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,,Az egykori monopol-szakszervezet ut6da

lomha nagy halk6nt falta fel vagy nyomta agyon
a nemr6g sz6prem6ny{1, mira felismerhetetlennd v6lt

alternativ, kis szakszervezeteket"
De a nagy,lomha hal is mindink6bb

elt{lnik a c6pa gyomr6ban
- a korrupt nagyt6k66ben."

Kint iil a gydrkapun kiviil egy ti4bori szdken, sdt::a el6tt az
iizem szalszervezeti titkdra. Kirdgtdk, mert tdrv6nyes sztrdjk-
felhivdst kezdem€nyezett, de m6g szakt6rsait fdlkeresnie
sincs m6dja: nem engedik be a kapun a gcirOg tulajdonos
megbizottj6nak parancsdra. Helyzete maga a k6t l6bon jdr6 -

illeffe tdbori szdken iil6 - tdrvdnytelenseg.
A gydr m6r dtesett aprivaazillils gyOny<irdn, az ij tulaj azt

csin6l munkatdrsaival, amit akar, azok csak keserfi ny6lukat
nyelhetik, s zsebre tehetik nyugat szintf szakmunkajukdrt az
albdn bdrt. Az egyik munkds fogalmazott ilyen plasztikusan.
S hasonl6kdpp taldl6 volt tdrsdnak az a keserf mondata, mely
szerint 6 most nyilatkozik, 6s lehet, hogy benne lesz a t6v6ben,
de az is lehet, hogy holnap mdr kinn lesz a gydrb6l. Es
nyelnek, mert a piszkei papirgydn6l van sz6; s kdzel s tilvol-
ban, ez itt az egyetlen munkalehet6s6g.

N6zem a tdv6n 6t az utcfira tett piszkei szakszervezeti
vezet6t, s nem 6rtem: hol van e gyaldnat k<izepette szakszer-
vezetdnek vezetfsdge, hol a konfeiderdci&,amelyhez a szak-
szervezettartozik? Majd fdlbukkan valaki egy pesti ft6aszAl-
ndl, aki megnyugtat, vizsgdljdk a dolgot. Pesrdl? Azir6asztaL
melldl? Mi6rt nincs itt? Mdrt nem azt teszi, ami a dolga: jelen
lenni a konfliktus helyszindn munkajogi szakertelmevel 6s
tdrvdnyes jogositv6nyaival?

Az Objektiv mdsik nagy riportjdnak ugyanazon az esten a
Szolnoki K6olajkutat6 Rt. volt a szinhelye. Nem is el6szcir.
Itt mdg csak a pivanzdci6 el6tt iillnak, de a keserfsdg mdg
nagyobb. N€gy h6napja harcolnak, a szolnoki polg6rmester
oroszldnk6nt csatdzik 6rttik, interpelldci6k is hangzottak m6r
el iigyiikben a parlamentben - hogy ne az Arhangelszk Geol-
dobicsnoje honi k€pviseldje kezdbe keriiljOn a modern mf-
szaki berendez6ssel 6s hires szakembergdrddval b{iszkdlkedd
v6llalat. Hidba.

Hidba a n6gy h6napi ktizdelem, hi6ba a nyilvdnoss6g ereje.
Hi6ba a sajt6 tdnyfelt6rd k0zl6sei egyndmely 0sszefon6d6-
sola6l j6 pdrtkapcsolatri magyar iizletemberekkel. Az egyik

Lotzt
a modern vileg a vasfrtra voksol

Eur6po 25 millidrdot
odno

aq MAV fejleszt6s6re
MH-informdci6

Az elkiivetkez6 dvekben
a vasrithdl6zat fejleszt6se
6lvez elfinyt az Euufpai
Uni6 orszdgaiban, s ezt a
csatlakozni kivdn6 orcz6-
gokban is messzemeden
figyelembe kell venni -
nyilatkozta lapunknak
Strasbourgb6l LoV. ICi-
roly miniszte4, a kiizleke-
ddsi t6rca vezetfie. A kiiz-
leked6spolitikai irdnyvdl-
tdst h(en tiikriizi az is,

hogy a magyar vas(t re-
kosntrukci6j6hoz a
PHARE-tdmogatiison ke-
resztiil - kiir0lbeliil 25
millidrd forinttal kfviin
hozziljfuulni az uni6 3-5
€v alatt.
Lotz K6roly mint az eur6-
pai kozleked6si miniszte-
rek konferenci6jiinak so-
ros elnoke sz6molt be az
Eur6pa Thniics plendris
til6s6n a kontinens kozle-
keddsi helyzetdr6l. Ahogy
a minisztert6l megtudtuk:
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szerepld pelddul Jass6 Mihi4ly egykori budapesti p6rtbizottsd-
gi vezet6, aki ,,cdg6nek" Ugyvezet6jek6nt szdmldjrfu6l 600
ezer dolldr hitelt vett fdl. s ebb6l 170 ezer dolldra nem volt
fedezete; ldnya a c6g kcinywizsgdl6ja, s az 6lakdscfm6n volt
bejegyezve az Arhangelszk Kft. (Fentiek megfriisa 6ta 6rte-
siilhettiink ugyan Suchman Tam6s v6t6j5r6l - de szebb 6s
demokratikusabb lett volna, ha a tciw6nyhoz6k, a vdlasztott
k6pvisel6k kormdnypdrti tdbbsdge el6z6 nap nem fogadja el
teljes ldtszdmban a jogos interpelldci6ra adott 6llamtithdri
v6laszt.)

A szolnoki olajos tdvdriportban is szerepelt egy pesti ir6-
uztal: az APV Rt. elegans irodajdban til egy eleg6ns, dpolt
szakrilhi fiatalember, aki arra a riporteri k6rd6sre, hogy jogos-

e a munkdsok aggodalma, mely szerint a sarkkOrdn tflra
viszik majd 6ket, s mihelyt a kintiek eltanult6k t6liik a tech-
nikdt, menesztik - mosolyogvaezt feleli - Ott kell dolgozni,
ahol a munka van.

Eriggy csak sz6pen,6desapdm, els6k6nt taliin te a sarkkcirdn
tilra az olajkutakhoz az ipolt szakdlladdal meg az Armani
rilt0nyOddel - mondja erre a v6rmesebb t€vdn€26, elft6lend6
demag69i6val.

A miisorvezetd imigyen vezette fdl a riportot Szolnokon is
6lnek m6g az emberekben a r6gi ,,el6it6letek": nem hisznek az
oroszoknak. Ezbizony t€nyleg nem sz6p tdliik. Hiszen k6ztudo-
mrisf , hogy a szovjet birodalom helydn ma tiszta, fejlett, maku-
ldtlan, stabil demokriicia mrftddik, az apparatcsikok egytdl egyi g
a pokolra szdlltak; az ljizleti 6let pedig tudvalev6leg v6rbeli,
gdncstalan gentlemanek kezdben van, minden szavukra m6rget
lehet venni, nem? De nem is csak az oroszokrdl sz6l a mese, van
ahol tdn6netesen gdr<ig, mdsutt osztr.ik, svdd, sdt magyar tulajok
verkAtaz alkalmazottakat. Nem is a tdkdsbe kellene abizalmdt
hely eznie az 6)lampol g6rnak, hanem a nemzeti vagyon 6rz6sdvel
megbizott, kdzpdnzen fenntartott hivatalba!

Ennek kdpviselet6ben nyilatkozik a fent emlftett 6polt sza-
kr4ll6 privatizdtor is, k0z0lv6n a vizsgdlat eredm6nydr6l, hogy
semmi h6zag, csup6n egy-k6t apr6bb szab6lytalansdg tdrt6nt.
Majd a riporteri k6rd6sre, mik lenn6nek ezekaz apr6bb sza-
brflytalansdgok, szem6rmes mosoly a vilasz, mintha leg-
aldbbis a nemi €let€r5l faggatnak, s nem az dltala is vezetett

vagyon6ri kdzhivatal munk6jdr6l, azt feleli: fgyis annyi
rosszat besz6lnek az 6 hivalalar6l, hogy inkdbb nem kdti
ezeket a publ ikum orrdrra.

Nesze neked publikum. Ariporter pedig nem k6rdezrd (vagy
tinkdrdez, de a riportbol kinyisszant6dott), m6gis, mib6l gon-
dolja dn, a busdsan megfizetett kcizszolga, hogy joga van infor-
mdci6t visszatartani?

De hadd t6rjek vissza Piszkdre meg Szolnokra, hadd iddz-
zem fdl fjra a keserri munkdsokat (elndzdst a konzervativ
sz66rl, de a ,,munkav6llal6" sz6 sehogy se jon a tollamra),
akik egyel6re m6g dolgoznak, kdt marokra fogva 6rzik emberi
m6lt6sdgukat, a szakdrtelmiik biiszke tudardt, de djjelente
taldn veritdkben dszva riadnak fdl. S l6tjdk magukat munka-
n6lkiilise96ly-kuncsorg6kdnt, drokds6 kdzmunkdsokk6nt,
legvdgiil taldn majd - az 6zdi vasasok pfld{jfua - sinlop6
,,szakemberekkdnt". S nem drtik, mi6rt 6k bdnhddnek, s mi-
lyen bdn6rt.

Magam is veritdkben dbredek miattuk, vddtelens6giik miatt.
J6l emldkszem m€g az 1988-89-90-es fiiggetlen szakszerve-
zet-alapiuisok mdmordra: tudatos felk6sziildsiikre e g y pri va-
iz{ci6s korszak hajnaldn, amelyben alulr6l 6pitliezve, de-
mokratikusan, a jogra tdmaszkodva nytijtanak majd vddelmet
a farkastOrv6nyek ellen6ben, szakdrtd segftsdget a konfliktu-
sokban, s anyagi-6rzelmi t6mogat6st, hajOn az ellieriilhetetlen
R6m: a munkan6lkiilisdg. Azutiin a ,.rendszervrflt6s" tdbbi
illfzidjdval egyiitt ez az6lom is kddd6 vdlt. A ftiggetlen. fiatal
szakszervezetek opportunistiik kez6be keniltek, az elvek a
sutba, a vagyon prdd6ra. S sz6pen megadtdk magukat annak,
aki ellen eredetileg ldtrejdttek. Az egykori monopol-szakszer-
vezet ut6da lomha nagy halk6nt falta fel vagy nyomta agyon
a nemr6g sz6premdnyri, mdra felismerhetetlenn6 viilt alterna-
tiv, kis szakszervezeteket. De a nagy,lomha hal is mindinkdbb
eltfnik a c6pa gyomriiban - a komrpt nagytdk66ben.

Mert a cilpa sztja t6tva - 6nekelte a rabl6kapitalizmus
angliai hajnalSn Bicska Maxi. T6tva bizony. S a sok-sok kis
hal szfu 6v e nem volt olyan vddtelen, mint manaps:i g. Demok-
r5cidnk hetedik 6v6ben.

(N€pszata IV. 25.)
Fencsik Fl6ra

Lotz: a modern vilag a vasfrtra voksol
az uni6ban v6glegesnek
liltszik az az iriny- x
ardnyvdlkis, ami egr6rtel-
mrien a vasriti szillitds fel6
tolnd el a fejleszt6si sfat6gi-
6t mivel - n6mi tulzissal -
l6nyeg6ben beteltek a kon-
tinens kozritjai. Egne na-
gyobb aggodalommal ke.
zelik az EU-ben a komye-
zetszennyez6s m6rt6k6t, s
ezert is kezelik kiemelten a
vasutat. Lotz Kiiroly el-
mondta: term6szetesen az
Eur6pa Taniicsban is tiszt6-

ban vannak azzal,hogy a
csatlakozni kiv6n6 orszir-
gokban m6g a koaithdl6-
zat is jelent6s fejleszt6sre
szorul, els6sorban az eu-
r6pai folyos6k megterem-
t6s6vel, mely az orszagha-
tiirok kozotti aut6piily6,k
ki6pft6set jelenti. Ezt a
szand6kot jelzi az is, hogy
az uni6 viirhat6an 10 mil-
li6 ECU-vel (1f5 millidrd
forint) j6rul hozza az M3-
as aut6p6lya Frizesabony
6s Polgdr kozotti szaka-

szinak tov6bb6pit6#hez.
Ugyanakkor a szak6rtSk
azt is jelezt6k, hogy 6ltale-
ban magiinberuhiizisban
k6sztil5 aut6pdly6k 6pit6-
sevel 6rtenek egyet, s itt
pozitiv peldak6nt emlitet-
t6k a magyarorsziigi M1-
es, M5-os 6s a m6g csak
piiyaztat6s alaft iill6 M7-
es aut6p6lydkat.
Sokkal nagyobb osszegek-
kel, kori.ilbehil 25 milli6rd
forinttal tiimogatnii vi-
szont az uni6 a MAV Rt.

rekonstrukci6jdt - hrien
hikrozve a strat6giai
ir6nyviiltiist - forgalma-
zott Lotz Kiiroly. A hazai
vasrithd16zat fejleszt6s6-
vel egy6bk6nt 13 prog-
ramhoz k6rttink PHARE-
tdmogatiist, tobbek kozott
a magyar-szlov6n kapcso-
lat ki6pit6s6n6l, 6s a so-
roksdri kombiniilt termi-
ndl l6tesit6s6n6l sziimft-
hatunk vissza nem t6ri-
tendS segits6gre.

H. L.
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A MAV megalakuldsa 6s fdnykora
A kiegyez6s nemcsak politikai hat6rk6 haz6nk 6let6ben, de ettdl

kezdve a vasrltiigy fejleszt6se is korm6nyzati feladattd l6pett el6'

Ezt erdsftette me g az 1867 . €vi XIIL tc., mely szerint a kormdny

60 milli6 eztist forintot forditott vasutak 6s csatomi{k 6pit6s6re.

A kormdny az 6lland6 csddeljdr6ssal kiiszkijd6 Magyar Eszaki
Vasrit Tdrsasdg megv6teldvel teremtette meg az dllamvasriti rend-
szer alapjdc 1868. jfnius 30-6n megktitijtt6k azt az ad6sv6teli
szerz&6st, amelynek 6rtelmdben a Pesttdl-Salg6tarjdnig 6s J6-

zseft6mdig ki6pitett 126 km hosszri, egyvdgdnyri vasutat minden

tafiozlkdval a Magyar Eszaki Vasrit Tdrsas6g 7 500 000 Ft
vdtel6r6rt tehermentesen eladja a magyar kincstr{mak.Ez a sz.er-

zdd6s lett a Magyar Kirdlyi Allamvasutak alapit6 okmdnya' A

Pest-salg6tarj 6ni v onal 1 8 68. jrrilius L -j€n az 6llam tul ajdona lett.

A vonal 6llami tulajdonba v6tele rij korszakot nyitott a magyar
va$it tiirt6net6ben. Az dllamvasrit l6trejiitt6r6l sz6l6 alapit6 Ie-

velet Mik6 lmre Kdzmunka 6s Ktizleked6si miniszter 1869'

okl6ber 31-6n adta ki. 86r a kiegyezes korm6nya elvileg m6g
nem diintdtt az 6llamvasriti rendszer mellett, a folyamat elindult
6s a Pest-salg6tarj6ni vonalb6l, mint tdrusvonalb6l kiindulva
most mdr az dllamvasft folytatta az lpitlst 6szaki irdnyba' 187 1-

ben eljutottak Losoncig (ma: Lucenec, Szlov6kia) 6s 1872-ben

megnyilt a ruttkai (ma: Vrdtky, Szlov6kia) vonalszakasz is.

AzEszakivonalmellettaZak6ny-Zigr6b(ma:Z6kdny-Z6greb,
Horv6torsz6g), K6rolyvdros-Fiume-i (ma Karlovac-Rijeka, Hor-
vdtorszdg) d6li vonalakb6l 6llt a MAV hdl6zata, ami azt is jelen-

tette, hogy az dllamv asrit fiildraj zilag teljesen kiildn 6116 k6t r 6sz-

b61 dllott. Ebbdl a k6t, viszonylag riivid vonalb6l fejl6dtitt ki a

sz6zadfordul6ra a kiterjedt hdl6zatf rillamv asrl t.
A fejldd€s titem6t j6l szeml€leti, hogy az orszdg I. vildghdboni
el6tti 21 200 km hosszti normdl nyomt6vols6gri vonalhdl6zat6-
nak mintegy 847o-6t a MAV iizemeltette.
Az 1868-t6l azl. vililghdborfig kiterjed6 korszak a trlAV fe;tO-
d6s6nek legnagyszerdbb iddszaka. A MAV ebben az iddszakban

tiibb, mint 3000, a fdvasriti tdrsas6gok mintegy 4000, a helyi6r-
dehivasritt6rsasdgok ftIE$ 12000 km [j vasritvonalat 6p(tettek.
A f6vasfti tirsas6gok vonal6b6l megktizelitdleg 5000 km-t 6lla-

mositottak, igy a MAV-nak az ilLtala kezelt IffV vonalakkal

egyiitt kiizel 19 000 km hosszri hdl6zat iizemeltet6s6rdl, fenntar-

t6s6161 6s korszenisit6s616l kellett gondoskodnia.
AMAV a vasf t6pftke#seit elsdsorban azokon a teriileteken v €gezte,
ahol a nemzetkdasz.erzdd1sekerre kiitelezt6k a magyat kormi{nyt,
illetve, ahol vasritra volt sziiks €g az orszdg gazdasdgi fejl6d6se vagy
a honv6delem €rdekei miatt, de a magi4nti{rsas6gok nem tartott6k
kifizetdddnek az €pitkez4st a kedvez6tlen terepadottsiigok vagy a
v6rhat6 csek6ly forgalom miatl
A vasutak jelentds r1sz6t neh1z hegyi terepen 6pitettek" ahol
sz6mos helyen kellet 25-40 m magas tciltdseket emelni 6s a
sziklatalajban m6ly bev696sokat l6tesiteni. Kedvezdtlen talajvi-

szonyok ktizdtt, hosszri, tijbb sz6z mdteres alagutakat 6s nagy
viilgyhidakat kellett 6piteni. Az Alftildiin a sz6les Duna 6s Tisza,
valamint mell6Koly6inak a Dr6vdnak, Szdvdnak 6s a hegyvidd-
keken a kisebb foly6k 6thidal6sa feleldss6gteljes m6mijki mun-
k6t igenyelt. Ndvelte az 6pit1si feladatokat, hogy a hidak nagy
rdsz€t az €pitkez6s idej6n f6b6l, kdbdl vagy akkori gyeng6bb

mindsdgri vasanyagb6l k6szftett6k, melyeket k€s6bb iizem kdz-

ben kellett dt6piteni. Hasonl6 volt a helyzet az 6llamositott
t6rsas6gi 6s a MAV kezel6s6ben l6v6'helyidrdekf vasutak

vonalain is, ahonnan a MAV nagyon sok fahidat ijriikdlt. Az

1890-es 6vekt6l a hidak csaknem kivdtel n6lkiil vasb6l k€sziil-
tek. A r6csos vasszerkezetf hidak nyfl6sm6rete meghaladta a
100 m6tert.
Az 1868-1918 ktiziitti korszakban folyamatosan nrivekedett a

s(nek foly6m6terenkdnti tdmege 6s a sinsz6lak hossza. Ez ut6bbi

aszdzadv€g1re el6rte a 12,majd24m-t. Javult a sinek minds6ge,
6s a vass(neket felvdltott6k szilirdabb acdlsinek.
Az 6vente felhaszn6lt s(nek mennyisdge az rijonnan 6piil6 vona-
lak nagy hossza 6s a MAY valamint az dllamositott vasrirvonalak

sziiks6ges sincser6i miatt 6ridsi mennyis6gf volt. Ekkor honosf-
totti{k meg a nagyobb tiimegri 34,5 6s 42,8 kg-os C 6s I sinrend-
szereket. A mrilt sz6zad utols6 negyed6ben kezdt6k el talpfr{k
helyett a vasaljak alkalmazds6t, sz6zadunk elejdn pedig a k(s6r-
Ieteket a v asbetonaljakkal.
A MAV vonalhi{l6zatitnak b6vill6s6vel az 1870-es 6vekt6'l mind
tijbb vasftiiz€mi 6piilet 6p(t6se v6lt sztiks6gess6. Az 6piiletek
jelent6s sz6ma 6s feladatuk ism6tl6d6se miatt c6lszerd volt -

kiiveNe a vil6gszerte haszn5latos fj tervez6si elj6rdst - tipuster-
vek kidolgoz6sa. Ezek a tervek kiterjedtek nemcsak az 6llom6sok
felv6teli 6piileteire, hanem egy6b fizemi 6ptiletekre is, pl.: rakt6-
rak, ftit6h6zak, mrihelyek stb. T(pustervek szerint dpi.iltek a MAV
lak66ptiletek is. A MAV a vid6ki vdrosok 6llomds6piileteit nem-

csak tipustervek szerint lpitette, ideje kor6n felismerte, hogy
ezek az 6piiletek meghat6roz6 jelent6s6griek a telepiil6s arcula-
tfua.
A vonatforgalom 6s a menetsebess6gek ndveked€se sziiks6gess6
tette a MAV vonalain a biztositdberendez6sek fejleszt6s6t is. Az
rlllom6sok fedezdse mellett lehet6v6 kellett tenni a v6lt6knak 6s
jelzdl,arek kdzpontos 6tlit6s6t, s6t, egymdssal ftiggdsben l6v6
mrikijd6s6t. Az 6llom6sok villamos v6d6jelz6vel val6 fedez6se
els6k6nt R6kos 6llomdson val6sult meg 1870-ben. Az 6llom6sok
biztos(tdsdra elsdl<6nt 1883-ban a Losonci (mai Budapest-J6-
zsefvdrosi) pdlyaudvaron Siemens-Halske rendszerf berende-
zest szereltek fel. Az 1880-as 6vek elej6n egyes fdvonalakon
megkezdddcitt a t€rkdzbiztosit6 berendez6sek alkalmaz6sa.
Az dllomdsok ktizijtti kapcsolatot az 1870-es 6vek elej6tdl t6v-
ir6vonalak ter.emtettdk meg. 1872-tdl mdr valamermyi vasftvo-
nalon kijtelezd volt a harangjelz6 berendezes haszn6lata, antely
&tesftette a pdlyaszem6lyzetet a vonatkcizleked6sr6'1. A MAV
m6r 1878-ban megkezdte a kisdrleteket a telefon vasriti felhasz-
ndl6s6nakvizsgilatdra. Az 1880-as 6vektdl pedig gyors iitemben
6ptiltek ki a tdvbesz6l6 ijsszekijttet6sek.
A MAV hr4.l6zatr{nak bdviil6sdvel 6s ezzel dsszefi.igg€sben a
forgalom nijveked6s6vel mind fontosabb feladat lett a jr{.rmfvek

beszerz6se 6s azok iizemeltet6se.
A MAV elsd g 6zrnozdonyait a Magyar Eszaki Vasrit T6rsasdgt6l
vette i{t. Ezeket amozdonyokat Ausztridban gydrtott6k. 1873-ban
megkezd6dtitt a glzmozdonyok hazai gy6rt6sa. A MAV G6pgy6r
kezdetben osztrdk tervek alapjr{n gy6rtotta a mozdonyokat, k6-
sdbb azonban sai6t tervek szerint k6sztiltek a mozdonvok. Az
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1880-as 6vektdl mr{r eur6pai szintrivolt ahazu g6zmozdony-
gydrt6s. A forgalmi ig6nyeknek megfelelden mind nagyobb Iett
a mozdonyok teljesitm6nye 6s sebess6ge. A gdzmozdonyok fo-
lyamatos szerkeznti tiik6letesit6se a gazdas6gossdgukat niivelte.
A szdzad elej6n, elsdsorban a mell6kvonalakon megjelentek a
motorkocsik is. Ezekkel a j6rmfvekkel a vonatatdsi kiiltsdgeket
kiv6ntik csdkkenteni.
A nagyvasriti villamos vontatds haz6nkban a tvtAV iltal kezelt
V6c-Budapest-Cttditll6' helyi6rdeli:f vasf t vonalain kezdddiitt
191 1-ben. A szemdlyforgalmat villamos motorkocsikkal, a teher-
forgalmat villamosmozdonyokkal bonyolitottdk le.
A MAV elsd kocsijai - hasonl6an a gdzmozdonyok*roz - kiilfbldi
gydrtdsiak voltak. Mriszaki szinvonaluk az akkori komak megfeleld
voll A szem6lykocsik kezdetben k6t- 6s hr{romtengelyesek voltak,
de az 1890-es 6vek m6sodik fel€ben mr{r megjelentek a n6gytenge-
lyd szemdlykocsik is. A szem6lykocsik k6nyelrni berendez6sei is
gyorsan fejlSdtek A teherkocsikat nemcsak a mind tdk6letesebb
szerkezetek, hanem azegyes drufajti{khoz alkalmazkod6 kiiltinleges
(pusok sa{mr{nak ndveked6se is jellemezte. A MAV kocsisziiksdg-
let6t az 1890-es 6vek elej6t6l a hazai kocsigyfoakt6l szerezte be.
A vonatforgalom biztonsdgos lebonyolitr{s6ra kedvez6 hatdsri
volt 1885-tdl a ligf€kezds fokozatos bevezet6se. Ezz,el lehets6-
gess6 vdlt a vonatok sebess6g6nek niivel6se.
A MAV nerncsak a j6rmrivek beszerzls€rilgondoskodott, hanem
megteremtette azok zavartalan iizemeltet6s6hez sziiks6ges ki-
szolg6l6, karbantart6 6s javft6 ldtesftmdnyeket: fritdhdzakat, ko-
csijavit6kat 6s f6mrihelyeket is.
AMAV forgalma a megalapitdsdt6l az I. vil6gh6boni kitiir6s6nek

idej€ig 6vr6l-6vre ntivekedett. Ez a ndveked6s azonban nemcsak
hdl6zatdnak b6vft6s6b6l ad6dott, hanem a c6ltudatos tarifapoli-
tik6b6l is. lgy pl. a Baross G6bor 6ltal 1889-ben bevezetett rin.
z6nadijszabds a szemdlyforgalmat jelentdsen megntivelte, mivel
nagy tdvols6golaa is viszonylag olcs6n lehetett utazni.
A kdzleked6si kormr{nyzat iddben felismerte, hogy kdpzett vas-
utasok n6lkiil nincs korszerf vasdt. Az 1887-ben ldtesftett Vasfti
Tiszk6pz6 Tanfolyam 6vr6l-6vre jelentds szdmri szakembert
kdpzntt a MAV szdmdra is. 1893+61 a fdmrihelyekben sorra
megkezdik mdkdd6siiket a tanonciskol6k (ma: szakmunk6sk€p-
z6 int€zet), amelyek a szakrnunk6s utdnp6tl6st biztositotti{k.
A teljess6g ig6nye n6lkiil meg kell emliteni, hogy a MAV alapi-
tdsa utdn n6h6ny 6vvel tudatosan olyan szocirilis tevdkenys6get
folytatott, amely p6lda6rt6kri volt az akkori magyar tr{rsadalom
sztmtua. A MAV 1879-ben saj6t betegseg€lyzd int1zetet 6llitott
fel. 1913-ban Budapesten megnyilt a betegsegdlyzd kiizponti
rendel6 int6zete. 1870-ben l6tesiilt a nyugdijint6zet 1875-t6l a
MAV csaknem valamennyi nagyobb vasriti csom6ponton saj6t
elemi (ma: 6ltaldnos) iskol6t 16tesitett 6s mriktidtetett.
Amrilt szdzadv€g€t6l az L vil6gh6boniig a MAV-alkalmazouak
szdmos kulturdlis 6s sportegyesiiletet alapitottak. Ezek az egye-
si.iletek jelentdsen el6segitett6k a vasritt6rsas69 t6rsadalmi meg-
becsiil6s6t.
Az I. vildghdboni nagy megterhelds volt a MAV szdmdra. Els6d-
leges lett a hadi €rdekek kiszolg6l6sa. Ah6bonis 6vekben a MAV
fejldd6se nemcsak lelassult, hanem jelentdsen romlott a megl€v6'
eszkdzdk 6s l6tesitm6nyek miiszaki 6llapota.

(Folytatjuk)

Az els6 vasfrti vonalak megnyitisa
Magyarorsdg
1827. augusztus 20. K6binyai nyereg-
vasft
1840. szeptember 77. Pozsony-Szent-
gyorgy l6vasirt 1873. ipri l is 30-ig
1841. jfnius 30. Szentgyorgy-Bazin 16-
vasirt 1873. ipri l is 30-ig
1845. jirnius 3. Bazin-Nagyszombat 16-
vasirt 1873. ipri l is 30-ig
1845. november l. Nagyszombat-Sze-
red l6vasirt 1873. iprilis 30-ig
1846. ir i l ius 15. Pest-Vic
1847. szeptember l. Pest-Szolnok
I 848. augusztus 20. Marchegy-Pozsony
I 850. okt6ber 1 5. Vic-Pirkinyn5.na
1850. december 16. Pfrkinynina-Po-
zsony
1854. mircius 4. Cegled-Szeged
1855. december 24. Bruck-Gy6r
1856. augusztus I l. GySr-Uisz6ny
1857 mijus 2. P6cs-Mohics
1 8 5 7-58. Tiszavideki vasirt
1 8 60-6 1 . Pragerhof--Nagykanizsa-Bu-
dapest D€li pu.
1 857. miius 19. Budapest-Salg6tarjin
Eur6pai vonalak
Ausztria

1 827. szeptember 7. Budweis-Trojeru
1832. augusztus 1. Budweis-Linz teher-
forgalom l6vasirt I 873-ig
1833. iprilis 1. Budweis-Linz szem6ly-
forgalom
1834. november 1. Linz-lambach 16-
vasrit 1853-ig
1836. miius 1. Lambach*Gmunden
1837. november 23. Wien-Wagram
I 838. iprilis I 6. Wagram-Ganserndorf
1838. augusztus 7. Wien-Briinn
1 845. Miirzzuschlag-Graz (illamvasirt)
N€metorszdg
I 835. december 7. Niirnberg-Fiirth
1837. iprilis 24. Leipzig-Althen
1838. szeptember 2 l. Berlin-Potsdam
I 838. december 1. Braunschweig-Wol-
fenbiittel (els6 illamvasirt)
1839. iprilis 7. Leipzig-Dresden
Anglia
1 82 1. Stocktoni l6vasirt
1 825. Stockton-Darlington
1830. szeptember 15. Liverpool-Man-
chester
Belgium
1835. mijus 5. Bruxeles-Malines (il-
lamvasirt)

Bulgdria
1865. november 7. Ruse-Varna
Dinia
I 847. jirnius 26. Kopenhagen-Roskilde
FranciaorszCg
1827. St.Etienne-Lyon l6vasirt 1832.
jrilius 1 -t6l szem6lyforgalom
I 828. okt6ber 2. St.EtiennFAndrezieux
6s g6zmozdonyiizem
I 83 7. auguszrus 25. Paris-St.Germain
Hollandia
1 839. Amsterdam-Haarlem
I 843. december 28. Amsterdam-Unecht
Olaszonzdg
1839. okt6ber 3. Napoli-Ponici
Oroszorsz{g
1 887. okt6ber 30. Penograd-Pavlowak
1838. iprilis 4. Petrogad-Sarskoje Selo
Pornrg{lia
1863. jtlius 2. Lissabon-Mataro
Sv{ic
1847. auguszrus 9. Ziirich-Baden
Szerbia
1884. Belgrad-Nis
TOrokorsz{g
I 8 60. okt6ber 4. Cernayoda-Kiistendze

Subo Gdbor



REGIONALISVASUTAK
i;z,letigazgat6 si gi b ontisb an
Budapca[ 0rbtigazgatdtdg
L Bala ssegfen at szdkhellfel:
75, sz. vonel VAc {kizA0 - Balassagyarmal
76 sr. vonal Di6sien6 - RomhCny
78. sz. vonal lpotlarn6c - Galgamdcsa (kiz{r}
2. E szle non sz Ck hollve l:
2. sz. vorial Bp. Angyailoh (k[{4 - Esztergom 1. sz. vonal
Esztergom - Ah{sfiiz16 (kiz{r)

I iskolci 0rbtigargatdsCg
l. Eoet sz'khalvel:
87. iz. vonal F0iesabony {kiz6r) Eget - Puhok (kizi4
2. Becsl sz4khellvel:
83. sz. vonal Mdtrimindszenl - MdIanov6k HomokblEnye
81. sz, vonal Kisletonye {kizi4 - K6l{lpolna (kizi4
3. ll iskob-G 6n 6ri s z 6 kh ellyel.
sz. ii vonai uiskolc-cdmoii- 8{nr6ve - Ozd
95. sz. vonal Kazindatcika - Rudabinya
94. sz. vonal Saj6ecseg - Tornan{deska - HilvCaatd6
1. G vdnovd s s zd kh ellve l:
85. 62. 6nal VdmosgyOrk (kiz64 - Gydngyds
86. sz. v0nal VemosgyOrk (kiz{r) - Uiszlsz (kize0
5. Szenncs szdthellrel
80c vonal M0z6zom6or {kiz6r) - Siloralia|,iholy oh.
98 v0nal Szerencs (kherl - Hidasn6moti (kiz{r)

Debroccni 0rern QargatdsCg
t. l,lv teo vh d za s zd kh e llrel:
1 t 2, sz.-vonal Nykegyh{za (kiz{4 - Nytadony (kiz6r)
113. sz vonal Nagykrl6 - Nyib{l0r (kizd4
I I 6. sz. vonal Nyleoyh{za (kizdr) - Vds{rosnam6ny (kiz{r)
t t 7. sz. vonal Giir6jsz{116s ikiz{0 - 0hat.Puszlak6'cs (kiz{4
2. l,lytegyhdza -dtrakd szdth ellye|
1 1 8. sz. vonal
1l 9. sz. vonal Nylvii6ki kisvas[l
3. llilcszeke szckheael:
ll0. sz. v0nal ADala (kizlr) - Md16szalka
111. sz yonalMAloszllka - Toronyspilca (kizer)
113, sz. vonal M{t6szalka - Zail
I 1 4. sz. vonal Kocsord-als6-psenget
1 1 5. sz. vonal MelCszalka - Agerddmaior
1. 0ebrccen szdkhelrcl;
106. sz. vonal Debrecen (kize4 - S,fend - Nagylereki
I 07. sz. vonal Ser{nd (kiz{r) - L6tav6rles
I 08. sz. v0nal Debrecen (kiz60 - F0zesabony (kiz64
I 09. sz. vonal Debrecen {kizir) - Tiszal6k (lirAr}
5. KisibzdMs szdkhehel:
t 02. si. vonal Kis0iszillis (kizd0 - Kdl-K{polna (kiz60
1 03. sr. vonal Karc'ag (kizir) - Tkzaf0red (kize0

Sregedi Urletigazgatrisdg
l. Y4szri szdkhellvel.
I 27. sz.v vonal Gioma (kizir) - Szeghalom - Vdszt6 -
(6r0snaovhats6nv
1 28, sz. i6nal P0iptjklad6ny (kiz{4 - Szoghalom - K6legy6n -
Gvula - B6k6scsaba (kizir)
2.' ll e zd heo ve s sz 6k le llrei:
| 21. sz. vdral Uisreged'- Mak6 - M ezohegyes - Kelegyhdza
lkiz6r)
t 25. sz. vonal Me26tir (kiz{r) - 0roshdza (kizdr} - Mez6hegyes
- EattonYa
t2o. sz. lonal Kiszdnds - Kondoros'130. sz. vonal H6dm0z6vdsdrhely (kizdr) - Mak6
3. Szentos sz6kheltel;
t30. sz. vonal Tiszaleny6 (kiz6r) - Szenles -
H6dmez6v{s6fielv - N6Dkerl {kizir}
146. sz. vonal Lakitelek {kiz{r} - l(udszenlmirlon
147. sz. v0nal Kiskunfdkjgyhira (kiz{r} - Szenles - otosh{za
fiizer)

Pd*i 0rhtiga.rgatdr{9
L Wnnf SzeKnerfet;
6t. sz. fonal Szedtl6rinc (kiz{r}- Sollys (kizd0
62. sz, vonal k6zdprigdc (kizC0 - Nagyhars{ny Nagyhan{ny
(bez) - Viliny el{g. (kizCd
65. sz. yonal P6csbdnya rsndez6 (tizCr) - VllCny - lloh{cs
66. sz.vonal Villdny - Magyarb6ly oh.
2. Kawsvlr szdkheryel;
35. sz, vonal Kaposy6r {kizi4 - Si6fok (kiz64
36. sz. vonal Kap0sydr (kizd0 - Fony6d (kizdl
37. sz. vonal Somogysz0b (kiz{f} - Bahlonsl

35. sz, vonal Kap0sy6r {kiz14 - Si0l0k (l(zer)
36. sz. vonal Kap0sydr (kizd0 - Fony6d (kizd0
37. sz. vonal Somogysz0b (kiz{f} - Bahlonszenbybrgy (kizi4
3. I I h to n len fves s zC kha lfe I :
39. sz. vonal Balalonlenwesi GV

Srom batrelyi Urbllgargatddg
L Plpe szdkhslryel:
11. sz vonal Gy6rszabadhegy (kiz6r) - Veszprdnvarsdny -
Veszp16m lkizdt)
13. sz, vonal P{pa (kizi0 - Kisb6t (kize4
14. sz. vonal Csonr (kiz64 - Pdpa (kizi4
2. Szon ba tlef sz Ckhellyel:
| 5. sz, vonal Szombalholy (kiz64 - Ha*a (b0z)
I L sr. vonal Szom balhsly (kire4 - Koszsg

Lapja

Regiondlis uasutck

Hilrom + 17
A megl6v6 hirom utdn riiabb tizenh6t region{lis vasfti iizlewetrtfi*g kezdi meg
evdkenys6get A MAV Rt. szerrrszeti €s m{lk6d6si szabfilyz-atinak ezzel kapcsolrrtoe
m6dosit4sa lapzittakot m6g nem tilrt6nt meg, ez6rt tiibb helyen bizonytdansrg t^Wz-
talhat6. Mfsutt - hosszas el6k6szit€st nregunva - azzal vdgtak bele: folytatidk a t*aly
elkezdett kis€detet.

A dolgoz6k mir tiirelmetlenek
A kdzlckcd&i miniszter lqutobb mircius D-€t\ a Sviici-Itfagrat Ca"Aasitgr lGmata tizlcti .bdi*
feitette ki, hogr a tfuca a MAV Rr mellekvonal -hiJcnaanak €letben urtisit rycl6te alapvet6 cilnak
unia" lges tclcpiil6sek k6zlekdcsi alapcllitisa ugranis mis eszkiizokkcl csak tobblctkiiltscgek cs
tbbblctriforditisok irin lennc mcgvalosithato.
Tqrytik hozzi, hory c gondolatrncnet qgfoeesik az fulnten vasuasok &dekeivd is. Eppcn cztct a
c6l-el&6s&e a UAV Rr a maga r€szcn5l kidolgozta a mell6kvonalak ptofirccntrurnk6nt val6
mfikd,:ltetcs6nek clvcig s6t ez*ket az elveket Mtom helyen a gnkodatban is kiptobilta
Nern k6tseg9s, hogz a MAV ad^Htashr,ak, a vesztes6gek csokkentes6nek eg/ik l6nyqlcs dern6td
van sz6, a megvVl6sitas m€is csigalassris6gal halad. Vasuas munkahclyck sz.lzainak mqmcntcsc
m{tlltat azoryr/og sikcres lesz-e a mellekvonali program, a nrlaidonosi al6,itist mqsern sikcriilt
eddrg m€szefezm.
Dc hczitll a Vasuti Do.lgozok Szabad Szakszervezea is. lapunk ertestilese szerint a VDSZSZ oiyan
lwclet iuttaton el a MAV Rr vezeriga2gaoiihoz, amelybcn ua' szi>liga fcl Rigp Zoltlnt' hogr vonla
vissza a rcgjonilis profircentrumok aptilis 1-i6t5l ort6n5 mcgalakitisit, minthog/ eck a gaznxag
szervezetek a szet.'.f'*t 6s mfikd,Cesi szab)yzatban mq nincsenek feltiintewe.
Ehhez kepcst debreceni tudositonk, N4ry Jozscf azt ip az (intmck grre titdmedencbbfiI v@k a
ziild ielzest, a szrrrre:.ai es mrikiriesi szab6lyzat modositisit A dcbteceni iidetiga7gatos4g u$ams mar
mindcn rSlc telhet6t mqtett a tcriilet6n l&6 17 mcll6kvonalat ot rqjonilis iizlewezet6sqle brnodtcttc,
a leend6 vezet6kct pily6zat ritiin kivi,lasztotta; a hatiskorbk es a mrikirCesi feltetelek mgfogalnuzasakc
fgrdernbe verrc a kotibban alakult harom tcgonilis iizletvezet6sq taps*datarg az ualer.redsiry&.
mfikidesehez sziiks€a helyisq*et es technikai felteteleket ficlyamaosan terernti mq.
FIasonl6 tiirelmedenseg tzpasztallaa az ol:;:g mi:a t6szein is. Tiirelmcdens6g s5t cnnek nyornin
6nAl6 hpes. A B&6s meryei Hidap iptilis 2-i szAmbkbl6rtesiiidink an6l, hogr az d5zb napon a
szqedi Udaigazgatosig vczetole iinnep6lycs keretek kozott jelentette be a Mez6hegresi Rqionils
Vasrlt megalakulisit llasonl6; szombathell keltez€sff hirt olvasham:nk a Napi Gazdas&^o |v
ernbeteket - .Lik *grk is reszesei voluk a vizsgilatoknak, a kisedeteknek, a felk6szitesnck - ncrn
lehet h6napokon it bizonydansaglxr tartani. .

Eg5r 6v kr6nikija
Eg 6vc kczd6dottaz a munka, amclynek r6szek6nt itfogo iizemviteli 6s kereskedclmi, technol6giai,
illcwe esszerrisitcsi Musvizsgilatot vegeztek a f& s a mell6kvonalakon.
A mcllekvonalakat kiiltjn munlabizottsag vizgilta A izsgplar azc*ta az intezked&ekre is kitcticdg
amclyck vcgrehajuasa t6v6n a kolsqck csokkenthet6k, a mellckvonalak vesztcsfuei a minirnifisra
szodtlratok. A munkabizottsAg a nern torzshil6zati vonalak t6gionk6nt c[<iiltiniaft, MAV Rt-n
beliili 6ntll6 gazfrfkodo eg/s@a oJal<tasara tctt iavaslator
A iavaslatral a MAV Rt Igagatosaga is cgreteratt cs 1995. jnnius 21-€n taron iilesin fclhatalmazta
az iigrezet6st a n6gridi, a veszt5i es a Ddva-volgd vasut (ptofircentrum) g zdalkodasi i6nlt4si
cs szenrszeti rardi€nek a kidolgozis4'ra . ltz c:::6l .|r:iznn haftozat azt is kimondta, hqgl okt6bcr
1-t5l a h4rom regionalis vasut - kiserleti ,ellgcl - kezdic mq a mrikodest €s 1996. ianuar l-ici
hatirid6vd ri)abb szcwezcti cg/scgckct kFll kialaldtani.
A rgionifis vasuti szewezetek irinltisa a MAV Pc Vezeo:ga?gatosigzu illewe az flletekes iizlctiga?gao
sigok fela&ta. Avertfuecazr)dfigazglIb nevezi k\ s a munkila6i iogot is 6litfa ei
A regionilis vasuti rysgck fcladata ets6sorban aszemdy- ts azitufuvaroz6s mcgszcrvezcse. Ehhcz
dcngcdheteden a Lapcsolatok ki6pitese, egt€szt a rtgi6taz aroz6 telepiilEsek 6nkotrn6npataival
rnlstcszt a fuvarozat6kkal. Az egrsqlek a l6az6m- 6s b6gazdilkodist is onilloan vegzik A
pilyavasrit mfik<idtetesc es a vontato jinnrivek azonban nen az 6 hataskodikbc tznoznak
A mcllel<vonali tegionilis vasuti szervezetek onall6 gazdbJkodasq bnill6 konyvelcst f"lyaO,
iizcmcltet6 szervezctck.
A kisedeti ien.gl mrikbd6 nogt4di, veszt5i €s davavolgri vasrit 1995. nerycdik nrycdcvi
m'ikir:l6s&61, iieerneltetesiik tapxzvJatfu6l Szab6 Andr6s forgalmi 

'Wgrb 
elmondta, hql,/

mqitclese szrdrrt az alapdvckben mcgfogalmazoa irAnyelvek mqgvalositisita a kezdai l6pcsck
mqtbnentck.
Kedvez6 folyamatok indultak el. A MAV 6s a r6gi6 iinkom6nyzaail<i5zbtt mat szotosabb6 v6lt a
kapcsolat A hfuom rqi6ban a fuvarpiacon is javult a MAV mqitelesc. A vczet5k hamar fclismcrtik,
hogr a iil szeivezctt munki,ltau4s szi.rnotrcv6 kolagmcgukuitasa nyuft lchet6sqct Az ryscg*
vczet5i es az &dekk6pviseleti szervek kozon is az egetinrs alakult ki 
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Mozdonyvezet6k Lapja 1996. mdjus

M agyaro rs zi'g i0 viszo nyban van a dem okrdcieval
1989-ben a magyar parlament dtfog6
alkotm6nym6dositdst fogadott el,
amely Magyarorsz6got jogdllamk6nt 6s
parlamenti k6zl4rsas6gkdnt hatilrozta
meg. Ezzel pdrhuzamosan l6trejtitt az
Alkotrnanybir6s6g 6s az elnOki hivatal.
Mindez Magyarorsziigot Osszhangba
hozta a nyu gati parlamenti normdkkal -

a modell val6szfnfleg a n6metekdhez
dll a legkrizelebb.
A hatalommegoszt6s elm6lete Magyar-
orszdgon rijdonsdgnak sziimitott. Ko-
rdbban az orszdgban egysdges hatalmi
struktira volt, 6s a legfontosabb ddnt6-
seket a kommunista pdrtban hoztdk
meg.
Most, hogy a feladatok megoszlanak a
parlament, az elncik ds az Alkotmanybf-
r6sdg kdz6tt, garantdlt a hatalmi r{gak
elvdlasztdsa. Az rij torv6nyek elfogadd-
s6hoz egyszerri parlamenti tdbbsdg, az
alkotm6ny megvdltoztatdsr4hoz pedig
kdtharmados tdbbsdg szUksdges. Mind
az Alkotmiinybir6sdg, mind az eln0k
megvdt6zhatja a torv6nyjavaslatokat,
mieldtt azok 6letbe l6pnek.
Grincz Arprid eln0k, akit 1995-ben md-
sodszorra is megvdlasztottak, ritkdn
haszndlja vittijogr4t. de ndhiiny fontos
esetben m6gis megtette. I lyen volt a m6-
dia ellen6z6sdnek iigye, illetve az
1990-es taxisblokdd, amikor a budapes-
ti taxisof6r0k elbarikddoztSk a fdvdros
legfontosabb hidjait ds f6ritvonalait.
Az Alkotmdnybir6sr4g viszont rend-
szcresen visszaadja a parlamentnek
azokat a tdrvdnyjavaslatokat, melyeket
alkotmdnyellenesnek tart, 6s gyakran
szembehelyezkedik a kormi4ny elk6pze-
ldseivel. 1989 utan Magyarorsz6g nem
m6dositotta 6tfog6an az alkotm6nyt,
csak n6hiiny cikkelyt villtoztatott meg,
melyek r6vdn demokratikus 6s gazdasir
gi jogokat fogadott el. Ez€rt van nz,
hogy az Alkotmdnybirdsdg szerepe n6-
ha gondokat okoz.Eza testi i let megpr6-
biilja kreativan - 6s politikailag - drtel-
mezni, mit is szdgez le az alkotmany 6s
mit nem. Atestiilet v6lem6nye szerintaz
Alkotmdnybir6siignak kdteless6ge,
hogy biirmely kdrd6st az alapelvekbdl
kiindulva 6rtelmezzen. 1995-ben p6ld6-
ul a tcstiilet elutasitotta a kormany d6-
delgetett takar6kossi4gi csomagji4t. De
az Alkotm6nybir6sr4g azt az ellenzdkj
inditvanyt is elutas(totta, amely nem
sokkal Gcincz rijravdlasztdsa el6tt kdz-
vetlen eln6kv flasztirst siirgetett.
Jelenleg a parlamenten kiviili baloldali
Munk6spdrt al6ir6sokat gyfjt, hogy
n€pszavazist kdnyszeritsen ki a NATO

tags6gr6l. Ha sikertil el6rnie a 100 ezer
aldir6s dsszegyfjtds6t, akkor ism6t az
Alkotrnanybir6siigra vdr annak eld6nt6-
se, hogy az tigyben szavazzon-e az
egdsz orsz{g.
Mds terlileteken Magyarorszdg m6r ele-
get tett az EU demokrdcidval kapcsola-
tos krivetelm6nyeinek. Csatlakozott az
Emberi Jogok Europai Egyezm6ny6-
hez, de kiterjesztette rd illet6kess6g6t a
srastnurgi Eur6pai Emberi Jogi Bizott-
sdg 6s Bir6siig is. A magyar alkolmiiny
garant4lja a kisebbs6gek jogait, bdr
egyesek - ktil0ncisen a cigdnyok - arra
panaszkodnak, hogy a renddrsdg disz-
kriminativ m6don banik veliik. A de-
mokriicia egyik prdbdjdt - azt, hogy a
kormdny hajland6-e szabad vliasztA-
soknak aliivetni mag6t - Magyarorszdg
mdr sikeresen ki6llta. Az eddigi magyar
v6laszt6sokat dltal6ban szabdlyosnak
it6ltdk. A nyomtatott sajt6 a politikai
han gnemet tekintve sokszinfnek mond-
hat6.
1990-ben a magyarok konzervativ, ke-
reszt6nydemokrata jellegd korm6nyt
vdlasztottak, majd 1994-ben trilnyom6
t0bbs6ggel a Szocialista P1rtra szav az-
tak, amely f6k6nt volt kommunista
technokrat6kb6l 6ll. A demokratikus
cisszhang ellendre k6t megoldatlan k6r-
d6s maradt. Az egyik, az illlunllag ir6-

nyitott elektronikus sajt6. Amig hatal-
mon volt a kordbbi konzervativ kor-
mdny, megkis6relt beleszdlni a legfon-
tosabb orszdgos rddid- 6s televiziocsa-
torn6k munkdji{ba. Amikorez nem sike-
rtilt, ds az ott dolgoz6k rendre nyfltan
ellenszegiiltek ezeknek a tdrekvdsek-
nek - k<iztiltik sokan kiszolgdltrdk a ko-
rdbbi kommunista rendszerte is -, akkor
a kormdny bizonyos programokat meg-
sziintetett, egy alkalommal pedig t0bb
sziz alkalmuottat elboc s6tott.
Noha az akkori ellenz6k ebb6l azinci-
densbdl jelent6s politikai t6k6t kov6-
csolt, hatalomra keriil6se 6ta maga is
vonaliodva vdgzi az eleknonikus mddia
pivatiz6l6sdt'
A mdsik k6rd6s, amely elkeseredett vi-
tAk t{rgy a: mik6nt viszonyuljanak Ma-
gyarorszdg kommunista 0r0ks6g6hez.
Az el6z6 kormdny t<irv6nyjavaslatot fo-
galmazott meg, amely megvizsgiilnd a
most magas tiszts6get betoltd kon4bbi
titkosiigynOkrik mfltjdt. 6s ha nem haj-
land6k dnk6nt lernondani, a nyilviinos-
sdg el6 tarnd a vizsgdlat eredm6nyeit.
Az Alkotmanybir6sdg elvetette a t0r-
v6nyjavaslatot, mert rigy v6lte. oly-
annyira homdlyos, hogy az mdr 6rtel-
metlennd teszi az elj6rdst. Az iigyben
vdrhatdan rij tdrvdnyjavaslat sztiletik.

Julius Strauss, Budapest

Rendezett munkaiigy kell a demokrdcidhoz
ElkerUlhetetlen az Erdekegyeztetd Tandcs etalakftesa, ami segften6 a szakszervezeteket is a
sikeresebb szerepl6sben - mondta lapunknak Borsik Jdnos, az Auton6m Szakszervezetek
Szclvets6g6nek t6rseln6ke. Egyetlen orsz6gban sem k6pzelhet5 el a fejlett demokrScia ren-
dezett munkaUgyi kapcsolatok n6lkUl. Az ET nem mfkddik megfelel5en, csupdn kilenc 6gazati
kollektiv szerz6d6s van 6rv6nyben, s a munkahelyeken sz6mtalan konfliktust okoz a kommu-
nik6ci6s zava(, a munka t6rv6nykcinyv6nek elt6r5 6rtelmez6se. A tapasztalatok szerint a
szakszervezeti vezet6k nem el6g k6pzettek, s emiatt nem tudnak megfelel6en fell6pni az
Sltaluk k6pviseltek 6rdek6ben, 5m e hi6nyossdgot semmilyen tdrv6ny. nem p6tolhatja. Az ET
5talakitdsdr6l, form6lis 6s inform6lis tdrgyal6sok kezd6dtek a szociSlis partnerek kozdtt. Borsik
szerint d6nt6en a korm6nypolitika v6ltoztathatna az 6rdekegyeztet6s helyzet6n, de [gy t0nik,
se az el5z6, se a mostani korm6ny nem tartja fontosnak ezt a k6rd6st. Az6rt is fontos, hogy az
0j munkaUgyi miniszter milyen poz'rci6t viv ki mag6nak a korm6nyon belUl, mert a konfliktusok
gy0jt6pontj6ban a munkatigyi 6s a n6pj6l6ti t6rca 5ll.
A t6rseln6k szerint az ET-n belUl kellene meg6llapodni a munkaUgyi kapcsolatokr6l. Ha sikertil
kimozditani a holtpontr6l az 6rdekegyeztet6st, jobbe velhat az 6rdekv6delem helyzete. Szdmos
jele van, hogy id6n a re6lb6rcsokken6s m6rt6ke meghaladja az ET-n kialkudott k6t sz6zal6kot.
J6 n6h6ny szakszervezet ezt 0j t6rgyaldsi helyzetk6nt fogja fel - mondv6n: a meg6llapod6s
nem tartatott be -, s b6rtdrgyaldsokat kezdem6nyez. Ebb5l a szempontb6l l6nyegtelen, mik6nt
szabAlyozzAk az ET m0kod6sdt. Borsik szerint az 6j alkotmiinynak ki kell mondania az
6rdekegyeztet6s biztosit6s6nak elv6t. igy a k6s6bbi v6lem6nykril6nbs6gek eset6n 6lliisfogla-
l6st lehet k6rni az Alkotm6nybir6s69t6l.
N6h6ny nagyobb munkaad6i 6s szakszervezeti szovets6g, illetve a kormdny fontolgatja egy
szfkebb politikai megdllapodds lehet6s6g6t - mondta Borsik. Szerinte most is fenndll a
vesz6lye annak, hogy ha nem veltoztatnak az ET mfikcid6s6n, akkor annak tehetetlens6ge
miatt egyes munkaad6i 6s szakszervezeti sz6vets6gek kUlonmeg6llapod6st k6tnek, s ez
val6ban az ET v6g6t lelenten6.

Kun J. Erzs6bel
(Ndpszaba dsdg, / 996. mdrcius 28., cs Utdrtttk)
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I(uftur 6[is r en fe za 6ny e Lfu{ogy Loniz s 6n
Nogykonizs6n o Koddly Zolt6n
Vosutos M0vel6d6si H6zbon oz
6v els6 negyed6v6nek mozgol-
mos esem6nyei o tovoszi h6no-
pokro tervezett 6s m6r foly6 sz6-
mos esem6ny kdveti,
A forsongbon egym6st k0vett6k
o vigolmok, oz 6llom6s 6s o PFI
csol6di estje, melynek vend6ge
CsepregiEvo 5s Forkos B6lint m0-
v6szek voltok. A zen6t o DALMA
mozdonyvezet6kb6l 6116 zene-
kor szolg6ltotto. Ezt kOvette o
mozdonyvezel6k, o vosutos ovo-
do, 6s o reiki klub t6l0z6 bdljo.
Mojd o MAV nyugdrjosok 6s o
Kertbor6t KOr jelmezes, fonkver-
sennyel egybekotdtt vigolmo,
omelyen o zen6i o togs6gb6l 6l-
16 zenekor szolg6ltotto,
A V6r6termiT6rlot sorozotbon Er-
d6lyi-vorgyosi festett b0tor, verf-
csipke 6s nepviseleti, volomint

k6zmOves kiolfrtost tekinthetlek
meg o vosutosok 6s oz utozok.
A Szem6lyis6gfejleszf6 tonfolyo-
mot egy csipkever6 klub indul6-
so, volomint o vosutos kertboro-
tok szdm6ro szenrezett n0v6ny-
v6delmi tonfolyom k6veti,
A P6csi Vosutos Mfuel6d6si Hdz
6ltol szervezett J6zsef Attilo Szo-
vol6verseny ter0leti vet6lked6-
j6n oz els6 fordul6bon oz int6z-
m6ny 6ltol inditott versenyez6
lett o gy6ztes. Ugyonokkor o
nemzetk6zi FISAIC kiollitosro, vo-
lomint o 

.|50 
6ves o vos0t olkol-

m6b6l rendezett k6pz6m Uv6sze-
ti kidllit6sro oz int6zm6ny 3 vos-
utos fest6t nevezett be.
Tervben von egy hetes term6-
szetgy6gyoszoti tonfolyom.
A Vosutos nop idej6n fog nyilnio
m0vel6d6si hdz m0kod6se 50,
6vfordul6j6ro rendezend6 ren-

dezvenytOrt6neti kiollitos. A vos-
0ttdrt6neti klub kutotosoi olopjdn
megjelenteti oz int6zm6ny o Vos-
0ti Evk6nyv Nogykonizso 

.l996. 
c.

kiodvdnyt, omely o kordbbi kiod-
v6ny folytot6sok6nt k6pestort6-
neteket k6z6l o nogykonizsoivos-
0t t6rt6net6b6l, 6s pillonotk6pet
ny0jt Nogykonizso vosOti jelen6-
b5l. Belf6ldi 6s kulfOldi kir6ndul6s
is szerepel o nyor eleji progrom-
bon.
Hetu6ginopokon oz Old's Klub 6s
o DESPERADO Klub rendezuenye-
in sok szoz fiotol toloft otthonro.
Heiente ket olkolommol kOnyvior
oll oz olvosok rendelkezesere. A
rendezvenyekre vorunk minden
vosuti dolgoz6t, volomint ozoknok
o segit6 kOzrem0kod6s6t. okiknek
ez m6dj6bon oll.

M6noiZsuzsonno
rgozgoro

Az AszszTagszewezeti Thniicsa a
megyei koord indtorokkal, kib6'vi-
tett iildst tartott 1996. dprilis 17-6n.
Napirenden voltak a kiivetkez6'k:
- nyugdfjreform elk6pzeldsek v6-
lemdnyezise
- eszmecsere 6s javaslatok az tii Al-
kotmdny szab 6ly ozits e lveihez

elgondoliisok a hiiromoldahi
makr6 szintfi drdeke gyeztet6 srdl
-a21995. €vi m6rleg f fub adatai,az
1996.6v kdlts6gvet6se
Az aliibbiakban ismertetn€m az
ASZSZ 6lliisfoglaldsiit a nyugdfire-
formrdl
A nyugdijrendszer az Alkotmdny-
ban garantdlt szocidlis biztonsiig Ie-
galapvetdbb pill6re, amely azonban
azid6s kor biztonsdgdt szorosan a
szocidlis elliit6 rendszerekkel egyritt
tudja csak megval6sftani.
Ez6rt az ASZSZ - bdr meg van gy5-
z6dve a reform sztiks6gesseg6r6l -
6va int az elhamarkodott, megala-
pozatlan, a krizeli 6s tilvoli l'ratiisokat
nem vizsg6l6 dont6sekr6l.
A nyugdfjrendszer a generdci6k
kozotti ,,tdrsadalmi szerz6d6s" -
ezdrtaz ASZSZ sztiks6gesnek tart-
ja a tervezetek sz6les korri megvi-
tat6sdt.
Az ASZSZ a legfontosabb k6rd6-
seknek tartja:
1. A mdr nyugiillom6nyban l6v6k

ru\r
$lJIpry?

4. Olyan korcentrum meghat6roz6-
siit tartja sztiLksegesnek, ameiy figye-
lembe veszi:
- a foglalkoztatiisi helyzetet,
- a fiatalok munkdba iill6sinak lehe-
tds6g6t,

. - az orszirg lakoss6gdnak eg6sz-
segtigyi iillapotrit,
- a neh6z 6s eg6szs6gtelen, illetve a
tobbmriszakos munkav6gz6st,
- foglalkoztat6si v6delmet ad,
- 6s a szolgiilati id6 hossz6t fokoza-
tosan emeli 20 6vr6l 25 /30 6vre.
5. A munkanyugdij mellett elfogad-
ja az alapnyugdijat, amely munka-
viszonyt6l 6s r6szorultsigt6l ftig-
getlentil egv magasabb kort6l j6rna
6s az Sllami kolts6gvet6s fedezn6.
6. Thmogatja az onk6ntes kolcsonos
nyugdfjp6nztdrak megalakuliis6t,
amely azonban megnyugtat6 segit-
seget mr{r csak a fiatalabb gener6ci-
6nak nvriithat.
Az ASZSZ elveti:
- a Nyugdij Alap privatizdci6jrinak
b6rmely formdjdt;
- a munkanyugdfj szinvonaldnak
csokkent6set;
- a korhatdr drasztikus emel6s6t, il-
letve a rugalmas nyugdijkorhatiir-
hoz tervezett srilyos nyugdijat csok-
kentS t6nyez6ket.

DORNYEI SZILARD
MOSZ tenileti tigyviv6

nyugdijdhoz rendszerszeriien sem-
milven konilm6r'rvek kozott hozzit-
nyrilni nem szabad. Ki kell alakitani
a nyugdij politikamentes 6rt6kme-
g6rz6s6nek stabil rendszer6t.
2. Meg kell 6rizni a nyugdijrendszer
tort6nelmileg kialakult, hagyom6-
nyosnak tekintend6 alapelemeit: a
biztosftiis ii{rul6kokkal fedezett
hossz6n 6s 6sszeg6n alapul6 nyug-
dijsziimitdst. Fokozatosan csak a ji{-
rul6kokkal fedezett szolgdlati id5-
ket kell figyelembe venni, az egy6ni
nyilv6ntartdsok alapjdn.
3. Garantdlni kell a nyugdijminimu-
mok rendszer6t olyan m6rt6kben,
amely biztosftja a tisztess6ges meg-
6lhet6st, ehhez az 6llami hozz6ifuu-
l6s n6lktilozhetetlen.
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= a hat orsz6gos szakszervezeti sztivetsfigr&zv6Jel6vel lezajlott f6rumra k6sziilt hott6sz6l6s.) =
=

= Vol6sdnUleg mlndkefi6, mert o t6rgyol6s n6lkul6zheletlen I SAnA.lX t
- ' r

= eleme cz 6rdekegyeziet6snek, o sztr6jk pedig ennek sikerte- -

= bns6g6t is jeEi, bdr kiv6lt6 oko tdrgyoldson Kvul is keletkez- Ho megfeneklettek o t6rgyoldsok, holokulhof o vtr6Jkhe[- !
= het. zet.N6h6nyszempontotczonbon6rdemesmegvlzsg6lnl,Az I
= Az Auton6m Sokszervezetek 96vets6g6hez o lokos6gi k6z- 1989-ben elfogodott sztr6jktdrv6ny sok vlt6t v6ltott kl onnot< !
= ell6t6sbon 6rlntett szokvervezetek tortoznok, om elyekre jel- idej6n. Volt olyon n6zef , hogy nincs szrjks6g o vobdlyoz6so, I
i lemz6 o korl6iozott sztr6jkjog (o m6g el6gs6ges volg6ltotds mdsok r6vletesebb tdrv6nyt l6ttok volno dvesen, kUlOnds I
= bEtosft6s6nok k6nyvere) 6s o stroi6gloi helpet. Vo[ m6r tekinteftelom6gel6gs6gesvolgdltotdslnt6zm6ny6re.T6nV i
= p6lddul vtrdjk o f6v6rosi tdmegk6zlekedAsben, o villo- ozonbon, hogy o l6rv6nyt nem m6dosltottdk 6s egyre In- I
= mosenerglolporbon, o vos0tn6l. k6bb kiolokul oz egys6ges blr6s6gl gyokorlol o W6s, vosy =

;= Xtffil",iHillttrfft sz6mos josi 6s m6s ren6re]r is i
= ATARcyA'^s bg"'xill51l.il",;;i;ig:'-',xff,3$:ffi,:',gz*:: I
= A munkovdllol6k gczdos6g 6s szoci6lis t6rekv6seinek szlnte- donyvezet6k eddigi h6t sztr6jkjq mind jogverO vott). hiszen ;
= re o munkougyl kopcsolqlokon beluli 6rdekegyeztet6s. Alo- o bizonytolon jogi helyzet visszqhot o t6rgyol6sokro, o mun- ;
= pesetben o munkovdllol6i 6rdekk6pviselei 6ll szemben o kov6llol6t<ro, egyben er6siti o munk6ltot6k helfzel6t. ;
= munkdliot6vol, b6rugyen 6s o munk6ltot6s mik6ntj6re vo- Ugyoncsok jelent6sek oz egy6b felt6lelek, 0gy mint I
= notkoz6 vob6lyoz6s (kolleKiv szez6d6s) tdrgydbon. - q szokszervezel vervezelts6ge, =

= A t6rgyol6sok sordn o munk6ltot6 oldoldn birtokolhot6 -otogsdgokorql6nok,szonosuldsdnokkiolokul6so.iynerete, =
= gozdos6gi er6hotolom -omi sojndlotosm6don feler6sddik - q szolidoritds, !
: o gyotro munkojogi szob6lyoz6s, o vontqtott bir6skod6s 6s - o ldrsodolmi fogodtot6s, =
= o hot6kony munt<ougyt ellen6rz6s hidnyo miotl - olyon -osojt6munko. =*
i jelent6s el6nyt jelent, omlt oligho lehet m6ssol ellens0lyoz- - o kor6bbi vtr6jk6lm6ny. E
= ni, mint gozdos6gi h6tr6ny okozdsdvol, o munkobeszunte- Fentieken tOl n6h6ny munkojogi, b6rez6si k6rd6st is iiszt6zni =
= t6ssel. Nem lehet figyelmen klvul hogyni ozonbon qzt oz kell q munkdltot6vol. Tort6s vtrdjk eset6n o sztrdjkseg6ly :
= 6rdekstruK0rdt, omely o kdzolkqlmozotli, o k6zuzemi 6s ugye, volomint onnqk folyomotos vizsgdloto. hogy milyen 3
: profitvf6ro h0rmos6gdt jelentl. Az itt folytotott t6rgyol6- tortol6kokkol birnok m6g o szemben6ll6 felek, =

= sokon elt616 vervezetls6g0 (k6zolkolmozottok, k6zuzemi- Segitheli, vogy gyongitheti oz 6rintett munkovdllol6k helyze- ;
= ek jobb pozlci6jo), m6s-m4s 6rdek6rv6nyesil6 k6pess6g- t6t o szokszervezeli szolidorit6s t6nye, vogy hi6nyo. Kulon =
= gel blr6 szokszervezetek tol6lhot6k, A kdzvf6r6bon 6rde- Ugy lehet oz orv6gos vokszervezeti v6vets6gek reog6ldso 3
: keltek 6ltol6bon m6r o t0rgyol6sok koroi szokoszdbon fel- ls, P6lddnok okd6rt kell megeml'rteni, hogy oz Auton6m Szok- :
I hoz6k- o sztr6jk, vogy mds megmozdulds lehet6s6g6t,m1g szervezeteken belul oz ,,ugy uro' mindig oz o szokszervezel, :
= o tdbbiek tol6n k6s6bb. omelyik vtr6jkot hirdet. Sz6vets6gi seg1ls6g csok qkkor od- ;
= A tdrgyoldsokon el6terjevtett kdvetel6sek Ogy ls csoporlo- hot6, ho et kbrik oz 6rintetiek. tOl oz enyhe fok0 szolidoritd- =
i slthot6k. hogy egy r6szukben vivonylog homqr megszuletik son (volidorltdd nyilotkozot, k6kz6szl6). A tev6leges volido- =
= oz egyezs6g, o m6slk holmozbon J6 tdrgyoldstechnikdvol rltOs o leghol6konyobb segits6g, hiven o volidoritdsi vtrdjk g
= von es6ly o megdllopoddsro, mlg o hormodlk csoportbon megsokvorozhotjo oz 6rintett munkovdllol6k erej6t, ;
3 tol6lhqt6k ozok q kem6ny pontok. omdyek 6rdekesek lehet- :
: nek o vtrdJKenyeget6s, vogy o konk6i vtr6jk teklntet6ben. =
= Ezen o kicCt mesterk6lt csoportosft6son kfv0l vonnok, vogy fAnovlt-As Es/uley SZrRAJK 7
i lehetnek olyon mozg6 t6m6k, omelyek hol oz egyik, hol o g

= m6d k6rd6ssorbon t0nnek fel. Vol6vinUleg mlndkett6. A d6nt6sek m6gott ozonbon mOs $
= Ho slnehezultek o t6rgyoldsok 6s o k6t f6l o sikertelens6g vempontok is megh0z6dhotnok. 9okszervezetpolitikoi :
= miotl is egyre merevebb, egyre gdrcs6sebb, okkor hihetet- okokb6l okdr n6h6ny tucot munkovdllql6 is k6pes jelent6s 3
= bn m6don feler6s6dik o vtrdjkvev6ly. Ezek dltoldbon 6ne- vtrdjkot kirobbontqni, megleremtve vogy er6silve o szerve- 3
= r6sll6 folyomotok, hiszen oz 6rintett togsdg is egyre turelmel- zet politikoi, vociol6gioi legitimdci6jdt. De egy tdbb tfzezres i
= bnebb cu eredm6nytelens6g miott. szervez6d6s is mulotkozhot hoi6rozotlonnok, ho nem okor, E
= Term6szetesen ezer m6s m6don kiolokulhot o vtrdjkhelyzet, vogy nem tud sztrdjkot szervezni. A folyomotos vtrdjkfenye- !
: oz el6z6 folyomot csok egy ezek k6zul. Jelent6s hqtdssol get6s (el6zetes vtrdJk n6lkul) inlldUo oz inl6zm6nyt, mint =
= lehet oz egyeztet6sekre, hogy oz 6rdekk6pviselet milyen ohogyon o kev6sb6 indokolt, vogy m6rt6k6ben - o konllik- ;
= polltikoi er6i6rben von (p6rtokhoz, korm6nyhoz, porloment- tushoz k6pest - elt0lzott munkobeszuntet6s is. ;
: hezvol6viszonyo)6s/vogyfolytot-elnformdlistdrgyoldsokqt. Az eltOr6 6rdek6rv6nyesfiesi k6szsegeket o $zolidoritds for- i
: (Az Erdekegyeztet6 Ton6cs 6loloKrt6sq tdrgydbon lezojlott mdlhotjo nogyobb 6s egys6gesebb er6v6, meg6r2ve o -
= M0M-szokszervezeti tdrgyoldsok sor6n ono jutottok o felek, term6szetes kefi6ss6getr tOrgyotOs 6s/vogy vtr6jk, =
= hogy normotlv m6don sem el6irni, sem tiltoni nem lehet 6s Dr. Borsik J6nos !

! 
nem ls szobod oz Informdlis t6rgyol6sokoi.) AVSZ ldrselnok ;

l r r r , r r r r r r r r r t r r r r r r r t r r r r r r r t r r r r r r r r r r r r r r r r r * r r t * I r r t r t r t r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r , r , r r r r rE
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E rovat szimodra is nyitott,
MMgi Te is, majd csakfelfigyel rdValaki!

a a a a

DO-DO-GOK
Sznmf;lrxzET-HTBAD
A mozdonyvezet6nek nem ritla e meghat6rozds, mivel mun-
kdja sordn gyakmn it6li kiivetkezm6nyeit..
A rendszerviltis utin is megmaradt a MAV berkeiben, nem
ffgrelt ni senki sem, hogr valami nincs rendben. Ki vagy mi
a hibds? J6 pir 6ve mir annak, hogy spanyol mozdonyvezet6
kon6giLkal beszelgetve 6n is, mint k6s6bbiekben rijtittem
#bdsan k6rdeztem", mikor azirint 6rdekl6dtem, mi tttrt6nik
ndluk egy szem6lyzethibris szolgdlatk6ptelenseg utin. Aa
gondoltam, hogy nyelvi neh6zseg teszi 6rthetetlenn6 k6rd6se-
met, tin a tolmics nem tudja dtadni, de k6s6bb ri kellett
j0nnrim, maga a kdrUlm6ny 6rthetetlen szdmukra. Folyton az
eg6szsegi illapotomra terel6diitt a sz6 6s rri kellea jdjjek, hogr
szimulra a szem6lfrethiba kizir6lag eg6szs6gi alapon 6rthet6.
A technika, melyen 6k teljesitenek szolgdJatot, ugyan n6ha
szint6n megtref6lja 5ket, de err6l senki nem gondolja, hogy
az O hibrijuk, hanem kizir6lag a mozdony rakoncitlankodisa.
Ttibbsziir rneger6sitett6k, hogy 6k nem szerel6k, -

mozdonyvezet6k.
Szimukra a feladat a vonat tovibbitisa 6s nem az, hogy
esetleges barkics m6dszereket is alkalmazva, felel6tleni.il,
mindendron a vonat a cdl dllomdsra 6rjen. Ugy gondoltik
ndlunk ez az|rt van, hogv egy ember ,plvigye a balh6t" cimsz6
alatt, a szolgilati t'elettesekr6l elterel6dj6k, m6g halvdny
drny6ka is annak, hogy egy eg6sz fenntartdsi reqdszer rosszul
mffkitdik. Mert a mozdonyvezet6 nem szerel6l De n{luk is
minimfis kdvetelm6ny, hogy szakmailag legalibb ilyen alap-
k6pzetts6ggel rendelkezzenek ahhoz, hogy egy sz6les kijrfr
kik6pz6si rend teljesit6se utin mozdonyvezet6v6 vdljanak. A
fenntartisi 6s szerel6si feladatok nem a mozdonyvezet6k
kiitelmei. S6t, egy esetleges ilyen koriilm6ny vesz6lyezteti a
rijuk bizott vonat menet6t. A szolgilati fels5bbs6g m6g
v6letleniil sem vdrja el a hibakeres6st, hisz annak term6szetei
emberi kdvetkezm6nye az izgil,om, melynek jelentkezdse nem
6ppen a jirmtvezet6s kozben szerencs6s. Vdlem6nytiket nem
tartottam szdmomra megn)rgtat6nak 6s tovdbb csfirve-csavar-
va a sz6t, p6lddkat hoztam:
- Egy olvad6 biztosit6 a mozdony vez6rl6si dramkijr6ben
tdnkremegy €s ezt a mozdonyvezet6 nem veszi 6szre. Vdlaszuk
a ktjvetkez6 volt: Nem a mozdonyvezet6 a hibds, hisz Te
mondtad a biztosit6 olvadt ki, melynek val6szinfileg oka van,
de kicsiny a val6szinris6ge annak, hogy mindezt a biztosit6
eliireged6se okozta 6s ha ni-luk is, ahogy Magyarorszdgon a
mozdonyon tartal6k biztosit6 volna, akkor sem p6tolndk-, hisz
az esetlegesen rijra zirod6 iramktir a v6dett berendezds
kdrosodisdt okozhatja. Hdt igen... (no comment)
Visszagondolva sok6ves tapasztalatomra, hdny koll€ga mit koc-
kdztatott 6s esedegesen felettesei dltal eltitkolt kirokozissal, de
ahogy nilunk mondani szokds, r6termetten tovibbitotta vona-
tdt. Holott nem ez k6ne, inkdbb az esedeges szem6lyzethibis
szolgdJatk6ptelens6€ kivizsgilisira vrint egy6b id6t 6s energidt, a
mozdonyok tizemkdsa"6gere forditani. Birmire felesktidn6k, a
Blblirit6l az F3-ig, hog m6g n6g;r 6rtizedes ldtemben nem
talilkoztam 6s nem is hallottam olpn koll6gir6l, aki ,rfekve
akart maradni"l (mozdonnyal) Dehit 6n a szeml6leten
vltoztatni nem tudok, ... csak diiitgitk!?!
Es talrin ,MAS LESZ Ez A MAv"-

DSZSK
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IJASZAT
SZABADIDo TEBON
Egdsz nydron fiisztdborunl<ban oktatluk az fdszatot

A sdtortiibor nomed kdnilmdnyek kcizcJtt taldlhatd
a Mecsekben.

EBDET ELry STEAtt4 runiZig
BOGRiCSF6ZES.

lngyen tdborozhat 30 f6 uasutas gyermek.
Minden toudbbi vasutas gyermek lelentkezf

30% kedvezmdnytkap.
iak, fiisza ti fe/szerelds e/<ke/ kapcso/atos

kdrddseire s udlaszolunk.
Erdeklfldni /ehet:

Kdsa Sdndor 7345A/sdmocso/iid, Rdkticzi u. i2.
Te/eton : 06- 60/368- 795 Vasiti te/efon : 05/6J-I /

(Uzenet is hagyha td, ursszah ivom. )
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Mo zD oACrr/E zE f6 r A{K'|EOELMtrBEAT
(lttos volt o mozdonyvezeto

Azon a tavaszon m6r tul voltunk a M6d-.
Macs-l trag6di6kon, amikor bekovetkezett
ez, a harmadik. Aa nrcndja a f6ma: ,,Ha
elkezd6dik, hAromig nem 6ll megl" Sajnos,
igy volt igaz.
Amtkor e /ap a t O/vasri kezdbe ker0l 5 6v
telt e/ 199/. iipriLs /2-e 6ta. A tanu/segok-
ka/i6r6 ba/esetetud/ sztS/5 cikkek soreban
az e/s6n6/a fdcim vo/t az, me/ynem t6/em
szdrmazott, (/994//. sz.). Vdgti/ akkor a
.Mozdonyvezetdink vdle/mdbenl" meg rs
hatdrozta a sorozat cimdt. E cikkek sord-
ban mostani alcimtink pdrg abban e/s6,
hogy nem 6n adtam azt irdsomnak. A me-
gyei lap egyik ci/*6nek cim 6t vAasztotta m.
Abban r's e/s6, hogty az e&rg megirtak
k6zu/ ehhez szemd/yes do/garm /02&nek
A ba/eset 6ta e/tett 6vek taldn segitettek
annyira /etisztu/n a tcindnbket hogyszen-
vedd/ymentesen /e tudom irni azokat'e/fe-
/edni azonban soha nem tudom...
...Tiitrdua/ 6s kdk /6nnye/ €fttink Pzipate-
szdr /a/u vdgdre. Mdr te/1bsen besz0rkil/t
az est a boru/t eg mdg inkdbb azzd letle.
A uasitat a fa/utci/ e/vd/asztti ndhdny hek-
tdros, bokdig 616 zci/d gabonatdb/dban
meg/ehetdsen zavaros 6s /drm6s kdp fo-
gadoft benntinket: a /6/ fa/u ott bdmdszko-
dott s a rasdlvona/ me//ett pedig egy men-
t6aut6, tobb ttizo/tr5kocsr, renddraut6kds
mds szem4/ykoa rk Ersa sdgdban.
Antg a Tdtra keresete az utat ho/ nem
sti//yed el e/6re siettem. Emberek krsebb-
nagyobb csoporto/<ban. Az egyrki csoport
ismer1snek tfinl a ruhdiuk a/apidn, de
szemb6/ vakitoft a t6zo/tok munka/zimpdia.
Csak mikor e/hagytam Sket 6s vr'sszandz-
tem, /iittam, hogy va/ciszinf pd/yamunkd-
sok 6s kc,nikben egy - a vezetf.lbgyurzs-
gdkit megkii/dnbdztet1 sapkds - embert
biztatnak va/amr|e, hqy " ..i6 ez az ybd-
sdgre/" (Mondanom sem ke//, hogy mrkora
igazgatink kr4rkezeft, addrQra nemhogy
r1bdt, inkibb anny'n bdtor /eft,hogy a tdr-
tdntekr6/ minden iiron/e/entdst akart tennt.
lgaz ami igaz a ba/esetben rdszes k6t
uonat szo/gdlatban vo/t vasutasai kdzti/
egyedti/ maradt a ba/eset he/yszindn - az-
tdn eluitt6k vdralkoho/- vizsg/i/atra. )
A roncsokhoz mentem, aho/ a kcivetkez6
kdp fogadolt: a vasdti p,i/ya ivdben - /6/19
egy sorompt5 n6/kti/i fo/dtit-lit/er6n egy th
kocsi e/6tte egy-kdt mdtere egy M47-es,
(me/yr6/ a sdtdtben /'s /ethat6 vo/t hogl/
hdgetti6ekein), a mozdony rowdebb gdp-
Er fe/6/i vdgdbe sznte be/efir6dva, rdtor-
/cidua egy 8z-motokocsi, ennek egyet/en
me//6kkocsrla mindkdt tenge/ydve/ /os ko/-
ua, a wigdnytenge//ye/ mintegy 30 fokos
szdget bezdrua, vdgdve/ az anyagiirokban.
A mozdonyvezet6ket tehdt hr'dba is keres-
tem vo/na, 6ket 6s a 8z-szere/v6ny onk6/t-
sdgben utazolt vezetSlegyvizsgti/6 n616t
elvitt6k a mentdk. A vdrakozti ment6hdz
mentem 6s a sdni/tekr6/ k4rdeztem 6ket.
Azt a vd/aszt kaptam, hogy az egyk moz-

donyvezetf a saidt /tifuin szd//t be a men-
t6be, e/6tte mdg tAzet is o/tott, a mdskr6/
eak annyil hogy tdbb sdrti/Ase van,s a
kalauzn6 silyos, nem 6/etvesz6lyes. Mrg a
mentdkke/ beszd/gellem, a roncsok koni/
abbamaradt egy kis td6re a nytizsg s,
megi.,lt az rgazgat6nk Oda ke/lett men-
nem; a fe/ettesem, a vonbtesl- ds apd/ya-
fenntartdsi ba/esete/herft6k Pzipatesz4ne
addig k6rkeze lt egysdgenek para ncsno-
kaiua/ p/entdst tefttink 6s megkaptuk a
tovdbbi feladatokat Az rgazgatt5siigi ba/-
eseti he/yszine/6 csoportbd/ a TEKrgazga-
l5he/yettese a krirhiizba indu/t rdsz/etes
informdcirikdrt- mint megtudtam - utasok-
16/ rb/
Aggtidva ftirtam koni/ a vontat6idrmfi+on-
aokat. A motorkocsi vezetdfi/kdie pad/6-
magassdgban e/tInt a re/Aszekrdny e/6lti
tdne/ egytilt. Az M47-es |tkozdie va/aho/ a
WC ds az utastdr kozti /a/ kornydkdn. A Bz
hom/oVdnysz5niia rdbd/intott a Ddcsiii4-
ra, tetalemeze riigyOrfucitt a kisgdptdr te-
tei6re. A vezetifU/ke ba/ o/da/dn a szekrdny
a/s6 sarka hitinyzik, egy fC/rg nyitott dtp/o-
malatdska kig a rdsb6/, uhsrtdsok gy6Sy-
szerek, zseb/dmpa, menetrendkonyu, s pdr
/dp6sre a padkln Poggyiisz- 6s Expresz-
szdrudfszab4s. A motorkocsi hiits6 aitaia
nyilva, bemdszom. Az utastdrben ti/6sek
6s hiiften/6i/(, pad/dtrepnik te/1es dssze-
ursszasdgban, a peronra nyil6 al5 rdsnytre
nyilva. A hdtam mcigdtt zsebldmpa fdnye
ui//an, ciui/ f4rliicin utdnam, nem kdrdezi kr
vagyok - egyenruhdm az i//et6kessdgie/e
- bemutatkozik.' renddrilszt. Mutay'a, hol
lektidtek a sdrti/tek
Kopenyem /evelem, dtpr4se/em magatn
az aik5keret szrik rdsdn, kcjzvet/en ut6na a
nyitott vezetdftl/ke aitqa a ,,prds"-ben. Az
utast6r aitdtri/ nincs / mdteffe a vezet6asz-
ta/, tetqe ferde, fe/tdrde/ekrd 6s testemme/
,,/apidra fordu/va negprdbd/ok benyd/ni a
TELOC-hoz. A csavar /aza, de ay'a/it ki-
nyitni n em /ehe t. "- Mdr prcibti/ttik kivenni "
- mondia a rend6rtbzt.
A mozdonyvezed dskeiet vrszont /e tu-
dom eme/ni a polcrdl de nem fdrki a rdsen.
Csak 6nikka/ kds6bb, a piipateszdri ii//o-
mdson sikerl/t hozzdf4mi a sebess6gm6-
r6hriz 6s kbme/ni a mozdonyvezet6 6s a
ve ze t 6 /egy uiz sg ii/t5 sz e m 6 /ye s h o /m r1b i t A
forga /mi iroddba n kdszU/t iegyzdkd nyv tar-
ta/mazza a ka/auzn6 szrgorian e/szdmo-
/and6 nyomla udnyait (u6nfizetds 0riegy-
tc,nbc,k stb.), va/amint /e/tdri Ergyait mnt
p/. ka/auztdska, ka/auzku/cs. A tdbbir6/
maid csak Pdpin kdszI/ iitvdteli iegyz6-
kdny4 a hozzdtartoz6k rdszdre.
A motorkocsi utdn a mozdonyra mdszom
fe/. A gdptdriobbo/da/iin scjtdt uan, a ba/o/-
da/i hflon nyitoft ay'6t hle/ok Liinp,imma/
vdgigpdsztdzom a gdpteret. Szomori /dt-
win1l a /egs0rrt66/ az EP-sze/epekrg 6gds
nyomai mindenhtt Nine egy 6p gumics6'
gorbti/t, roggyanl f4mcsdvek. A napitartzi/y-

til a vezet6dl/ds giizola1-szintmuta tdidhoz
vezetd csd szakadt Va/aho/ a gdpteret a
vezet6f0/kdt6/ e/vd/aszfti fa/ kdzeldben /e-
hetett a tOz /6szke. A 7. hengerndl /ethatd
a legnagyobb h6terme/6s nyoma. Kiegelt
a vezet6fti/ke s. A 9z-motorkoert a rdvd
gdptir,,mentefte meg" a tfiztal a gaptdr
/a/a wszont a vezetdd/lds fe/6/ ugyanaak
t1zterhelt/ A re/6szek6ny is kidgeft A /o-
nyilt gdptdralftSkon bendzek a f0t6generd-
tor terdnek /dthat6 r4szeibe. Csak mecha-
nikai sdni/4sek kithatdah meg deformda-
6k Arra gondo/ok: .lstenem/ De it5, hogy
nem /000-es pd/yasziimi gdp vo/t/"
A ttezet6fti/kdben a re/dszekdny a/alti
,,padki{n" lekszik a megrrepedt fdbizbsrtdl(
6s szinte odahengedt a lftdsi reteszku/cs.
Kozben megdrkezett Szombq the/yr6/ a se-
gd/yszere/vdny is a daruva/. Megkezdddk
egy eg6sz 4iszakdn dt tartu5 munka, a ba/-
eset ko velkezmdnyenek e/hdrrtdsa. Va/a-
mikor 22 dra utdn iairt az id6, amikor a
ba/eset he/ye 6s az d//omds koz - mer a
beidratiie/z6n be/0/ - ta/ii/kozom a vezdr-
igazgat6sdg Vasdtbiztonsdgi /roda vezet6-
i6ve/. A bizoftsAg 23 6ra koni/ kezdte e/ a
munkdt 6s kb./inius kozepdn leiez6ddltbe
a szakdrt6i v6/emdnyekkel mefek az ilp
ri/is 30-i 6s a idnius 3-/ he/yszini szem/64
a ba/eset rekonstrukcrrildnak alka/mdval
szerzetf tapasztalatokat is felhaszndltdk...
. ..A pii/ya reggel 4. /3-kor fe/szabadu/t, de
a mozdonyt 6s a motorkocsit Pdpateszdr
d//omdson sem sikeni/t s26tu6/asztani.
Btztonsdgi mtdzkeddsek megtdte/e utdn,
vonatmentes id6ben, 54 km/h sebessdg-
ge/ az.5 tenge/yes vontatmdny"-nya/ e/in-
du/tunk Pdpdra. (A Bz mozdony /e/6/i ten-
ge/ye a /eveg6ben, forgcivdza 6s a/vdza
egybeprdse/6dve,,nyugodott" a kidgeft
M47-es titkctz6in ds me//gerend61dn... A
Bz tobb napon dt tartd munkdva/, fokoza-
tosan /eft /efe1lve a DdcsidnS/ ds 3 uagon-
ban tudtuk beszd//itani maraddkait a idr-
m11avtuiba a kl69eft M47-2058 sz. moz-
donnyal 6s a sdni/t 8z-me//6kke/ egyllt,
mdius 2-dn.
Mi6tl tdrtdnl (t6ft6nhetetl) meg ez a ba/-
eset?
A '13. sz. Tatab6nya - P6pa vas0tvonalon
1 991 . 6pril is | 2-6n este 19 6ra 22-kor s0-
lyos, szem6lyi s6rul6sekkel is egytittj6r6,
utk6z6ses baleset tortent. A Gic-Hathalom
6s PAoatesz6r Allom6sok kozti vonalsza-
kaszon - a vonal 71 6. sz. szelv6ny6ben -
6sszeutkdzdtt a 39411 sz. menetrend sze-
rinli szem6ly-, 6s a 39472 sz. menetrend-
szerinti szerelv6nyvonat. Az Utkdz6s rela-
tfv sebess6ge kb. 70 km/h volt. A 3941 1 sz.
szem6lyvonatol az M47, 2058 sz. moz-
dony 1 Bh kocsival, a 39472 sz. szerel-
venyvonatot a Bzmot 072s2. motorkocsi 1
mell6kkocsival tov6bbftotta. Az 0tkoz6s ko-
vetkezt6ben a motorkocsi oly m6rt6kben
rong6l6dott, hogy azt selejtezni kellett; a
mozdony pedig kigyulladt 6s nagyobbik
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geptere, valamint vezetdfulk6je teljesen ki-
6gett. A Bz-mell6k kisiklott, megrongAl6-
dott 6s mintegy 30 m6ter hosszban a p6-
ly6t is haszn6lhatatlanna tette.
Az esetnek 3 s0lyos 6s 4 konnyebb s6rultje
volt. A 3 fd srilyos: a motorkocsi vezet6
jegyvizsg6l6ja, aki onkolts6gben utazott, a
Bz-motorkocsi vezetSje 6s a szem6lyvont
egy utasas; a 4,,konnyebb": a szem6lyvo-
naton utaz6 csal6d: apa, anya 6s k6t kisl6-
nyuk.
A p5lya 6pril is 13-6n 4 6ra 15-ig el volt
z6rva, k6t szem6lyvonat utasait kellett vo-
natp6tl6 aut6busszal szirllitani. Az ideigle-
nes helyre5ll it6s utdn 10 kn/h p6lyasebes-
s6gre volt 6tadhat6 a szakasz 6s csak
napokkal k6scjbb tort6nhetett meg a v6gle-
ges helyreSll it6s.
A baleset helyszin6re a ment6k 6s a p6pai
rend6rkapit6nys69 helyszinel6i 6rkeztek
els5k6nt 6s ut6bbiak m6g a MAV baleset-
vizsg616 bizotts69 ki6rkez6se elStt alkohol-
szond6s ellen6rz6seket vegeztek, mely-
nek eredm6nyek6nt v6rv6telre -is sor ke-
rUlt. Term6szetesen v6ralkoholvizsg6latot
v6geztek a szolg6latban volt azon s6rultek
eset6ben is, akiket a helyszinen szond6zni
nem lehetettl Az els6 eredm6ny ket f6 itta-
ssdg6t 6llapitotta meg: a Bz motorvezet6-
j6nek v6ralkoholszintje 1,57-'1 ,72; mig a
39411 sz. vonat vezetS jegyvizsg4l6j66
2.04-2.1 ezrel6k volt.

szakaszir6nyit6 6ltal ir6nyitott. A baleset
szempontjirb6l szSmbavehet6 6s kritikus
szakasz t6j6koz6dAsi pontjai :
/./ Tatabanya (kezd6pont),
57.8 Veszpr6mvars6ny (a 11-es vonal
csatlakoz6 6rllom6sa),
60.3 Rom5nd (t5bl6s meg6ll6hely),
64.'l Gic-Hathalom (V.vars6ny 6llom6sf6-
ndk6nek ir6nyit6sa alatt),
66.5 Bakonytam6si mh. (sorop66ri szolgS-
lati hely, 1 9.00-ig),
71.6 az Utk6z6s helye (P.tesz6r bej.ej. 6s
bej.f6jelz6je kdzt),
72.4 P6patesz6r (On5ll6 6llom6sf6nok-
s6g),
78.4 Franciav6g6s (a k6t vonat menet-
rendszerinti keresztez6si helye),
93.2 P6pa (a vonal v6gpontja, a 1 0. sz.
f6vonal 6s a 14. sz. mell6kvonal csatlakoz6
6llomAsa).
Veszpr6mvars6ny 6s P6pa Allom6sok k6zt
a p6lyasebesseg 50 krn/h.
Mind GIC-Hathalom, mind pedig Pirpate-
sz61 6llom6snak - a mell6kvonali jellegnek
megfelel5 - nem bi?ositott - alak-beierati
jelz5je van 6s egyik 6llom6son sincs kij6rati
jelz5. A szolg5lategyszer0sft6s 6s l6tsz6m-
csokkent6s miatt mindk6t 6llom6s vonatfo-
gad6 vAg6ny6ban egy-egy v6lt6 villamos-,
kozponti 6llit6srj, 6llit5sukat a forgalmi iro-
d6ban l6v6 berendez6s rilj6n a forgalmi
szolg6lattev6k v69zik.

Gic-Hathalom Allom6snak 2 vonatfogad6-
6s egy csonkav6gAnya van. Az etmen6
l6vAg6ny a ll. Az I v696ny kezd6ponti olda-
l6n 6vek 6ta javit6sos kocsikat t6rolnak,
ez1rl az l. vAg6ny is csak csonkav6g6ny-
k6nt hasznAlhat6, m6gpedig a v6gponti
oldal fel6l. A vonatkeresztez6s ugy lehet-
sfues, hogy a pAros vonat 6rkez6s ut6n
kihlz a v6gpont fel6 6s valto6llftas ut6n
betol az l.,csonkav6g6ny"-ra.Ez uten ad-
hat6 szabad bejerat a p6ratlan sz. vonal-
nak. A ll. v6g6nyra terel6 1. sz. v6lt6 a
forgalmi irod6t6l 280 m6terre van. T6le a
v6gpont fel6 - 0jabb 15 m6ter t6vols6gra
egy teljes csap6rudas soromp6val biztosi-
tott 0t6rti6r6 van, melynek soromp6j6t a
lorgalmi szolg6lattev6 kezeli a telv6teli
6pUlet el6tti soromp6molorral. P6patesz6-
ren ugyancsak 3 v6g6ny van: a ll. az 6tme-
n6-, a lll. a megel6z6 f6vAg6ny. Az l. rak-
t6ri- 6s rakod6v6g6ny.
Mind a 39411 sz. szem6lyvonat, mind pe-
dig a 39472 sz. szerelv6nyvonat naponta
k6zleked6 vonatok. ut6bbi viszonylata
munkanapokon Kisb6r-P6pa, ugyanis e
napokon naponta k6zleked6 vonat a
39436-os sz. szem6lyvonat, mely Tatab6-
nya-Kisb6r 6llom5sok k6a helyi szem6ly-
vonatk6nt k6zlekedik. A k6t vonat menet-
rendszerinli keresztez6se Franciav69As
6llom6son van.
Vonatk6s6sek miatt 1991 . 6prilis 12-6n a
vonal szakasziranyit6jAnak rendelkez6s6re
a keresztez6st Gic-Hathalom 6llom6sra he-
lyea6k 6t. Ezen vonatkereszt-ahe}ezesr6l
a sza(rAny'rt6 a gici szolg6lattev6t t6j6koz-
tatta. A papatesz6ri szolg6lattev6 a gici kol-
legejat6l 6rtesUlt err5l. Hogy a franciavAg6si
szolg6lanev6 hogyan 6s kit6l 6rtesrllt a vo-
natkeresztez6s 6thelyez6s6r6l, arr6l a vizs-
g6lati anyagban nem taleltam feljegyz6st,
de a bekdvetkezett baleset kimenetele
szempontjAb6l nincs is jelent6s6ge.
A baleset napjAn a 39436 sz. vonat a
Bzmot. 072 sz. motorkocsival 6s kb. 7
perc k6s6ssel indult Tatab6nySr6l. A se-
bess6gm6r6be befgzdtt szalag id6adatai
6s az 6llom6si el6jegyz6sek 6sszehason-
lit6sa ut6n meg6llapitott6k, hogy a motor-
kocsi id6m6r6je mintegy 4 perccel el6bb-
re j6rt. A vonat k6zleked6se sor6n az
emlitett k6s6s a pitlyira enged6lyezett
sebess6g (V=40) 6s a vonatra a menet-
rendben megAllapitott sebess6g (40/40)
tobbsz6ri t0ll6p6se kovetkezt6ben Ete
meg6ll6helyig megsz0nt. ltt a vonat
hosszabb ideig tart6zkodon - a mozdony-
vezet6 elmondAsa szerint meghibdsodott
a motor vez6rl6se (hogy mi volt a hiba azt
a motorkocsi baleseti s6rUl6sei ut6n t6b-
b6 m6r soha nem lehetett kideriteni! MT)
- emiatt 17-18 perces k6s6ssel 6s csak
0gy tudtak tovdbbhaladni, hogy a k6zi
g6zkart az utast6rb6l kezelt6k. Ezt a
munkAt a motorvezet6 v6gezte 6s figyelni
a vezet6fulk6be krildte a vezetd jegyvizs-
g6l6n6t!ll A vonat k6vetkez6 -, egyben
v6g6llomAs6ra, Kisb6rre 20 perc k6s6s-
sel 6rkezett, itt feloszlott, folytat6sa pedig
a menetrendszerinti 39472 sz. szerel-
v6nyvonat PAp6ra. A vjv tov6bb, mint on-
k6lts6gben utaz6 dolgoz6 tart6zkodott a
vonaton.

A szem6lyszAllit6 vonat menetrend szerint, A k6t Sllom6s kdzt egy nyfltvonali szolgAlati
a szerelv6nyvonat - a motorkocsi meghi- hely van soromp6kezel6vel, aki a balesel
bisod6sa nriatt - k6setten k6zlekedett. A napj6n '19.00 6r6ig volt szolg6latban. Az
baleset idej6n 6s hely6n borult, csendeg 6llom6skdzben ellenmenetet kizAr6 bizo-
idojlr6s volt, egyes szakaszokon csopor- sit6-berendez6snincs, ez6rlazenged6ly-
g6tt az es5, a l6trisi viszonyok azonban k6r6sbe tan0t kell bevonni. A tan0 - szol-
megfelel6ek voltak. g6lati ideje alatt a soromp6kezel5 -, 6jsza-
A Tatab6nya - Kornye - Kisb6r - Veszp- ka pedig Veszpr6mvars6ny 6llom6s forgal-
r6mvars6ny - P6pa vonal mell6kvonal; mi szolgalattev6je. A forgalmi szolg6latte-
Kisb6r 6s P6pa kdai szakasza tartozik a v6k mind Gic-Hathalom, mind pedig P6pa-
szombathelyi - akkor m6g - vas0tigazga- tesz6r 5llom6son 6jszaka egyedUl teljesi-
t6seghoz 6s e szakaszon az igazgat6s6gi tenek szolg6latot.

L Az 1991 . dprilis 12-6n Gic-Hatalom 6s
P dnateszir kiizti iltkiiz6ses baleseteredmdnye.
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Kisb6rt6l a 39172-es 50/50-es vonat 6s
vonatkis6r6 n6lh.rl k6dekedik. Indul6s el6tt
Kisb6ren a rnoton/ezet6 meg pr6b6lta javt-
tani a motorkocsit, de Allit6sa szerint ez
sem vezetstt eredn€nyre. Tov6bbra is rigy
folytana 0tjat, 16 perces k6s6ssel, hogy a
rnotorkocsit az utast6rb6l vezette 6s a ve-
zel66ll6sra pedg az onk6hs6gben utaz6
vjv-t kUldte. (ltt kell - 0gy 6rzern- megje-
gyeznem, hogy 6 volt a balesetben kozre-
hat6, akiv v. passziv r6sztvev6k k6zUl a
legellentrnond6sosabb szem6ly, s egyben
a legsajn6latram6tt6bb is. Rendkivtil r6rek-
v6en 6s c6lrat6r6 nddon sikerrel tette le
szakvizsgan, bv6' btriaka k6szUlt, nagyon
j6l ismerte a vonatkoz6 utasitAsok el6ir6-
sait, a vas0t szeretetet m6r a csaliidb6l
hozta magSval;s alp 4 h6napos gyakorlat-
tal mintegy 20 6vesen szenvedte el a bal-
esetben medencecsont-t6r6ssel j6r6 s0-
lyos s6nil6s6t, csak az6rt, mert kdrUlotte
az adott id&en 6s helyen mind nagyobb
gyakorlanal 6s tapasZalattal rendelkezd
id6sebb kollfu6k rett6k a dotgukat (?), de
kdztiliik senki nem vette 6szre, vagy nem
akarta 6szrevenni a mozdonyvezet6 ittas-
s6g6t, a szab6lytalans6gok sorozat6t 6s
senki nem mondta ki, hogy "Att1l Ne to-
v6bb!" Pedig tal6n annyi is. el6g lett volna,
ha annyit nrcnd: "Kollega Ur! JelentsUk be
a szolg5latk6ptelens6getl" De - k6rdezem
- 6ppe! 6? lgen! O is! Ha csak annyit tesz,
hogy "En Onnel Uram nem utazom tovibb
- a k6vetkez6 vonattal utazom!" Mit tehe-
tett volna az ittas rnotorvezet6 egyedul, ha
val6ban, k6temberes a nrctorkocsiia? Se-
g6lyeket k6r. Ha tennival6 volt a vezetS6l-
l5son - pl. meg kellen vdahol Allni - akkor
a motorvezel6 a vezet66ll6sra ment 6s
int6zkedett.
Bakonyszombathelyre - az 1. mh. Kisb6r
AllomAs ut6n_- "szivessegb6l" hazasz6lli-
tottak egy MAVdolgoz6, ismerdst. KUlon-
ben a vonal Veszpr6mvars6nyig 6thalad6.
Vars6nyban 3 percig tart6zkodtak (plussz
16 6s 1/2 perccel 6rkeztek 6s plussz 19
perccel indultak) mert ir6sbel i rendel kez6st
kapott a mozdonyvezet6, hogy Bakonyta-
m6si mh-en a menetrendt6l elt6rd m6don
- utas lesz6llAsa c6lj6b6l - a vonattal meg
kell 6llnia. Az utas Veszpr6mvars6nv 6llo-
m6s aznapi nappalos szolg6lattev6je volt,
akit 18 6rakor vaftottak le. Elmond6sa sze-
rint a szolg6lat 6tad6sa ut6n a restiben
megivott k6t Uveg sort.
A,szolg6lat ut6ni" szolg6lattev6 a vezet6-
6ll6son helyezkedett el, a mozdonyvezet6
pedig a padl6n Olve a k6zi karral ,vezette"
a motorkocsit. Pc 5 elmond6sa szerint
Veszpr6mvarsanyban a vonatot menesztd
szolg6lattev6 5lllt6lag aA mondta: ,,Meg
kellene h0zni, hogy a szem6ly el6tt le6rje-
nek P6patesz6rig!" - ez szerint a veszp-
r6mvars6nyi szolg5lattev6 nem tudott a vo-
natkeresa 6thelyez6s616l. (?).
A 39472 sz. vonat Gic-Hathalom 5llom5-
son menetrend szerint athalad6. A k6s6st
is ligyelembe v6ve 6thaladas6nak ideje
19.07 lett volna - P6patesz6ri 6rkez6se
pedig'19.17 6s1/2!l (A394i1 sz. szem6ty-
vonat P5patesz6ren, menelrendszerint 19
6ra 18/'19-kor vanll!) A vonatnak Gic-Hat-
halom 6llom6son tort6n6 rendkfuUli meo6l-

l6s6r6l a mozdonyvezet6 nem kapott 6rte-
sit6st, ez6rt a vonatot az 5llom6s bei6rati
jelz6j6nel meg kellett 6llitani. A vonat ott
meg is 6llt 6s amikor a gici forgalmi szolg5-
lattev6 hallotta a ,,vonat 6llt meg a bej6rati
jelz6 el6tt' -jelz6st, tov5bbhaladast enge-
d6lyez6 Sll6sba ellitotta a bejaratot. 19.07-
kor indult a vonat inn6t, 6s 19.09-kor 6lltak
meg az 6llom6sban. (A visszajelent6s id6-
pontja mind a gici, mind a vars6nyi fejrova-
tos napl6ban 19.10.) Ami ez utan kovetke-
zell, az kulon tanulmdnyt, de legal6bb is
k0lon fejezetet 6rdemel(-ne), amelynek
szSlai Tatab6ny6ra ny0lnak vissza!
Gic-Hathalom 6llom6son az lrkezd vona-
tot a forgalmi szolgdlattev6 a t6ren fogadta
6s a mozdonyvezet6vel kozolte, hogy nem
P6patesz6ren, hanem itt lesz a kereszte-
z6s a 39411 sz. vonattal, ez6rt ii kell 6llni
az l. sz. vAg6nyra. A szolg6lattev6 utasit6-
s6t a mozdonyvezet6, de kulondsen a vo-
naton utaz6, hazat616 forgalmi szolgdlatte-
v6 6l6nk tiltakoz6ssal fogadt6k.Vit6ba.
kezdtek a gici szolg6lattev6vel, hogy lef6r-
nek m6g a szem6ly el6tt P6patesz6rrel
(Megjegyezhetem(?): hason16 eset ellt e16,
mint a vjv eset6ben, hogy a k6t idcjsebb 6s
ittas koll6ga ,,a lapasztalat 6s a viszonyla-
gosan magasabb kornak kijar6 tisztelet"
jog6n pr6b6lt nyomest gyakorolni a fiatal
szolg6lattev5re, amivel - sajnos - leg-
al6bbis az int6zked6s szabAlyos formajat
feledtettek velel). A mozdonyvezet6 a
meghallgat6sakor eml6kezett arra, amire
az utaskent vel0k utaz6 forgalmi szolg6lat-
tevS hivatkozott, hogy: ,,Tudom, hogy k6sik
a 39411-es, ez6rt b6ven lef6rn6nkl" Ezzel
szemben ez az utas szolg6lattev6 a kihall-
gat6skor erre nem eml6kezett, azt vallotta,
hogy ,,M6rgemben otthagytam a vitatkoz6
szolg6lattev6t 6s a mozdonyvezetdt, s
vrsszamentem az utast6rbe".
A vita v6g6n - ahogy a V6lem6nyes jelen-
t6s egyik fejezete irja - ,,pontosan nem

tisaazhat6 szitu6ci6ban", a motorvezet6
azon k6rd6s6re, hogy,,Akkor mehet0nk?",
a szolg6lattev6 azt v6laszolta, hogy'Men-
jetekf ". Ez a gici szolg6lattev6 azlvallotta,
hogy a kez6vel - ugyanis jelzSeszkoz nem
volt n6la -,,T6volodj tSlem!" jelz6st is adott
6s lez6rta a soromp6t, maid bement a
forgalmi irod6ba visszajelent6st adni a
39472-esr5l Veszpr6mvarsrirny 6llom6s-
nak, rnajd ebben az id6ben k6rt enged6lyt
Pepateszer 6llom6s forgalmi szolgelattet-
vSje is a 39411-es sz5m6ra, melyet d meg
is adott. Ez 19 6ra 11-12 korul volt, de
mivel a tan0, a veszprrimvars6nyi szolg6-
lattev6 19.1S-re igazolta vissza az enge-
d6lyk6r6s idej6t, mind PApatesz6ren, mind
pedig a gici fejrovatos napl6ban ut6lag'19.1S-re javitottAk az id6pontot. Az atiras a
rend6rs69 6ltal lefoglalt napl6kban j6l l6t-
hat6. Teh6t miut6n lezArta a soromp6t, be-
ment a forgalmi irod6ba, visszajelentett 6s
enged6lyt adott a gici szolg6lattevd, s a
v6lt65llit6 k6szul6ket figyelte. Amikor azon
a visszajelent6sb6l l6tta, hogy avonat 6t-
haladt az 1. sz. v6lt6n, azt kit6r6 6llAsba
6ll itotta 6s kiment a t6rre, hogy'Meg6ll j l ,-
jelz6st adjon. L6tta, hogy a szerelv6ny j6-
valt6volabb van, mint az a v6lt6hoz tartoz6
szigetelt sfn elhagy6s6hoz szriks6ges, de
hogy halad-e, avagy 5ll, azt meg6llapitani
nem tudta. Elmondta, hogy arra is gondolt:
,,A motorvezet5 nem tud irdnyt v6ltani,
vagy esetleg tromtb6l htzza az id6t, ami6rt
nem mehettek tov6bb P6oatesz6rre".
Ez6rt visszament a forgalmi irod5ba 6s,
ism6t megvizsg6lta a v6lt66llft6 k6sz0l6-
ket, hogy nem 5 hib6zott-e? Uib6l kin6zett
6s addigra a szerelv6nyvonat teljesen el-
tUnt! Ekkor P6patesz6r 6llomAst pr6b6lta
hivni, dm a szolg6lattevd Tesz6ren nem
vette fel a telefont.
A 3941 1 sz. vonat naponta kozlekedcj sze-
m6lyvonat P6pa 6s Tatab6nya 6llom6sok
kozott. A baleset vonalszakaszAn sebes-

2. Az M17 2058 sz. glp ki|gett vezetbfiilklje.
Fot6: Mih6kTands
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s6gi csoportja 50/50. A vonatot a baleset
napjAn az M47,2058 sz. mozdonytovSbbi-
totta Pap6r6l. A terv szerint Veszpr6mvar-
s6nyig tov6bbitotta volna, s onnan g6pcse-
re uten egy m6sik g6p. A mozdonyon a
mozdonyvezet6 egyed0l teljesitett szolgA-
latot. A mozdony id6-, sebess6g- 6s m6s
adatokat tartalmaz6 szalagja a vizsg6lat
r6sz6re nem 6llt rendelkez6sre, mert atUz-
ben a sebess6gm6r6 6ra elolvadt.
P6patesz6r forgalmi szolg6lattev6je
19.13-kor k6rt 6s kapott menetenged6lyt
Gict6l. Ezt kdvet6en lez6rta a v6g6nyutat,
majd a vonat menetrend szerinti 6rkez6se
(19.18) idei6re kiment a t6rre fogadni a
vonalot. Erkez€s ut6n a mozdonyvezetd
lesz6llt a mozdonyr6l, sz6tkapcsolta a vo-
natfUt6 k6belt, k6sz0lt a Veszpr6mvar-
sAnyban esed6kes g6pcser6re. (E t6nyke-
d6s6t a kapcsol6szekr6ny el6tti padk6ra
odaolvadt reteszkulcs igazolta.) P6r sz6t
v6ltott a szolgilattev6vd, aki kdz6lte vele,
hogy a k6sett 39472-vel Gic-Hathalom 6l-
lom6son lesz a keresztez6s. A vonattal -
majdnem teljesen bizonyos, hogy - a me-
netrend szerinti id6ben, 19.19-kor indult
(max. plussz 0,5 perc).
A39472 gici ,,indul6sa" 6s ennek felfede-
z6se a forgalmi szolg6lattev6 6ltal, vala-
mint hogy mikor kapott enged6lyt Papate-
sz6r 6llom6s forgalmi szolg6lattev6je -
szinkronban vannak. Hogy az osszeUtko-
z6s kb. 19.22-kor tort6nt. az ezekMl kisz6-
mfthat6. 439472 sz. vonaton utaz6 utasok
(vjv 6s szolg6lata utAn a vars6nyi szolg6-
lanev6), de a vonat mozdonyvezet6je is
(!l!) tan0sitott6k, hogy vonatukat a gic-hat-
halomi szolg6lattev6 nem menesAette, va-
lamennyien egy6ntel0en 6llitott6k, hogy
ndla vonatindit6 jelzdeszk6zt nem l6ttak. A
mozdonyvezet6 kihallgat6si jegyz6kdny-
v6ben azonban szerepel az is, hogy Gic-
Hathalom 6llomasr6l az6rt indult el, mert a
forgalmi szolg6lattev6,Menjetek!" meg-
jegyz6s6t 6s k6zlegyint6s6t meneszt6snek
6rtette. A 39472 sz. mozdony vezet6je te-
h6t szab6lyos meneszt6s n6lk0l, a szolg6r-
lattev6 azon kozl6s6re, hogy "Menjetek!",
indult el 6s haladt ki a nyflt vonalra. A
molorkocsit tovabbra is az utast6rb6l ,.ve-
zette"- mint addig-, avezet66ll6son pedig
a vezet6 jegyvizsg6l6 tart6zkodott. Val6-
szinri, hogy itt utazott a vars6nyban lev5l-
tott forgalmi szolg6lattevd is, aki Bakonyta-
m6si meg6ll6helyen lesz6llt a vonatr6l. A
vonat megindit6sa c6lj6b6l a motorvezet6
minden alkalommal a vezet66ll6sra ment
6s megtette a sztiks6ges int6zked6seket.
Bakonytamasit6l a P6patesz6r fel6 hala-
d6s kdzben a vonat sebess6ge jelent6sen
magasabb volt, mint a megengedett 50
krn/h. r6vid szakaszon el6rte a 68 km/h
6rt6ket is. E szakasz utan nem sokkal t6-
volabb - kb. a p6patesz6ri elQelz6 korny6-
k6n - 56 knVh sebess6gr6l el6szdr kifutta-
tes, majd kb.4HZ kn/h 6rt6k6l gyorsf6-
kez6st mutat a regisztr6tum. Az Utkdz6skor
a szerelv6rlyvonat sebess6ge kb. 32-33
km/h volt! Teh6t a motorvezet6 az elSjelz6
korny6k6n val6szinU, hogy megsz0ntette a

"vontatas'-t 6s a vezet66ll6sra ment.
Val6szin0sithet6, hogy a rnotorkocsi sz6l-
v6d6j6re rak6dott es6cseppek miatt nehe-

zebb volt a kil6tAs -, s 6llft6lag az ablaktdrl6
nem tdr6lt rendesen. Mikor az egyenes
szakasz v6g6hez kdzeledtek, a szemb6l
jov6 6s az ivb6l kib0v6 mozdony f6nysz6-
r6jAt a vezet6 jegyvizsg616 megpillantotta,
ez6rt a motorkocsi f6kez6szelep6nek kar-
j6t gyorsl6k-6ll6sba helyeae, a motoryeze-
t6 pedig a kez6n9l fogva kirantotta 6t a
vezet6allasr6l. Ok a tov6bbiakra nem em-
lekeznek, csak a menetben tertek maguk-
hoz. (Ezeket a k6rh6zban lelven jegyz6-
konyv tartalmazza.)
Visszat6rve a 39411-es sz. vonathoz: P5-
patesz6r 6llom6rsr6l kihaladva a mozdony-
vezet6 egyenletesen gyorsitott. A r6vid
egyenes szakasz utan - a vonat halad6si
iranyat tekintve - 250 m sugar0,balos lv
kezd5dik. Az M47-es mozdony (r6vid v6-
g6vel el5re) vezet6fulkei6ben a jobb olda-
lon 0lt. Ul6 helyzetben nem l6tni 6t a gep-
h6ztet6 felett. Mint mondta: nem sielett, az
egy Bh-kocsival konnyen lehetett menet-
id6t tartani. Ugy eml6kezett vissza, hogy a
2. v. a 3 pozici6ban volt a menetszabitlyz6
6s a sebess6get mintegy 40 kn/h-ig fokoz-
ta. Az Utkoz6st megel6z6en a szembejdv6
szerelv6nyvonatot egy6ltal6n nem 6szlel-
te.
A m6r majdnem a balos iv v6g6n, a 71 6.
sz. szelv6nyben l6v6 tit6tj6r6hoz kozeled-
ve hangjelz6st adott 6s nem sokkal ea
kdvetden egy csattan6st hallott, 0tkoz6st
6rzett 6s l6tta, hogy valamilyen j6rmU tor-
l6dik fel mozdonya elej6re. Meglepet6s6-
ben nem is f6kezett, 6m a vonat pillanato-
kon belUl meg6llt. A mozdony azonnal ki-
gyulladt, a t0zet porolt6val megpr6b6lta
eloltani, de nem siker0lt.A szerelv6nyvo-
natr6l a s6rulteket a szem6lyvonat vezet6
jegyvizsg6l6ja mentette ki. A ment5k 6s
rend6rs6g utan 6rkeztek a p6pai, majd a
veszpr6mi 6s a gy6ri tUzolt6sAg egys6gei.
A mozdonyt0zet v6g0l is 5k oltottdk el. A
ment6k a s6rtiltek helyszini ell6t6sa ut6n a
p5pai k6rhazba szdllitott6k tov6bbi megfi-
gyel6sre a mozdony vezet6j6t is.
A Bz motorvezet6ie ajegyz6konyvi meg-
hallgat6sa sor6n azt allitotta, hogy Kisb6-
ren az Utasell6t6 b0f6j6ben ivott 2 Uveg
sdrt. (K6sdbb, a jegyz6kdnyvek adatai-
nak ellen6rz6se sor6n derOlt ki, hogy
azon a napon a kisb6ri b6f6 z6rva volt!).
A 39411 sz. vonat vezet6 jegyvizsg6l6ja
ajegyz6k6nyvbe mondta, hogy a vonaton
az utasok kfn6lt6k meg szeszesitallal. A
rutin-v6ralkoholvizsg6lat hozta a legna-
gyobb meglepetest: a 39411-es moz-
donyvezet6je is ittasnak bizonyult! Az
igazs6g0gyi szak6rt6i v6lem6ny szerint,
a baleset megtdrt6nt6nek idej6re vissza-
szAmltva a k6s6 esti 6r6kban megejtett
v6ralkohol-vizsg6lat eredm6ny6t, 0,90-
1,05 ezrel6k volt v6r6nek alkololszintje. O
a szolg6latba val6 jelentkez6s6t megelS-
z6en mintegy 10 6r6val kor6bban hagyta
az igazol6st 6s mintegy 6-7 6r6s alv6s
ut5n indult szolg6latba. Elmond6sa sze-
rint teljesen pihentnek 6s szolg6latk6pes-
nek 6rezte mag6t. Szolg6latba jelentke-
z6sekor a mozdonylelvigy6z6 sem tal5lta
gyan0snak.
A Bz mozdonyvezet6je eset6ben felt6te-
lezhet6, hogy vasutas koll6g6i kor6ben -

esetleg a fordul6 6llom5son - italozott 6s
vallom5s6val 6ket igyekezett menteni.
Vizsg6lat targya volt a gici szolg6lattev6
tev6kenys69e, k0l6nosen az titk6z6s elh6-
r'rt6s5ra vonatkoz6 lehet6s6g elmulasZ5-
sa miatt.
A bekdvetkezett baleset6rt hibaztathat6
volt a Bz motorvezet6je, mert - szolg6lat-
ban szeszes italt fogyasztott;
- szeszes ital logyasztesat k6vetden vas0ti
j5rmuvet vezetett;
- a molorkocsi meghib6sod5sa ut6n igy
kdzlekedett a vonattal, hogy a vezet66ll6st
tobbszor 6s hosszabb id6re elhagyta;
- Gic-Hathalom AllomAsr6l meneszt6s, fel-
hatalmaz6s n6lkUl haladt ki vonat6val;
- menet kdzben a sebess6get t6bbsz6r
tUll6ote.
A sorrend kicsit onk6nyes; ha a t. Olvas6-
nem 6rt egyet e kv6zi "s0lyozott" sorrend-
del 6m Allitsa fel a maga sorrendj6tl Min-
denesetre az elfogyasztott szeszes ital
egyre jobban oldotta a g6tl6sokat 6s hi-
b6s helyzetmegit6l6s k6vetkezt6ben egy-
re felel6tlenebb magatart6st eredm6nye-
zett.
Hibaztattak az utask6nt jelen volt, szolg6l-
ta-letelt forgalmi szolg6lattev6t, aki
- utazasat megel6z6en szeszes italt fo:
gyasaott 6s
- annak ellen6re, hogy nem volt szolg5lat-
ban a torgalmi szolg5latv6gz6s6be be-
avatkozott:
- pr6bAlta r6besz6lni a szolg6latban l6v6
koll6g6j6t a szakaszir6nyit6 utasit6s meg-
valtoaatasara.
Hibaztatt6k a Gic-Hathalom 6llom6son
szolg6latban volt forgalmi szolg6lattev5t,
aki
- amikor tudom6st szerzett a szerelv6ny-
vonat enged6ly n6lktlli kihaladSs6r6l, id5-
ben nem int6zkedett. a 39411 sz vonal
meneten ged6ly6nek 6rv6nytelen it6s6r6l.
Az esem6nyt6l f ug getlenril hibaztattak
- a 394'1 1 sz. vonat vezet6 jegyvizsg6l6j6t,
mert szolg6lat kozben a vonalon alkoholt
fogyasztott 6s alkoholos befoly6solts6g 6l-
lapot6ban teljesitett szolgdlatot ;
- a 39411 sz. vonat mozdonyvezet5j6t,
aki alkoholos befoly6solts6g 6llapot6ban
v6gezte munk6j6t, vas0ti j6rmUvet veze-
tett' 

i r

Tlsztelt Olvas6im! Rem6lem, hogy minden
l6nyegeset leirtam 6s nem kell tovAbbi ma-
gyar6zatokat hozzAlfzni e baleset tdrt6-
net6hez. K6t alkalommal is ,,lej6tszottuk" a
balesetet, legal6bb is annak aa a ftsze\
hogy mi tort6nhetett a Bz-n 6s hogy is volt
l6that6 az M47-esr6l - az Utk6z6s hely6t6l
- mindk6t ir6nyba visszasz6mitott kb. 1
km-r6l kezdve eg6szen a tal6lkoz6sig. Az
egyiken r6savett a MOSZ p6pai (akkor
volt) 0gyviv6je is, a m6sikon k6t mozdony-
vezetS koll6g6nk. Tal5n a kdvetkezS sz6m-
ban erre is visszat6rhettink, egy r6vid gon-
dolatsor erej6ig.

Addig is - k6rem - vonj6k le atanuls6gokat
6s okuljanak!

Mlh6k Tam6s
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A peronon hordiirok szaladgiiltak a csomagokkal, uta-
sok siettek a kijdrat fel6, a szomsz6dos vdgiinyon i{ll6
szerelv6ny mozdonya hosszat sfpolt. A forgatag egy
pillanatra eszdbe juttatta a nyugodt brass6i dllomiist.
Ott van id6 a felszill6sra, de Aradon csak vizet vesz a
mozdony, 6s fut toviibb a fdvriros fel6. Matild asszony
m6g egy kicsit nytijt6zkodott a k6nyelmes iigyon.
A post6sok kozben befejezt6k a ki- 6s berakodiist, de
m6g tfz perc volt az induldsig. Addig nem akart kiszdllni
az 6gyb6l, rr:rig az iillomiison dllt a vonat. Korriln6zett a
ftilk6ben, s a reggeli fdnyben is takarosnak, fzl6sesen
berendezettnek taliilta. Elmosolyodott magiiban, mert
esz6be jutott, hogv a berendez6st is a sziilloddsn6 sze-
m6vel n6zte. Lassan annvira ismerte a szakma fort6lyait,
mint a f6rje. Ktiloncisen szerette az apr6 otleteket, s a
l6tottakat otthon is kipr6bdlta. F6rje az els6 idSbe dor-
mogott a bajsza alatt egy-egy viri{g vagy k6p ldttdn, a
vend6gek viszont szerett6k az otthonos hangulatot
6rasztS termeket, szobiikat. A sok helytitt megfordult
szdllodiis gyakran taliilkozott hasonl6an berendezett
hotelekkel, s k6nytelen volt elismerni feles6ge igaz|t.
A gyors kozben elindult Aradr6l, s alig hagytdk el az
6llomiist, hdromszor kopogtak a fiilke ajtajiin.
- Koszonom szdpen az 6breszt6st! - kiabiilta ki Matild
asszony a kalauznak. Felkelt az 6gyb6l,6s lehajtotta a
mosd6tdlat. A szerelv6ny zakatoli{sa nem zavarta a tisz-
tiilkod6siit, s a csapb6l rimlS hideg viz felfrissitette. Fel-
oltozkodott,6s a trikcirben megn6zte a haj6t. Csatokat,
hajtfket szedett el5 a neszesszerb6l, s kontyot csiniilt
magiinak. Egy kis ptider kenilt az arc6ra, s felcsatolta a
nyakldncot. Felhajtotta a mosd6ti{lat, karjdra vette a
tarsolydt, 6s kil6pett a folyosora. Gyorsan elhaladt a
fiilk6k el6tt, mert addig akart dt6rni az 6tkezSkocsiba,
amfg a vonat 6llt. Nem szerette a sot6t iitjiir6kat 6s
mindig f6lelmet 6bresztett benne a csattog6 kerekek
hangja. Sokszor dlmodott arr6l, hogy robog6 vonaton 6t
kell mennie az egylk kocsib6l a mdsikba, s 6ppen akkor
szakad sz6t a szerelv6ny, s leesik a kerekek koz6. Szeren-
cs6re Piskiben a mozdonnyal egytitt kapcsoltiik a szerel-
v6nyhez az 6tkez6kocsit, s igy csak a szomsz6dba kellett
rits6tdlnia. Bel6pett a kocsiba, ahol kellemes illatok fo-
gadtiik. A nyolc asztalniil kevesen riltek, de mindenki
evett. Kcirriln6zett, s lerilt a jobb oldali soron az, elsS
asztalhoz. Menetiriint szeretett tilni, mert rigy tobbet
ldtott a tdjb6l.
A pinc6r hozta az 6tlapot, amit r6szletesen iithanulmiinyo-
zott. Megint rajtakapta mag6t, hory szalloddsn6 m6dj6ra
b<ing6szi a kindlatot. Egr kicsit csal6dottan tette vissza az

asztalra, mert semmi ktilonlegesseget nem tal6lt. A pin-
c6rt6l egr adag kiiv6t rendelt vajjal 6s keny6rrel. Mik<iz-
ben a vajat kente a keny6rrg elttinddott azon, hogy
Brass6b6l Budapestig L osztdlyon 51 korondt fizetett a
jery6rt s el6rc megvette a hdl6kocsiba sz6l6 bil6trit is. A
nemzetkcizi hril6kocsitiirsasd,g ftilk6j6ben 14 korondba
kenilt a fekhely 6s 1 korona el6v6teli dijat szamoltak fol
a brassoi iillomiison. Summa summdrum 66 koroniiba
kenilt Pestig a jegy, pdig717 kilom6terre van egrm6s-
t6l a k6t v6ros. A bukaresti gzors tizendt 6ra alatt meg-
teszi ezt az irdatlan nagy t6vols6got. €ilel tiz 6rakor
indult el Brassob6l, s reggel nyolckor mdr Aradot is
elhagyta a szerelv6ny. Pontosan f6l kettdkor 6rkezik
meg a f6vdrosba, amikor otthon asztalhoz szoktak rilni.
Otthon gondolt arra, hogy egyenesen Posty6nig veszi
meg a jegyet, mert rigy olcsobb lett volna. Tudta ugyan,
hogy k6t napra megszakfthat6 az utazils, de mivel a
hfg6val akart menni, nem merte Posty6nig megvdltani
a jegyet. Ami6ta a s6gora olyan magas iilldsba kenilt,
az6ta sokszor viszi el a feles6g6t mindenf6le egyleti
b6lokra, fogad6sokra 6s vend6gs6gekbe. Brassoban nem
liithatta el5re, milyen v6ratlan programja ad6dik a hri-
gdnak, ami miatt esetleg Pesten maradnak hosszabb
iddre. Az utols6 level6ben ug-yan arr6l irt, hogy mdsnap
reggel toviibb mennek, de az6ta eltelt mi{r egy h6t. Ez6rt
biztons6gb6l ktilon vette meg a BudapestrSl Posty6nig
sz6l6 egyet, ami az I. osztiilyra 21 koroniiba kertilt.
Majdnem fele annyi volt az 6ra, mint a mostani ritnak,
pedig csak 212 kilom6terre van Pestt6l a frird6.
A szolnoki Tisza-hfd utiin k6rte a sz6mldt, s 2 koroniit
tett a pinc6r tilcAjira, aki 80 fill6rt visszaadott bel5le, s
meghajolva kciszonte meg a fogyasztiist.
Matild asszony feldilt az asztalt6l 6s elindult a kup6ji{ba.
Nem sokkal elStte ment v6gig a szerelv6nyen az egyik
pinc6r, s mindenkivel kozolte az eb6del6si lehetSs6get.
A kez6ben l6v6 cseng6t minden kocsiban megr6zta, s
aki eb6delni akart, az kapott egy kis kdrtydt, s eg"yszerre
csak annyi utas ment az 6tkez6kocsiba, ahiiny hely volt.
Nem sokiiig eb6delhettek az utasok, mert d6lutdn f6l
kett6kor befutott a g'yorsvonat a budapesti Keleti p6lya-
udvarra. Matild asszony nem k6rt eb6det. Osszecsoma-
golt, s m6g egy kicsit figyelte a tiijat. Menetrend szerint
meg6rkezett a bukaresti gyors Budapestre, ahol hriga
v6rta 6t a vdgdny mellett. Gyorsan ttsztlztdk, hogy nem
viiltozott semmi a programon.
Mdsnap m6g sot6t volt az utcdkon, amikor elindultak a
Nyugati pdlyaudvarra. A zsolnai gyors ot perccel h6t6ra
uti{n indult, s tizenegykor mi{r Posty6nben voltak.
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Tirdjuk hiny 6ra van!
Mozdonyvezet i l l6tsz6m 6s szolg6lat i  6ra 1996.6v 03. h6 20 munkanap

Szolgillati AIo- Szolg. KrfrTgtett K6t.6ra

hely m6ny 6ra t6l6ra,,-"6ra

Szolg6lati Atto- Szolg. Klfizetett Ktt.6ra

hely m6ny 6ra tfl6ra,,-"6ra

Bp.Ferencv. 358 50 182 312 5 160

t 5 8  l O

Bp.Eszaki 247 37 lO7 l83l O 160

t 6 8 9 0

Szolnok 313 43 316 YO ll t6O

l 5 9 l o

Szckesfeh€rv6r 348 50 823 627 0 l6E

l 7 l 2 0

Bp.D6li 43 6EO5 134 O 160

1 6 3 3 0

Gy& 183 25152 r44 o l@

l 5 8 l O

Hegyeshalom 86 12'798 113 O 165

1 6 7 1 0

Balassagyarmat 59 8704. X2 ll3 160

160 '1 2

Hatvatr 142 20522 16 O 168

l & 0 0

Bp.K0l6nc€10 5 728 O 0 160

1 6 0 0 0

Miskolc 4fi 64 355 2178 lO 160

t 6 5 6 0

Fiizesabony 99 1436'1 33O 0 160

1 6 3 4 0

Debrecen 2Y 31 865 853 25 160

t & 4 0

P[Fiikladrny 139 18480 45O 2 lffi

1 6 3 4 0

Nyiregyh6za 242 33215 52O O 160

1 6 1 3 0

Zfulrcny 163 2O&5 99 4 l@

l 5 8 l o

Szeged ll7 17 154 564 0 160

1 6 5 5 0

B€k€scsaba l7E 25 X7 ll3l 8 160

1 6 6 7 0

Kiskunhalas lO5 15771 434 37 160

1 6 7 5 0

Szentes 2& 33916 1632 O 16o

1 6 5 8 0

V€sa6 62 8E25 63 o 168

1 6 8 l o

P6cs 244 35Y23 1732 8 160

t 6 1 8 0

DomMv6r 265 33 581 134 1229 160

1 4 6 1 5

Nagykanizsa 2@ 2592E 45 3n 160

1 5 0 0 2

Szombathely 228 32022 539 O 160

1 6 1 3 0

Celldbmblk 2M 28 896 7O3 431 160

1 6 0 4 2

Tapolca 88 nW W 15 160

1 6 2 4 0

Z,alaegerszeg 95 13490 178 82 160

1 5 6 2 1

H6l674it 5138 72294 15773 2W 161.0

1 8 7 4 r

Beudapestui. l?84 256137 3879 129 162.5

1 6 3 2 0

Miskolc iii. 549 f78722 2508 lo 160.0

t & 5 0

Debreceni)i. 615 823560 1823 n 160.0

1 6 3 4 0

7.6bonyrli. 163 n&5 99 4 160.0

l 5 E l o

Szcged ih. 7o2 lol 063 3824 45 lffij

1 6 6 6 0

P6csui. 7@ 95432 l9ll 1566 160.0

1 5 5 3 3

Szombarhely 617 87 385 1729 528 160.0

1 6 0 3 1Oi.

A Mozdonyvezet6k Szakszervezntn tAj€koztat6 kiadvdnya
Felel6s szerkesztd: SIPOS J6ZSnf
A szerkcszt6s€g cime: 1087 Bp., Kerepesi ft 3.
Telefon/fax: I 130-818, 1339-540
Uzemi telefon: Ol -16-62, O l - I 8-40, 0 1 - 1 9-90, OL -21 -87

Kdsziilt a TYRAS Kft. nyomdaiircm€ben
Felel6s vezet6: Andics L6szl6
Gvdrt6si sz6rn: 96.019
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46. VASUTASNAP - SZOLNOK, 1996. JULIUS 6-7.

PROGRAM

))
))
tt

1996. jirlius 6.

,,Nosztalgia" ki.ilonvonat indul6sa Budapest Nyugati pu-r6l 1 0. 30 6rakor,

elhely ezbs a szallAshelyeken,
iinnep6lyes megnyit6 a Szolnoki MAV MTE p6ly6n 14.00 6rakor,

megnyit6t mond, Sipos J6zsef a MOSZ elnoke,
trdvozl6 \eszbdet mond Szolnok v6ros nev6ben: VArhegyi Attila polg6rmester,

reptil6gepmodell es h6l6gballon bemutat6,
l6gibalett - mrirepul6{igurAk p6lya felett (a szolnoki sportrepill5 klub mrisora),

ejt6erny6s ugr6s (a laMa 6rkez6se),
MOSZ vezet6k - MAV vezetSk2x 1O perces kisp6ly6s labdarfig6-mbrk6zbs,

a MOSZ kupa (kisp5lySs labdarug5s) dont6inek iinnepOlyes megnyit6sa,

a MOSZ kupa dont6i,
vasutasnapi b5l a Honved Hely6rsegi Klubban (19.00-05.00)

MOSZ kupa dijkiosztSs, tinnepi m(sor, tombola.

A sportl6tesitmbnyekhez tartoz6 uszoda es termiivizes strand e napon
kiz5r6lag a rbsztvev6 vend6geink rendelkezbsbre iil

1996.jflius 7.
Reggeli ut6n az al6bbi fakultativ programlehet5seget biztositjuk vend6geink reszbre:

s6tarepiil6s a v6ros felett a szolnoki repiil6t6rr6l (AN-2 es PZL tipusu repul6g6peken),

haj6kir5ndul5s a Tiszin,
mozdonybemutat6 a Szolnok v6ros vasrit6llom6san az 6rdeh6dS lakossSg rbsnbtel,bvel,

v6rosn€26s,
strando16s,
eb€d kb. 13.00-14.45 6ra kozott,
ktrlonvonat visszaindul5sa Budapestre kb. 15.00 6rakor.

R6.sztvev6 vend6geink mozg6sat a rendeanbnyek helyszinei 6s a szSll6shelyek kozott,
a csoportok mell6 biztositott kisir6kkel, aut6busszal biztositjuk.

FOVEDNOK: DR. LOTZ KAROLY, miniszter

Szewez6 Bizotts6g



46. VASUTASNAP
SZOLNOK

r996. Jtu us 6-7.

JELENTKr.zi.st LAP
MOSZ tagcsoport :  . . . . . . .

N6v (nyomtatott betfikkel):

Hozztfiartoz6: ... .... f5 (n6) .. f0 (farft) f6 (gyermek)

O"r" ." .n:  . . . . . . . . . . .  . . . . .  f6

Alulirott a fent megjelolt letsz6mmal jelentkezem a MOSZ vasutasnapi rendezvenyeire.

Areszvlteh dijat (600,- Ft/f5) a tagcsoportvezet6jen6l (tiszts,6gvisel6jen6l)k6.szpb.nzben kifizetem.

al6ir6s

Megiegz6s:

Az elhelyezhet6 l6tsz6m behat5rolts6ga miatt a r1szv1teli sz6nd6k elfogad6sa a jelentkezb,s

sorrendj6ben tortrSnik.

A l6tsz5m koordin6l5sSt a tertileti irgyviv6k vlgzlk.

Elhelyezl,s 4-6 6gyas szob6kban.


