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Reform

A magyar vasft, a magyar vasuta-
sok mdgdtt van immdr 150 6v. M6s-
tllszlz esztendeje annak, hogY
meginduh a g6zvontatds6 vasfti for-
galom Pest 6s Vdcz kdz6tt.
Akikazon munkdlkodtak, hogY meg-
val6sufjon ez az fllom, abb6l indul-
tak ki, hogy a vas0t a kaPcsolatte-
rernt6s eszk6ze: a vasrlt dsszeffizi
egymdssal a falvakat, a vdrosokat,
a r6gi6kat, az orszdgokat.
A vasrit mindmdig az emberek k6-
zdtti kapcsolatok 6pft6s6nek egyik
szimb6luma. J6 okunk van 16, hogY
az 0jabb 150 6vre el6re tekintve azt
gondoljuk: megmarad ilyen jelk6P-
nek.
A vas0t v6lhet6en nOvelni fogja sze-
rep6l az elkovetkez6kben. Ennek
azonban a hivatdstudattal v6gzett
munka mellett az is felt6tele, hogy a
vasutasok - mikdzben a mdsok k6-
zdtti kapcsolatok l6treho z{siln l5r a'
doznak- k6pesek lesznek-e megre-
form6lni az egymds k6z6tti kapcso-
latokat. UnnepeljUk a jubileumot en-
nek jegy6benl

xAtuoxt xts siuoon
aaAYnt elndke

Partnersdg
A Mozdonyvezetbk Szakszerve-
zete, mint a MAV Rt. egretlen
tlszt6n szalsnai szewezete a je-
les unneps€gsorozat r€sztvev6J e-
k€nt tovdbb folytatJa tagsd.gunk
6ltal megh alStozott €rdekv€del-
mi politikiJdt.
Ma, amikor r1j kihivdLsok el6tt 6Il-
nak a szal<szentezetek, mi is ke-
resstrk azokat a m6dszereket,
amellyel munkatd,rsarnk €let- es
munkakdrirlm€nyei, J dvedelmt
viszonyai k6zelitenek a LaJtan
trlli koll€ g6i nk helyzetlhez.
Nem vdltoztatunk azokon a prio-
rit6.sokon, amelyeket a II. Kong-
resszusunk hatArozott meg:
- a munkahelyek vedelme,
- a redldvedelmek n6vel6se,
- a kollelrtiv erdelrv€delem bizto-
sit6sa.
Mindamellett mlnt muszaki em-
berek l6tJuk 6s litnunk kell a
MAV Rt. elarrrlt struktrlrdJAnak
lebont6.sra itelt szuks€gess€g€t,
s az r1j alapokon fel6pitend6, a
kapitalista piacgazdas 6g,hoz ru-
galmasan alkalmazkodni tud6
korszerii vasrlti kdzlekedes meg-
teremt€s€t.
Mi ebben v6flaltunk es v6Lllalunk
PARTNERSEGET rigr, hogr k6z-
ben saJdt magunk, szakszeweze-
tunk szdrndra is olyan m€rcet
dllitottunk, amely rendkivuli ko-
moly ldhiv6st Jelent az €rdelcir6,-
delem teren.
E c€l eleres€hez kivdnok vala-
mennyiulorek erdt, egdszseget s
hosszu sikeres vasrlti palyafutast.

Slpos J6zseJ
IMOSZ elndke

Szolgilat

Jtllius 15., a vasutasok UnnePe. AF
kalom ez arta, hogY a MAV Rt. ve-
zet6s6ge megkdsz6nje azok mun-
k6jat, akik a legtobbet tettek a j0v6
magyar vasritjdnak kialakftds66rt.
Azokat UnnepeljUk ilyenkor, akik ma
is szolg6latnak tekintik munkijukat.
A mostani vasutasnap egybeesik a
magyar vasft 150. sztilet6snapjA-
val. A jubi leumon eml6keztink a
mrjltra. En azonban azt k6rem, hogy
ezrittal ess6k t6bb sz6 a jdv6 6rde-
k6ben a jelen feladatair6l. Teremt-
siink olyan vasutat, amely egyar6nl
szolgdlja az utast, a fuvaroztat6t 6s
azt a dolgoz6t, akinek mindennapi
munkdja n6lkUl nem mfik6dhetne ez
a nagy vdllalat.
Rendkfvrlli feladatok r6szesei lehe-
ttink. Olyan reform megval6slt6s6n
fdradozunk, ami m6r n6h6ny 6v mf l-
va 6rezhet6en javftani fogja helyze-
tUnket. Olyan reform megval6sit6-
s6n fdradozunk, amir6l 150 6wel
k6s5bb is meg fognak eml6kezni az
ut6dok. Az Unnepen ehhez k6rem
timogatdsukat.

BIG6 ZOLTAN
a aiY at vezCrlgazgatil/a
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frl Ebben az 6vben Szolnok Vontat6si F6ndks6g Munkahelyi Tagcsoportia 6s gazdasdgi vezetdse volt a gfr

;: hlzigazdAja a 46. Vasutasnap keretein belUl megrendezett hagyom6nyos rendezv6nyrinknek. Ez0ton ifi
=i mondunk kOsz6netet valamennyitdmogat6 6s r6sztvev6 szem6lynek 6s szervezetnek. Kulon kOszOne-
il iliilitiiir)"="aria *" 
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;: Szo/nok Vdros Onkormdnyzatdnak 6s Polgdrmesterdnek :;
HI a megyei Kcizgy0/6snek I*
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Hl a UAV At. vezetdinek ds munkatdrsarhak ;H
fii a GYSEV Rt vezetdinek 6s munkatdrsainak tfi

*l 
a UAV At. Budapesti Uzletrgazgattisiigdnak vezetdnek ds munkatdrsarhak IE

S; 
a rendezdsdben rdsztuevf uaEmennyr szakszeruezeli trsztsdgwselflnek. 
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*i Ktildn kdszdnetet mondunk Dr. LOTZ KAROLY miniszter urnak, aki rendezvdnyUnk f6v6dndke volt. i*
; 3  3 ;

frl Rendezv6nyUnk szinvonaldt emelte az ALE elnoks6giddnt6se, amely alapj6n ebben az id6pontba kenilt ;fr
t; megrendezdsre az l. Eurdpai Nemzetkdzi lfjrisdgi tal6lkoz6. A nagy siker0 programok mellett kenilt ;t
ri megrendez6sre az 1995/96 6vi MOSZ kupa ddnt6inek lejdtszAsa. ir
- . ' 4 n

#i A dont6be bejut6 4 vontat6si fSndks6g csapata kem6ny ktizdelmekben kdrm6ft6z6sek form6j6ban I*
ii ddntdtte el a sorrendis6gei. 86r a v6geredm6nyek mellett legal6bb ilyen fontos volt, hogy a kedvez6 gfi
gi id6jdrdsi viszonyok mellett a jdt6kban r6sztuev6 koll6gdk j6 hangulatban sporttaltolt6tt6k el a rendelke- ig
f : z6sre iill6 id6 jelent6s r6sz6t. I:
ili A MOSZ kupa 1995/96. 6vi bajnoksdgdnak v6geredm6nye: i*sr /. he/yezeft Mskolc VF I*r I
fii //. helyezeft Szolnok VF ifi
l! ///. helyezett Sopron VF(GYSEV) ;H
*! /V he/yezett Krskunhalas VF i*
: !  I ;
; I  3 ;
*; Az Unnep6lyes dijkioszt6n szUletett meg a d6nt6s, hogy 1997-ben a MOSZ Vasutasnapi rendezv6nyeit I;
tl es a AOOanlg6 kupa d6nt6it Kiskunhalas VF rendezi. Al
*; Taldlkozunklesz.ititius F6-dn HALASON a Kiskun mezdudrosban. Ig
fi: sipos J6zser elnok if;
r i  i r
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MEGHIT/O
Tiszteleftel meghivunk minden 6rdekl6ddt

u 1996. tri Mozlonyveze6k Nopjo kdzponti rndenhtytre.
A rmdenhy szinlrclye:
Grond Hotel Hungririo

(Budapest, Rdk6czi rit 90.)
A mirsonol egybekdtiitt kiizponti hil idfpontjrinak kadete

1996. szeptember l3-dn 20 6ro.
R&zv€teli aii |SOO rt/fU.

/ musorbon Ielllpnek:
Kemlhny Knlrrna ds c Conodo Dry egyiittes

Hcrongozd Teri tdncdolenekes
Kordo Bcdo dncdol€nekes

Forgda Gdbor humoristo (Mikrovkdp SzfnpoQ
Tornai Kis Ldsdd ndtcdnekes

2 Kratelly zends-humoros okrobotdk
Sdrmdndi P al miimw uetb-porodistc

Mqhiv6kct o teriileti iigyvivol 0 togcsoportok l€tszdmcninydnok
megfelelfileogtdrbon o roirdelkaare il16 helyek alopjdn elqitik ki.
A r&utteli dij mogdbc foglolja cz iinnepi vaaorrit, volomint oz
tjlelkor fdnolgdlt finom folotokat.
A jelmtkezffi. o r&wttdi dijot a meghiv6k ltvttelekor a t0gcs0porti
tiszts€gviseloln€l kkzphubm egyailitik ki.

Aendezbsig
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,,f50 6ves a magyar vasdti kcizlekeddsn' V' rdsz

Avasft jtivdje a MAV jtivdje
A tobb mint m6sfbl|vszlnados multra visszatekint6
vasriti kddeked6s Eur6p6ban 6s mas foldr6szeken az
elmult 6vtizedekben sz6mottev6en fejt6dtitt. A fcjl6-
d6st els6sorban az osztontizte, hogy a korszerri vastt
biztons6gos, k6nyelmes, energiatakar6kos 6s k<irnye-
zetbarht. A vasirtak szbtnilra igen kedvez6, hogy
sikenilt a mriszaki fejl6d6s legujabb virrm6nyait is a
vasrittechnik a szolgiilathba illitani.
Europa vasirtai mhr amtlt szhzad v6g6n felismert6k,
hogy az orsz6ghatirrokon tuli, vagyis a nemzetkozi
kiizleked6s alapvet6 gazdasig1 6rdektik. Napjainkban
az eur1pai vasutak nemzetkozi forgalm6t sz6mos
mriszaki egyezm1ny, 6s egys6gesitEs teszi lehet6v6.
Az eur6pai v6roskozpontok kiizotti kozleked6si ig6-
nyek a gazdashgl integr6ci6val tov6bb novekednek.
Ez j6 es6ly a vasrit szi,rn6ra, amely alkalmas a
hatd.rokon tfili szallitasi ig6nyek kiel6git6s6re is. Ezt
ismert6k fel a nyugat-eur6pai vasutak akkor, amikor
elhat6rozt6k az osszeftigg6 eur6pai nagysebess6gfi
vasithi{6zat l6tesit6s6t. Ennek a felismer6snek az
alapja: csak nagy sebess6ggel lehet figy lecsokkenteni
az utaz|siid6ket, hogy az utasok a vasriti kodeked6st
nagy t6vols6gokon vaL6 utazhsokhoz is ig6nybe ve-

ry6k. Az 1980-as 6vekben Kelet-Eur6p6ban bekovet-
kezett politikai v6ltoz6sok, a hat6rok 6darhat6s6ga
indokoltti tesziaz el6bbi hbJ6zat kiterjeszt€s6t Kelet
fel6,. Az eur6pai hatarok mindink6bb jelk6pess6 v6-
l6sa tov6bb osztdnzi a vasutak nemzetl<6zi egytittmri-
kiid6s6t. A vasutak tudatiban vannak annak, hory
csak kozosen lehetnek venenyk6pesek a kozriti 6s a
l6gikiizleked6ssel szemben.
}J;azhrk loldrajzi fekv6se miatt nagyok a lehet6s6ge-
ink az eur6pai vasriti.kddeked6sben, ami meghat6-
roz6 jelent6i6gu a MAV jov6j6re.
Az elmult 6vek sz6mottev6 sz6ilit6si telesitm6ny
csokken6se ellen6re a MAV m6g mindig meghat6ro-
z6 t€nyezl hazink kozleked6s6ben. A MAV fejlesz'
t6se szempontj6bol az elmult csaknem misfel6wized
kedvez6tlen volt, mivel a beruhinisi lehet6s6gek
meglehet6sen korl6tozottak voltak.
A MAV jirv6j€hez els6sorban fontosak a fejleszt6sek,
amelyek megval6sul fusbval a bel{itldi szallitlsi te!'esi-
t6nycsokken6s megl,llithat6, illewe a teljesitmdny las-
sri titemben novelhet6. A MAV szilmina,,6letfontos-
sfigi" tranzitforgalom ndvel6s6hez ugyancsak tov6b-
bi fejleszt6sek sziiks6gesek.
A hiil6zat fejleszt6s6nek alapvet6 c6lja az, hogy a

nemzetkozi torzshbJ6zat vonalain I 60-200, a bellbldi
tdrzsh6J6zaton 140, az egytb {bvonalakon 120, a
mell6lrvonalakon 60-80 km/h sebess6ggel bizton-
s6gosan kozlekedhessenek a vonatok. A tov6bbi vo-
nalvillamositasokkat a hbJ6zat mintegy 40o/o-6n Iesz
villamos vontafis, amelynek rbszarhnya a szirllitisi
teljesitm6nyben el6ri a B07o-ot.
Az tizemvitelt, az utasokat 6s a fuvaroztat6kat szol-
gilja a sz6ilit6sir6nyitisi, a helyfoglal6si 6s a fuvaroz-
tat6i szamit6g6pes inform6ci6s rendszer ki6pit6se.
Az allomasok konzerfisit6se fontos c6lkit6z6s, ktil6'
nos tekintettel a kult0r6'lt utazbsta 6s az utasok
biztons6g6ra. A kereskedelmi jelegu fejlesztdseknek
lehet6v6 kell tenni a korszerf sz6llitirsi m6dszerek -

els6sorban a kombinilt 6rufuvarozisi m6d -, r?-
gyobb m6rt6kfi elterjed6s6t.
A jarmfifejleszt6seknek a keresked6 vasrit c6lkitfrz6seit
kell szolgl'Iniuk.
A tovebbi vonalvillamositisok miatt novekszik a
villamos-vontatas r€szarinya. A vAroskdzi forgalmat
k€nyelmes 6s gyors villamos-motorvonatok bonyolit-
jak majd le.
A szem6lykocsik fejleszt€s6nek els6dleges c€lja a
VIAV aktiv r6szv6tele a nemzetkdzi forgalomban.
Termdszetesen a belloldi forgalom szem6lysz6Lllit6
kocsijainak is a jelenlegin6l l6nyegesen kulturA'ltabb
utazisi kordlm6nyeket kell biztositaniuk. A teherkocsi
fejleszt6sn6l a legfontosabb szempont az lruosszet€tel
v1{toz6siLhoz rgazod6 tipusvilaszt6k kialakitasa. A
fuvaroztat6k igdnyeinek jobb kialakitas6t szolgi{ja
majd a speci6li5 kocsik arhnyhnak noveked6se .Ezek
kozdl hildnosen l6nyeges a kombini'lt ft<izit-vasirt)
forgalom 6s az ig6nyesebb A'ruk sz6lli6561toz sztiks6-
ges kocsik beszerz6se.
A csal< vizlatosan bemutatott fontosabb fejleszttsi
elk6pzel6sek megvai6sitd.sa egyik legfontosabb bizto-
sitdk arra, hogy a nagymultu MAV ism6t k6pes
legyen ahazu 6s a nemzetlcozi forgalom szinvonalas
lebonyolitis6ra.
e fr,fAV jiiv6je szempondib6l nem lehet figyelmen
kivtil hagyni, hogy a jOv6ben haz6nkban is mind
6lesebb verseny alakul ki a szem6ly- 6s 6rufuvatozix'
ban. A VIAV szimaru elengedhetetlen, hogy akdz-
leked6si 6gak kozdtti versenyfelt6telek.azonosak le-
gyenek. Ehhez sztikseges az 6'llam-MAV kapcsolat
rendezrise, az 0j Vasriti Torv6ny 6s a MAV bels6
megujulasa.
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l. ifi0s6gi tol6lkoz6jo, Szolnok 1996.
0rijltem annak, hogy m6lt6nak hldltak ana,
hogy 6n k6pviseljem a Pdcsiter0leten dolgoz6
mozdonyvezetdkeI az Eu 16pai m ozdonyveze-
6k l. hl6lkoz6jAn. Ez0ton is szereh6k k6sz0-
nebt mondani azoknak a kollegaknak, akik
lehet6vd tettdk, hogy rdsztvehessek ezen a
kiemelked6 jelent6s6ggel bir6 esem 6nyen.
Tulajdonk6ppen olyan volt az eg6sz, mint egy
6lom. Nem is gondoltam arra, hogy a sors
ennyire szinpadiasan tudja rendezni a dolgait,
P6nhken d6lutin indultam 0tnak, mi tagadis,
kicsitizgultam az el6ttem 6116 hdtvdg6t6l, mdgis
siker0lt elszundltanom a vonahn. 0lyannyira
elaludhm, hogy csak Budapest hatdriban 6b-
redtem fel vagy kezd6d0tt az dlom - nem
tud0m.
SzokAsomhoz hlven gyalogosan s6t6ltam 6t a
06libdl a Nyugatiba; a M oszkva t616l k0vetve
a hahs villamos vonalit. Egy 6rai s6ta ut6n
drkeztem a p6lyaudvana. Hi6ba keresbm a
6bl6n, melyik vAg6nyr6lfog indulnia ktil0nvo-
natJnk, ezert bementem az ljgyeletes tiszthez,
hAha 6 a vAlaszt tud adni a k6rddsemre. El-
mondta: kb. negyed 6ra m0lva tol be a 10.
vAgdnyra egy Bz azzal fogunk menni. Kicsit
elcsodAlkozbm, bdr egy Bz mdr nemzeti jel-
kdpnek szAmit n6lunk, m6gsem a legjobb rep-
rezentici6s c6ha- mdg a 300-as sorozatsem.
Gondolhm kOrbe n6zek addig, hdtha van m6r
valaki a ko116gdk kOz0l. A bu 196riai m ozdonyve-
zetdkkel futottam Ossze el6sz0r, a kis6r6jUk,
egyben tolmicsuk is, veltik volt m6r'gy hamar
bemutaftoztunk egym6snak. Kicsit firadl volt
a csapat, mert reggel 6rkeztek 6s eg6sz nap a
virost j6r6k;moshnra pedig mAreste f6lhdtre
j6rt az id6. Nem sok6ra sorra befutotl a tObbi
delegAci6 is: a szerb, ndmet, szlovdk 6s a
magyar koll6gdk; k0ztlik a kis6r6ink 6s term6-
szebsen Sipos J6zsef is. Kicsit mdg visszafo-
gott volt a hangulat, dehAt mindOssze n6h6ny
perce ismert0k meg egym6st. Egyszer csak
hhdetia hangos, hogy toljAk be a mikis kiilon-
vonatunkat 6s min6 meglepet6s, nem Bz voltl
Egy Jenbacher gyirtniny0, GySEV felsOgjel-
lel ellihtt motorkocsi g0rdtilt be a csarnokba.
Ebb6la tipusb6l3 db a hatirtorgalmat bonyo-
litja le Magyarorszdg 6s Ausztria k0zOtt. Kb.
20 m hossz0, kOt k6tbngelyes forg6v6za van.
A csapigyhk gumirugoval, a kocsiszekr6ny
l6grug6kkal 6maszkodik a forg6v6zkeretre.
Minden hv6bbin6lk0lfelgyorsul 120 km/h se-
bessdgre. A kipufog6 felett a dizelmohr bermi-
lyen 0zemdllapotiban, csak szinhlen hullim-
zAs l6hat6. B e ltj I szovettel kdrp itozot[ kd nyel-
mes [i16sek. Term6szebsen megkdrdeztem az
ligyeletes tisztet: honnan vetb, hogy Bz-vel
megy0nk? Azt felelte: nekicsak azt mondtik,
egy motorkocsi lesz a kUl0nvonat; Magyaror
szigon pedig csak egy ilyen van: a Bz.

EUROPAI MOZDONWEZETOK

A Hrsas6g elfoglalh hely6t 6s megkezdddOtt az
egy 6ris szAguldAs. Az uhz6s alatt a magyar
koll6gAkkal besz6lgetbm ; hahn voltunk: Nyiegy-
hAzAr6l, Szerencsr6l, Sz6keshh6rvArr6l, Szom-
bahely16l, Zdhonyb6l, 6s jdmagam a Pdcsihr0let
kdpviseletf ben Domb6vin6l. Esb nyolc6ra k0riil
drkeztink meg Szolnokra. Az dlbmisr6lrOg$n a
sz6ll6sn mentiink, ahol r0vid pihendt hrbftnk
add ig m !1 e lhe lye zked [i n k, 6s m in d en ki fe lk6 sz0 lt
az ismerkeddsiesfe.
Egy kellemes parkosilott teriiletre vitte a busz
a tdrsasAgol A bogrdcsban mir rotyogott a
bor10p0rkOlt. A helyb6liekt6l megtudtam, hogy
Szolnok Tiszdntuli 16sze z0ld0vezetnek szamit:
rengeteg a fa 6s a park. Bevezet6sk6ntfUtyti16s
barackkal leptek meg a szervezdk. A Sipos
J6zsef nyit6besz6de 6s a Szolnoki Vontatisi
Fdn0k |ir a teriiletrdl tartott rovid ismertetdje
u6n szolg6ll6k fel a vacsor6l amelyet egy
Szolnoki koll6ga fdz0tt, ezzel rs bizonyitva a
rendez6k sokoldalris6g6l A vacsora uten re-
mek n6pi tfnc bemutat6val h0kkentett6k meg
'a t6rsas6got a hAzigazddk. Ktil0nf6le Hncok,
n6t6k k6vettdk egymdstegyre csak emelve az
est hangulat6t. Azt hiszem akkor hdgott a ht6-
fokdra a j6kedv, amikor egy boros iiveggel a
fejiik0n, tAncot lejt6 ldnyok felk6rtek egy-egy
koll6g6t Szeg6ny n6met 6s egy szerb munka-
tArsunk akkor j0tt igaz6n zavarba, amikor etke-
r0lt a fejrJkre az [iveg; m6g szerencse, hogy a
l6nyok fogt6k a palackot, igy egy csepp sem
veszett k6rba. Mindezek ut6n egymisba ka-
paszkodva k0rbe vonatoztuk a helyis6get,
majd kortancot lejtetttink. TalAn mondanom
sem kell, amikor a zene elhallgatott, mindenki
pAnikszerfien elhagyta a brmet, mert a bels6
hdm6rs6klet mdr a 40 'C kOzel'rtette.
Kint 3 ssillsgss 69 alatt, kisebb csoportok ala-
kultak ki 6s megindult a besz6lget€s. En egy
olyan tirsasAghoz csatlakoztam, amelyben
szerb 6s magyar mozdonyvezedk voltak. A
szerb srAcoknak nem voltk0l()n tohecsa, mert
kit szabadkai koll6ga ki!0n6en besz6lt6k a
magyar nyelvel J6 n6h6ny dolog16l esett sz6,
m6gis a legmegriz6bb az volt, amita hdbor0s
6lm6nyeikr6l mes6ltek. Nem egyszer volt ab-
ban 16sztik, hogy l6ttek a vonatra, amit vittek.
S6t elofordult az is, neh6z ttjz6rs6gi fegyvenel
cdloztdk meg a szerelv6nyt az egyik AllomA-
son, 

'gy akarvdn megdllltani. Szeg6ny moz-
donyveze6 annyira megrdm0lt, hogy maxim6-
lis hljesitn€nyre kapcsolva, a meg6llj-6116st1
kqAratjelz6 mellett kiviharzott az {llomdsr6l; az
volt a szerencse, nem l6ttek utAna. Az szinte
mindennapos volt n6luk, hogy egy szolgdlat
alatt ndgy hadsereg katonii ellendrizt6k a vo-
naht. A szerb-magyar ha6rforgalomban kOz-
leked6 mieink, nem egyszer kaphk ilyen szO-
veg0 irAsbeli rendelkezdsl "A szerb oldalon,

...s2. szelv6nyben l6v6 06ljir6ban hnkok 6t-
halad6sa vArha6, ezdrt fokozott figyelemmel
kozlekedjen.' Nem semmil lgaz? J6 r6szt kti-
lOnf6le br$nebkkel sz6rakoztattuk egymAst;
0gy ldtszik szerte Eur6pdban igaz az a mon-
dAs, miszerint "Ha a mozdonyvezetdk 0ssze-
hlilkoznak, indula vonat!'. V6g0lis ezdrt vol-
tunk otl K0zben cser6l6dbk az emberek kis
csoportunkban, id6nk6nt atmenFm 6n is egy
mdsik kis csapafioz. Szinh 6szre sem vett0k
hogy szalad az id6, igy hajnal kett6 fe16 j6rt az
id6, mikor nyugov6ra tfrUnk.
Reggel kegyesek voltak hozzink a szervezdk,
hagy6k kipihenni az el6z6 nap 6s az 6jszaka
fdradalmait A d6lel6tt pihen6ssel6s az ismer-
ked6s folya6sival telt el. Megurdtam, hogy a
n6met mozdonyvezedk, menefendvdlt6skor
megkapj6k az 6ves el6revez6nyl6s0ket; ki
gondolnd, hogy Magyarorsz6gon van olyan
f0t6hdz, aholmdg a 7 napos ebrevez6nyl6s is
ismeretlen. A jelenlev6 deleg6ci6k orszdgdba
mindenholdivik a forddz6s. Kivdbl n6lkUl min-
denki valamilyen fordAban jert, a tarla16kt6l
kezdve a hher-, gyorsvonati fordin kereszttil,
az ICE forddig bez6r6lag. A vonatkOzleked6st
mindenhol komolyan veszik, de azt hiszem
sehol sem misztifik6ljAk annyira, mint nilunk,
Az egyik szerb koll6ga mes6lh, aki mellesleg
nemzetk6zi gyorsvonati ford6ban jlr, van niluk
akkora biztonsigi rihagyds, hogy a menet-
rendszerinti sebessdg 10-15 km/h-val val6 hr-
t6s t0116pdse (ami esetenkdnt kb, 130-140
km/h sebess6get jelent) sem j6r sz6mottev6
kOvetkezm6nyekkel. N6metorsz6gban l6bzik
160 km/h-val kdzleked6 tehervonat is.
D6lut6n kilAtogattunk a Magyar Vas0ti K0zle-
kedds 150. 6ves 6vfordul6ja keretein be[il, a
M0SZ Szolnoki Tagcsoportja Alhl szervezett
rendezv6nye. A Szolnoki MAV MTE sportp6-
lyijfu tartott iinneps6get a M0SZ eln0kdnek,
a MAV vez6rigazgat6jdnak, a GySEV igazga-
6jAnak, 6s Szolnok v6ros polgArmesterenek
beszdde nyihth meg. Ezt kdvette m0repUl6
bemutat6 6s ej6ernyds ugrds. Hdrom ej6er-
ny6s ugrott kia p6lya felett, 6s Ugyesen man6-
verezve az er6s sz6lben, pr6b6lhk f0ldet6rnia
kezd6k0rben elhelyezett feh6r-kereszhen,
Sajnos, egyiki!k elszimolta mag6t 6s a p6lya-
menti fAk egyik6nek tehj6n kotdtt ki; monda-
nom sem kell: az 6 produkci6ja nyerte el leg-
jobban a k0z0nsdg htsz6s6l Hila lstennek
semmi baja nem letl vidiman fubttegy tiszte-
letk0rt a telibekap0tt fa egyik dgival; mindenki
nagy.oromdre. A bemutat6 uten tan0ilehettunk
a MAV vezetdk - MOSZ veze6k kispdlyis
football-m6rk6zds6nek. A meccs v6geredm6-
nye 0-0, a mozdonyvezeEkjavAra, Mindezek
ut6n kOvetkeztek a M0SZ kupa d0n6j6nek
m6rk6z6sei. A fordulahs meccs-sorozatutin a



Miskolci csapat vitte el a pAlm6l. Aki nem voll
kiyincsia locira, az a sporttelep mellettistrandon
m0lathatta az id6l. Egy6birAnt a strandfiird6 csak
vas6rnap nyilott volna ki hivatalosan, de a rende'
z6g6rda f igyelm ess6 g6 nek ktiszdn he16e n, a re n'
dezv6ny vend6gei mAr ezen a napon 6lvezhett6k
a l6tes'rtm6ny szolg6ltatAsail, A sz6rakozAs d6l-
utAn 6ig tarlott. Ezut6n mindenki a sz6llAs6ra
vonull, hogy felk6sziilidn az estibiha,
A b6lcsodAlatos volt: mindenki h6dolhalotl t6na'
s6gi kritelezetts6geinek. A 2. emeleten volt at6nc-
lerem 6s leijebb voltak az asztalok, ahol besz6l-
getni lehelett. M inden ko1169Anak letszelt a m ulal-
sAg, az egyik n6met munkat6rsunk m69 git6tt is
ragadott 6s e lk6prAzlatott m in ket kilfln6 l6t6 k6val.
Hajnalig tartolla vigalom. S6t a bolg6rko116gAknak
ez sem volt e169, m egk6rtek m inket, vigytik el 6kel
egy m agyar diszk6ba; m itlehettt)nk:elegeltellUnk
az unszol6snak. Reggel 16l n6gy lAiban bet6rtiink
egy rltbaes6 dizsibe, ahol szint6n m6g lavdban
lombolt a buli. Gondoltuk meglepjijk a bolgArokal
egy kis j6 f6le it6k6val, Unicumot rendelliink 5s
f0ty0l6s barackol. Kiss6 meglep6dt0nk, amikor
ktiz6lt6k veltink, hogy linom-linom, de ezl logtti-
m6snek lehet csak hasznAlni. Kider0ll, n6lukvagy
70-80'os pilinka a divat. Ha k6t bar6l 6sszei6n
besz6lgetni, akkor a 2 literes demizsonba pAlinka
kertll az asztalra, 6s addig tart a cseveg6s, ami;
a pAlinka vagy az rjntudat. Ugyanis az a szok6s,
hogyha az egyik iszik egy kupicdval akkor a
mAsiknak is innia kell, kijlonben s6rt6d6s ltirt6nik;
az pedig barAlok krizrjttnem lordulhate16. Nem is
tudom mikor kertjlttink ezen a hainalon 6gyba;
leheletl vagy dl 6ra.
Ezen a reggelen nem vottak a szervez6k k'tm6le-
tesek velilnk: 9 6r6ra villek ki minket a Szolnoki
Itives re piil6t6ne. M e gn6zhett0k a tegnapi m 0re-
p01696pet 6s n6hAny vito116z6g6pel is lAlhatlunk.
lsm6t lAthattunk eil6erny6s ugrAsl, Az igazi 6l-
m6ny azonban az volt, am ikors6larepiil6sre vitlek
minket. K6t g6p vitte lel az 6rdekl6d6ket; egy
hArom 6s egy tizenk6l szem6lyes. J6magam 6s
11 tArsam az AN-2 tipus0 sz6ll'tt6g6ppel menl0nk
lelaz 69re. Mellettem Sipos J6zsel foglalt helyet,
akinek - ez0ttal - elakadt a szava, J6csk6n dobAl-
l6k a 96pet a 1696rv6nyek, a pildta sok munkAval
tudla az e16re eltervezetl 0tvonalon larlania ma'
sin6t. Szerencs6s voltam, merl n6hAny petcre
helyet loglalhattam a misodpil6ta sz6k6ben. A
,sima' leszAllAs utAn m69 manadlunk egy kicsit
ligyeltUk a fel- 6s leszill6 g6pekel. A szervez6k
azonban nem hagytak unalkozni, buszra szAlllunk
6s irAny a haj6AllomAs. A Szentes nevO kirindu'
l6hai6n ltiltritl0k el az elkdvetkezend6 k6l 6r6t. A
part ment6n v6gig lik sorakoztak, a parlon pec6-
sok h6doltak szenved6lytJknek, l0rd6z6k dlvez16k
a napsUt6sl. A ha!6 nyomdokviz6b6l k6pz6d6 hul'
l6mok d0h0s kis cunamikk6nt csapkodlik foly6'
partot. Konnyed t6rsalg6ssal tell az id6. Kik6l6s
utAn eb6d kdvetkezett, maid a sz6ll6sna menl0nk
rdvirl pihenSl tailani.
D6lutAn kiment0nk elb0cs0ztatni a h6tv6gi ren-
dezv6nyre 6rkezett azon koll6g6kat 6s vend6ge'

ket, akik 0gy ddntritlek, hogy a noszlalgiavonallal
mgnnek haza. Az tireg 424 sorozal0 g6ztis rezig'
n6ll ptiltig6sselvArta az indul6st. Ugy t0nt, szelld
mosolyg6ssal t0d az 6t szem 1616, f6nyk6pez6 em'
berek 6rdekl6d6s6t. Vid6m l0slDamacsokal ere-
getett az 69nek 6s n6ha egy-egy g6zlelh6t enge'
delt 0tj6ra sok tucal cstiveinek egyik6b6l. A moz-
donyvezet6-koll6ga m6r nem volt ilyen nyugodt
l6zas siels6ggelellendrizte 96p6t 6s ld6nk6nt t6'
vozAsra sz6lfrotta fel a tril ktizel me16szked6ket. A
kocsik zrjldek vottak 6s ldlszotl railuk gondos ke-
zek munkAja. A berendez6stjk is pazar volt. A
lapados kocsik b6rmelyike letvehelle volna a ver'
senyt egy-k6t mai kocsival - tisztasigban 6s kivi-
telez6sben m6g le is ktinjzte volna. Az eg6sz
szerelv6nyb6lAradt a m0tt nagys6ga. TalAn nem
is kell mondanom, a kUlltjldi ko116gAknak nagyon
lelszetl a r6gm0ll e darabia. A noszlalgiavonal
livozisa ut6n elb0csrizlatluk a miskolciak k0ltin-
vonal6t is. Ezt krivet6en kiballagtunk a f0l6hAzba,
megm utatni vend6geinknek m ilyen mozdonyok is
lov6bb'iljAk a vonato kat M agyaro nzAgon,
Nagy v6laszt6kban voll r6sztink. V6gigi6rtuk az
eg6sz vontatisi l6noks6get, Mulalluk a Szilit,
Szergejt, Bob6t, Babett6t, Cstipil (vagy ahogy
enele16 ismerik: Szricsk6l). A n6mel koll6gAknak
legjobban a Csripi tetszett; nekem jutott osztAly16-
sztil a bemutatAsa. Eg6szen elkAprAztatla 6ket a
16lde16kapcso16 trdkkds m 0kddtet6se, a regiszlr6-
16 6ra 6s az eleklronikus-szabAlyz6. Hossz0 ideig
n6zegetttik a mozdonyokal, 6szre sem vetl0k
hogy repUl az id6. K6sd d6lut6nra jArt az id6,
amikorn vissza indultunk a szAllAsra; ez0llal 0gy
ddntrjtt0nk, gyalogosan tessz0k meg az ulal,
Visszafe16 menet besz6lgetliink, Sok m indenltud-
lunk mir egymAs16l, de m6g most is hallotlam tii
dolgokat. P6ld6ul csak nAlunk d't'vik az a szok6s,
hogy menelrendhegyekkel kell szolg6lalba j6rni.
Van olyan is, hogy a beh0ttjtl gy0mtilcslevet a
lorgalom hozza ki a mozdonyvezet6nek. Ktllfdl-
dtin 6llalAnosan ellogadolt 16ny: a vonat olyan
sebess6ggel ktizlekedik, amilyennel a mozdony
h0zza, ezl pedig a mozdonyvezet6 szab6lyozza.
SzerbiAba szinte ismeretlen az a fogalom, hogy
k6se i jelz6keze 16s. Volt m Ar e gy-k6t szolgilattev6,
akin6le16lordult, de m 6snap m Arnagy f0l0 pikszis-
sel 6s hossz0 nyel0 ecsetlel a vAll6kat kenegelle.
D6li szomsz6dainknAl nem 16lezik az a megk0ltin'
btiztel6s, hogy dhel-, vagy villam osm ozdony've-
zet6. A jogosfrvAny egy kis kAilya, amely h6tolda'
lAn fel vannak t0ntetvo a vasulakon k6zleked6
mozdonysorozalokszAmai, Az adotl mozdonyso-
rozatb6l vizsgAt lev6knek, lepecs6lelik a m e gf e le-
16 kockAnAl a logos'ttvdnyukal 6s m Ar m ehelnek ls
dolgozni a 96ppel. Ulunk a 16gi Szolnoki ind6h6z
melletl vitt el, a bekerfiell ler0letet rdgen ben6tte
m6r a gaz. A tervek szerint a vilAgkiAlllisra alaki-
tottak volna ki egy vas0ti m0zeumol itl, de ez is,
az is elmaradt. A vacsora a b0cs0 is volt egyben.
A szolnoki ko116g6k - ennek a csodis h6tv6g6nek
a nagyszed szervez6i - gondoskodtak 16la, hogy
feleithetetlen legyen az egy0lttdll6tt ld6; mindenki
kapott egy kis ajind6kot. J6magam is vitlem egy

sze 16ny m e g lepet6st a ktjlf iildi ko 116gAknak; m ind'
annyian ie lz6sek alapj6n ktizle ked ti nk, sze relle m
volna, ha htjak Ml hogy csin6ljuk, leh6l elviltem
nekik az F,1 sz6m0 Jelz6si Utaslt6sl - em16kez'
zenek rink, haszem0kbe villan egy ielz6 f6nye 6s
ismer6sk6nl tidvriz0lj6k a pAlya rend0letlen 5reil,
ha ism 6l ene jArnak. Ezen az esl6n korAn lelekiid'
t0nk, sajnAltuk az elvAhst, de m6r mindenki a
mAsnapi ulazAs izgalmdban 6gett, Ezalatl a pAr
nap alatl szinte elleleitelliik mindennapos gondia'
inkat, bajainkal. M ost, hogy a v6ge lel6 kdzeledetl
az Eudpai mozdonyvezel6k l. lal6lkoz6la, kezd'
tek visszat6rni a h6tkdznapok. Eszembe julollak

a Szolnoki Vontat6si F6ntik !r szavai, azok, ams'
lyeket a nyit6est6n mondott: "Mosl tlnnepel(ink,
de szereln6m, ha ludnAk, hogy nem minden nap
0nnepl'; 6s amil egyik n6met koll6ga mondotl
nem is olyan r6gen: "Gondoljunk mosl azokra,
akik ebben a percben is dolgoznakl".
M6snap reggel 16l h6tkor kell0nk. Reggeli utAn
k6szfrelttink egy csoporlk6pel, Elb0cs0ztunk a
bolgAr csapatt6l, m erl 6k itt Szolnokon virlAk m eg
a vonatukat. B udapestre a m egszokott Jenbacher
molorkocsival ment0nk, ez0ttal 0jszAsz fe16. Ki-
lenc 6ra ut6n 6rtunk a Keletibe. Lesz6llAs ul6n
m indenki kezet szor'rtott a mAsikkal 6s neh6z szltt'
vel efu6ltunk. J6 magam k6lszer is visszan6ztem
6s ana gondoltam milyen kAr, hogy eddig m6g
nem ker0lt sor ilyen tal6lkoz6ra, milyen i6 lenne,
ha jobban 6s ttjbben megismern6k a mAsik szo'
kAsait. Mindenk6ppen hasznos, ktivetend6 p6l'
d6kkal tal6lkozn6nk, amelyek ismerel6ben a h6l-
kdznapi gondo k, bajo k, em berlpr6b6l6 leladatok
a k6szs6g szintldn kezelhet6kk6 v6lnAnak. RA6r'
n6nk ligyelni a koll6g6kra, a szakma 6s a lerm6'
szet sz6ps6geire; a b6ke 6s a kiegyens0lyozotl'
s6g jegydben leln6nek ,a szolg6lalok, ezzel is
nrivelve annak es6ly6t, hdgy 6ps6gben viszonllAt
hatju k sze rette inket 6 s ke llem es e m l6ke kke I hait'
hatn6nk nyugov6ra lej0nkel.
Hazalel6 jdvet ism6l elnyom ott az Alom, pont 0gy,
mint idefele i6vet. M6r hazai l6iakon szaladl a
vonal, am ikorle16bredtem . Abm naklInt az e96sz
h6tv6ge. Kdzeli volt 6s hiss az eml6k, m6gis
tivolinak t0nl. Nem kelletl sok6ig vAmom, meg6r'
keztem. M i€ l6tt hazaindultam vo Ina m 69 vissza'
n6zlem a vonalra, ami haza hozoll: a Cracovia
nemzetkdzi gyorsvonal volt az. Ana gondollam,
hiny kolltiga munk6ja van abban, hogy eddig
eljulolt ez a szere lv6ny. N em v6lellenii I sz0lelhe'
letf az a szA116ige : J nozdonyvezet6lr 6sszek6llk
Eurdpdt!'
0lyan volt az eg6sz, minl egy 6lom, egy mese,
Eh 6nyekkel, tanuls6gokkal. Az 6 lm 6 nyeim et le-
ldam, a tanulsAgokat vonja le mindenki magal

Vens Gy6z6



6 Mozdonyvezet6k Lapja 1996. augusztus

€ssfti ifimiipsrfdt Anglgslftild0n
A magyar vasrit 150 6ves jubileuma alkalmdMl a MAV - a
tdbbi magyar vasutat is tdrsrendezdnek felk6rve - nemzetk0zi
vasf ti jdrm{ipardddt rendezett Budapest-Angyalfdld vasrit6l-
lom6son.
A jdrm{Iparddd protokoll-bemutat6ja szdmos kiilfdldi vasft-
tdrsaMg k6pvisel6i eldtt zajlott, az 6rdekl6dd lrott €s.elektro-
nikus sajt6 kdpviseldinek jelenldtdben. A l6togat6k kOzelrdl
megn6zhett€k a jelen l6vdjdrmiiveket" azok ddntd tdbbsdgfie
fel is sz6llhattak.
A rendezvdnyre 14 kdmyezd orszdgbeli vasriEtak kiildtiink
meghiv6t, sdt t0bb vasfti mfzeum, egyestilet is jelezte rdsz-
vdteli szdnd6kdt. Mintegy 150 vasfti jdrmfi bemutat6sdra
keriilt sor, melyek kdziil a legr6gebbiek az 1860-as dvekMl
valdk, tehdt 120-130 6vesek. De voltak olyan jdrmrivek is,
melyek - gyakorlatilag prototipusk6nt iizemelve - mindezi-
deig m6g nem 6lltak kdzforgalomba. Ezek a XXI. sz{zad
el6hirndkei.
Aromdn vasdt elkiildte az 1869-ben gydrtott Calugereni n€vre
keresztelt gdzmozdonyft.
A cseh 6s szloviik vasrit az Albatrosz testv6relhel vett r€szt a
rendezv6nyen, s kdt szalonkocsival 6s egy korszer{I molorko-
csival drkeztek.
A n6met vasritt6l a nagysebessdgf 18-201 pllyar;zilmld 96z-

mozdony ilrkezett, de is volt a n€met ipar kiildnbdzd orsz6-
gokban iizemeld jdrm{Iveinek ttibb reprezent6nsa
Asv6jci Mitel-Turgau Bahn buszmotorvonata mesteri mddon
Otv0zi a vasrit ds a metro szerelv€nyek eldnyeit.
D6li szomszddaink (JugoszlAiu Horv6torszdg, Szlov6nia)
dfzel- €s g6zmozdonyokkal szerepeltek. A Kennedy becen6v-
re hallgatd horvdt dizel a mi Nohab-unk er6sebb Mryja.
A torindi FIAf, cdg ETR 470 sorozatd PENDOLINO motor-
vonata is megdrkezett.
AusztridMl az OBB-n kivtil az OGEG 6s a VEF kiildte el a -

vaslittdrtdnelmi kuri6zumnak szdmit6 - gdzmozdonyait 6s
motorkocsit.
Irngyelorszdg nagysebessdgrl g6zmozdonyt es a i6v6 szAza-
dot id6z6 szemdlykocsit Hilddtt.
Az uladn vasrittdl egy nem h6tk0znapi Szergejt l6ttunk.
Amagyar vasutata MAV-on kivtil aGYSEV 6s a BKV jdrmil
ktildnlegess6gei k6pviseltek. Felvonult a teljes nosztalgia jdr-
mfiprk. Kiil0n drdekess6gnek szilmi! hogy a - mdr t0bb mint
10 dve forgalomb6l kivont - 411 sorozatf, a mdsodik vil6g-
hdbonfi idej6n Amerik6b6l hozzdnk keriilt gdzmozdonyt ismdt
iizembe helyezfrik. Mindemellett bemutat6sra kertiltek a leg-
korszeriibb szem6ly- 6s teherkocsik, az Inte€ity villa-
mosvonat.

Billendszekr6nyes technika - Tilting trains I.
Az IRJ nemr6g itfog6 cikksq1eza,., 1--
z6lt az irn. billen6szekr6nyes technol6-
gi6r6l (angolul ,,tilting technology", n6-
mettil ,,Neigungstechnologie"). Az
alibbiakban megpr6bilom tovibbadni
mindazt az irjdonsigot, amit e lapban
olvasam. Rem6lem egy kicsit mindnyi-
junknak erdekes megoldlsokat litunk
majd.

Pro 6s kontra a billen6szekrdny irdnt
A billen6szekrEnyes vonatok irj lendule-
tet adak a vasirti k0zleked6snek. Nagy-
sebess6gfi vonalak 6pit6se vagy a meg-
l6v6 d6pitrneny kicser€l6se nagyon dri-
ga, id6ig6nyes. Ezek a vonatok minde-
nesetre nagyobb sebessCgf szolgilati-
sokat tudnak biztositani a mir megl6v6
infrastruktura csekEly viltozatisival. A
vonz6dis ezek a vonatok irAnt a legna-
gyobb a sfirfin lakott Ovezetekben, illet-
ve ott ahol a kornyezet €rz6kenys6ge a
kev6sb6 szennyez6 megoldisokat ki-
mondottan megkoveteli. Ez a technika
bar.itsigosabb megoldist biztosit a ve-
gyes forgalmir pilyiton, ahol lassir sze-
m€lyvonatok es tehervonatok egyarint
haszniljik a p{lyit.
Termeszetesen mint minden megoldis-

nak, ennek is vannak irgynevezen gyen-
g6i. Espedig:
l. Az ivekben a megn6velt sebess€g
hatislra az iv kiils6 sinszila a nagyobb
ig6nybev6tel miatt hamarabb elhasznl-
l6dik. Ennek csdkkentes6re egyes helye-
ken 0nbeill6 tengelyeket hasznllnak,
azonban ez a megoldis m6g nem na-
gyon elteriedt.
2. MikOzben a billen6 technika nagyobb
sebess6get tesz lehet6v6, a kizir6lag
nagysebessEgfi kozleked6sre 6piten pi-
lylton viszont nem 6rhet6 el a csircsse-
bess6g. Ez abb6l adodik, hogy ez a
fut6mfi nagyon j6l viselkedik az ivek-
ben, azonban a nagysebess6gfi pilyan
ahol kizir6lag a nagysebess6g a c6l mir
nem kOzlekedhet a csircssebessEggel biz-
tonsigi okokb6l. A nagysebess6gfi pa-
lyin olyan fut6mflveket dka]maznak,
amelyek massziv meg€pit€se kiktiszobo-
li a nagysebessCg idejen fell6p6 hgy6z6
mozgist 6s a rulzott ker6k- 6s Flyael-
hasznAl6dist.
A billen6s vonatok gylrt6i viszont azt
ilitiek, hogy ezek a kolts6gek nem ma-
gasabbak, mint a hagyominyos vonatok
eset6ben jelentkez6 kiad.isok. A val6slg
viszont bebizonyitotta, hogy ezeknek a

forg6vlzaknak az €vi karbannrtSsi k6lt-
s6gei magasabbak, mert tobb mozg6
alkatr6sze van.
Miel6a egy billen6s vonatot forgalomba
illitantnak, ellen6rizni kell a fel6pit6s6t,
mely fiigg a billen6technika szerkezet€-
t6l. A billen6s kocsik ez€n kisebb m€-
retfiek. A csillapit6 technika egyesiwe a
billen€sellen6rz6 szerkezettel nagyon
fontos t6nyez6 a kocsi szerkezeti kiah-
kitisinak a kiszimitisinil 6s gyakran a
tengelyterhel6s megnovel6swel jer.
Mind az X2000, mind a Pendolino ese-
t6ben a csillapit6 szerkezet a forg6vizon
kiviil van elhelyezve.
Az 6les ivek vagy a gyors itrnenetek
egyik d6l6sb6l a rnisikba speciilis prob-
l6mikat vethetnek fel. Ez befolyisolhatja
az utxok kenyelm6t, koz6rzet6t. N6-
mely uas hinyingert, 6melyg€st €rez,
amikor a billen6s vonattal utazik. Egyet-
len megoldfs e probl€ma kikUsz0b6l6-
s6re, hogy a hirtelen itmenetekben a
vonat sebess€g6t csokkenteni kell. Fiig-
getlentil att6l, hogy a jirmfi billen6s
vagy hagyominyos, a nagysebess6g a
megl6v6 pilyrn hosszabb fekuat 6s a
pAlyamenti jelz6k irjnelhelyez€s6t
ig€nyli.
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A DB billen6s idnntiparkia a legna-
gyobb lesz Eiu6pdban
2000-ben a DB-nek lesz a legnagyobb
billen6s jirmfiparkja Eur6p6ban, Ossze-
sen I 20 vonattal/szerelv6nnyel, melyek
kOzel 6500 km-es hll6zaton fognak
k0dekedni. Az IRJ-ben Roland Heinisch
ur, a DB Kuatisi Cs Mriszaki Osztilyinal
tagia igy szimol be a terveikr6l:
A DB nagy 6rdekl6dessel tekint a bille-
n6s vonatok fel6, mivelhogy e verdv6-
nyek nagyobb sebess6get tesznek lehe-
t6v6, az ivekben a k€nyelem csokkent€se
ntlkul 6s szemberrin6en emelkedik az
itlagsebessEg. Tdbb :lkelmezisi teriilet

ioher sdmitisba:
- 160-250 km./h sebesseggel torten6
kozlekedes lebonyolitisa mind a hagyo-
mtnyos, mind pedig a felirjiton vagy
irjonnan 6pitett nagysebessegf pilyiton.
* ethidalni a ,,szakadekot" mialatt az irj
vonalakat 6pitik.
- feljaviani a szolgiltatisokat azokon a
hagyomlnyos vonelekon, amelyek nem
lesmek felvilwa az 0f vonalak ilal.
- votlz6 ajinlat az uaz6k6zdns6g fel6 a
kdrzeti forgalom lebonyolitisa 160
km/h sebess€gen.
Sok kortirs N6metorszigban 6s Eur6pi-
ban meglep6don a DB ily nagy 6rdek-
l6dese littin a billen6s szerelv6nyek
ir6nt. Mindenesetre :rz egyutunfikod€-
sunk es a tapaszalaaink m€g a 60-as
6vek k0zepere nyulnak vissza, amikor
egy tervezeten dolgoaunk ,,A iermf-
szekr€ny ellen6rz6s€nek ftigg6s6ge az
ivekben" cimmel.
1965-ben a VT 24.6-os egysEg egyik
kozbens6 kocsijlt haszniltuk kis6rleti
jirmfk6nt, majd 7 6v mulva a 524-es
sorozatir kocsik koztil 12 it€pitett kocsi
volt tesztelve. Azonban a d6l6si szog
2"52'-re volt korlitozva a kocsi oldalfa-
linak a fomfja miatt. 1972-ben is v€-
geztek kis€rleteket a 514-es sorozatfr
,,bed0l6s" kocsival, ahol a d6l6si szOg
4'24' volt koszonhet6en a kocsi iri vo-
nalvezetEs€nek. K€s6bb az ivbeiill6 tech-
nol6gia, kombinilva a l€g$rnts felftig-
gesztessel fu csOkkentett jirmfszerel-
v6nnyel dkona az ET 403-as sorozat0
villamos vonat alapjet, ami k€s6bb a
Lufthansa Airport E:<press (a Lufthansa
repiil6t6ri kiszolgil6 vonat) n6ven illt
forgalomba. Azonban az 1975-6s gaz-
daslgi visszaes€s leillitoaa az ivbeill6
technol6gia kis€rleteit, igy a vasirt az
infnstrukt0n fejleszt6sere forditotta a
beruh{zisok nagy resz6t. Ez logikus 16-
p6snek tfint abban az id6ben azonban
kOzel egy 6vtizedes hdogatis len az
eredm6ny.

Aztin 1985-ban irib6l elkezd6ddtt a
megoldis anulmlnyozisa es az ered-
m6ny kecsegtet6nek bizonyult a regio-
nllis vasirti kdzleked6s ter6n. A DB szl-
mitisba vette a tdbbi illamban szerzett
apasztdatokat €s 1987-ben tesaeltette
az olasz Fiat gyir Pendolino aktiv d6l6s-
ellen6rz6, valamint a Talgo passziv d6-
l6sellen6rz6 technol6 giiiit.
Ez a vizsgiht meglehet6sen tekint6lyes
megrendel6seket eredm6nyezett :
- 20 db 610-es sorozatf dizel szerel-
v6nyt, Fiat technol6giival iizembe illi-
tottak, illewe forgalomba helyeztek Nu-
remburg-Hof 6s Nuremburg-Bayreuth
kozott,
- 4 db mozdony iltal tovibbitott Inter-
City Ejszakai iint, Talgo passziv techno-
l6giival Berlin-Bonn 6s Berlin-Miinchen
kozott.
Ez nem lelentette az Osszes megrende-
l6st, mert tovibbi k6t IC €jszekai iiratn
volt szuks€g, illewe tovibbi 100 szerel-
v6nyt rendeltek hirom kiilonboz6 tech-
nol6giival. Ez a rendelCs magiba foglal
43 db szerelvEnyt ICT Fiat padl6alani
megoldissal, amelyeket az 199 6-97 -es
menetrendi id6szakban fognak forga-
lomba illitani. Ezek a 230 km/h sebes-
s6ggel kozleked6 szerelvEnyek mind a
r6gi, meglehet6sen sok iwel megildott
pilyikon, valamint az irjonnan 6piten
vonalakon is fognak kozlekedni. 14 db
dizel szerelvEnyt, amelyek {bleg a nem
villamositott vonalakon fognak kozle-
kedni, azonban osszekapcsolhat6k az
ICT villamos szerelv6nyekkel 6s igy a
villamositott vonalakon is szolgilhatnak
egy itlagos 200 km/h sebess6ggel,
ugyancsak megrendeltek.
V6gtil eddig, 50 db dizel W 6ll-es
szerelvEnyt az AEG-t6l rendeltek az
irjonnan kifeilesaen technol6giival a
regionilis forgalom lebonyolitisa 6rde-
k6ben, itlag 160 km/h sebess€ggel.

Ezeknek a megrendel€seknek egy irj 6s
fontos felismer€s 6s elhatirozis volt a
l€nyege: az ivbeill6 technol6gia alkal-
mazdsa a hosszir tivir vasirti kozleked6s
lebonyolitisiban. Ez lehet6v6 tette mind
a mell6kvonalakon a hosszfr tiv0 k0zle-
kedEst lenyeges felirjitis, illewe beruM-
zis n6lkiil, valamint a fbvonalakon az
id6szakos viginyzirok mell6z€s6t, mig
az iri vonalak meg6ptilnek.
Az ICE 2 1 -es nagysebess6gfi pr6bavona-
tot ez6rt felszerelt€k ivbeill6 technol6-
giival is, mely lehet6v€ teszi a menetid6
cs0kkent6s€t a hagyominyos, de a fi6vo-
nalakhoz csatlakoz6 pi-lyaszakaszokon.
Erdemes megjegyezni, hogy az esetleges
nagyobb energiafogyasztis rulajdonk6p-
pen kiegyenlit6dik, mert a val6sigban
az egyenletes, egforma sebessCggel tor-
t6n6 kodeked€s kevesebb energiet ig€-
nyel, mint az ivek el6tti fbkez6ssel €s az
utina sziiks6ges felgyorsitessal tort6n6
k6zleked6s.
Az ivbeill6 technol6gia fejl6d6se N6-
metorszigban, Olaszorszigban, Sviic-
ban, Finnorszigban 6s Spanyolorszig-
ban bebizonyitotta, hogy ez a megol-
dfs elfogadott Eur6piban. Eur6pinak
nagyon ambici6zus tervei vannak a
gyors hil6zattal kapcsolatban, de egy
sor ,,hiinyz6 lincszem'i l6tezik. Eze-
ken a ,,hiinyz6 lincszemeken", ezeken
a vonalakon a kozleked€st az ivbelll6
technol6gia segits6g6vel nagyobb se-
bess6ggel lehetne lebonyolitani 6s igy
nem kellene a gyorsvasirttd kapcsola-
tos terveket feladni. A finanszirozissal
kapcsolatos iltalinos problEmikat me-
netkozben rendszeresen tesztelni, ki-
6rt6kelni lehetne az eg€sz mrik0dtet6s
ideje alatt. (Folyto$uk)

Forditotta: Katona Gyorgy
mozdonyvezet6, Szentes V.F.

,{EG-VT 5ll-c vcnhhy
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MIROL SZOL A NIiTUGDIJ-WTA
A nyugdrl-probl6ma nem magyat saillossig. A vil6g gazdag 6s szeg6ny orszA-
gaban egyar{nt napirenden van a nyugdij-rendszerek dlahkilisa: eb6soban
lltaldnos demogrAliai 6s gazdas{gi okok miatl, mAsodsorban a m0kdd6 rend-
szerek orsz6gonk6nt sajitos, de m inden0lt megl6v6 h ibdi, d iszlunkci6i m iall, Van,
ahol sz6pen, nyugodlan dolgoznak 6rtelmes relormok el6k6szit6s6n 6s megva-
l6sildsAn, p6lti6ul Sv6dorszigban. Van, aholel6k6sziletlen, a tdrsadabmmal el
nem logadtatott 6tletek bedobdsa hatalmas politikai vihart kavat, p6lddul0hsz-
onz6gban.
Magyarorszigon az 0rsz{ggyfl6s 1991-ben haldrozahan rogzitetle a kidolgo-
zand6 relorm irinyelveil. Eszerinl olyan nyugdiirendszed kell l6lrehozni, amely
hdrom pill6r0 (hitomf6le inl6zm6nyb6l 6ll):
1 . Az dllampolgiri alapnyugdij, amelynek fehdata, hogy m indenkinek bizlosftson
vahmelyes 6regkori bizlonsAgot, ahcsony szinl0, de nem konyoradominynak
lekintetl, biztos iivedelmet. Ebb6l nagyon-nagyon sze16nyen azok b 6letben
tarlha$dk magukal, akik keresd korukban nem voltak k6pesek munkAval el6gs6-
ges iogosuhAgol szerezni - ilyenek ped'g a mai 6s a vdrhat6 foglalkoztatAsi
viszonyok k6z0tl val6szin0leg egyre l6bben lesznek, Ez a pill6r hivatotl bhel
megval6sfiani minden nyugdiirendszer k6t funkci6ia k6zul az egyikel, a lirsadalmi
szolidarilisl.
2, A kolelezO munkanyugdij, amely a keres6 kori munkaiOvedelemb6ltelpsftetl
j{ru16kf izet6ssel- 6spedig att6lf0gg6 m6rt6kben - nyugdfrjogosulls6gol hoz l6lre,
az ahpnyugdfljal egyutt kiel6gfr6 szlnvonal0 iddskori iivedelmet ny0it. Ez tehil a
b6rb6l 6s lizet6sb6l 6l6k nagy tomegeinek szdnl nyugdtl forma, amely a misik
nyugdii+endszeri funkci6t, a bizlosfr6st val6sfria meg. (Jebnlegi rendszer0nkben
a k6t lunkc16 rem6nylelenul osszekeveredik 6s egyik sem 6rv6nyes0l meglele16'
0n.)
3. Az 6nk6ntes, kieg6szit6 nyugdilbntosilAs, non-profit p6nztirakban vagy 0zleti
biztosil6kndl, ami lermdszelesen mindenkinek rendelkez6sre 616 lehet6s6g,
j6vedelm616l 6s szem 6lyes prelerenci6il6l l0gg6en.
Mindebb6l az6ta annyi val6sult meg, hogy l6trei6nek az onk6ntes kieg6szfr6
nyugdlip6nztArak. A k6t kolelez6 pill6r lekinlel6ben semmi sem l6r16nt, hacsak
annyinem, hogy a mailanireformra va16 hivatkozrissalrendte meghi0sult szimos
l6rekv6s, amelynek a megl6v6 lendszer tbztess6ges karbantartisil, p6nz0gyi
egyens0lydnak meg6a6s6l szolglilhaltAk volna.
Uiabban meg6l6nkilt a szint6r, naponta v6ltoz6 6s egymdsnak ellenlmond6
nyilatkozalok r6pk6dnek az ft'otl 6s fuatlan m6diiban. A nyilalkozal-hdbor0 elledi
az 6rdemi szakmai vitdt, amely a korm6nyzaton bel0l is, meg a k6rd6ssel
loglalkoz6 szak6rt6k k0r6ben b lolyik. Ebben a t{ldkoztal6ban ennek a vildnak a
l6nyeg6l kfu{njuk osszefoglalni. Vildgosabb lesz a l6nyeg, ha el6bb megszaba-
dulunk all6l, ambEn nincs vila.

Aniben egyet6rliink
Nincsen emlfl6sre 6rdemes v6lem6ny, amely k6ts6gbe vonn6 egy m6lyrehat6
reform sz0ks6gess6g6l.
Nem mindenki hangs0lyozza egylormin, de senki sem tagadia, hogy a nyugdi!'
rendszer mai probbm{i els6soban a gazdas6gi hefzeh6llakadnak. N6hAny 6v
ahtt m6sl6l milli6 munkahety sz0nl meg, mAsl6l milli6 i6rul6k-lizel6 l0nl el.
Ugyanakkor a munkan6lk0lb6g e16l korha6r ahtti n6k 6s l6rliak lomegeimene'
k0ltek, illetve k6nyszer0ttek nyugd rlba. A gazdasAgiv6big terheineklelenl6s 16sze
a nyugdfrendszene hirult.
M indenki tisztdban van azzal, hogy a |ov6beli probl6mAk - a gazdasdgi pv6
bizonytalans{ga mellett - nagyr6szl demogriliai lermdszet0ek lesznek. A
h0szadik szAzad els6 k6tharmadAban gyorsan iavult a haland6s{9, a meg'
sz0btell gyermekek egyre nagyobb atinyban 6il6k meg a felnOtl, mall az
iJds korl, Ugyanakkor mindv6gig csdkkend tendenciil mutalotl a sz[lol6sok
sz6ma, b{r k6l nagyobb hullimhegy alakult ki az 1950-es 6vek els6 6s az
1970-es 6vek mAsodik leldben, Ez6rl dregedetl 6s 6regszik a n6pess6g
abban az 6rtelemben, hogy novekszik az id6skotiak arinya a ketesd kor0'
akhoz viszonyitva. Ez a trend bizonyosan folytal6dni log, m6gpedig nem
egyenlelesen, hanem ugrisszer0en elgyorcul e16szor a 2010'es 6vlizedben,
azutAn 2040 k6r0l, amikot a k6l hullAmhegyen sz0lelett, nagy l6lsz{m0
6vfAratok el6rik a nyugdfjas kor k0szdb6t.
A jiru16kfizet6k szAm6t azonban nemcsak a demog rdliailrendek apasztiAk. A i6vo
szempontlAb6l krltikus k6rd6s a toghlkozlatotts6g ahkulAsa, de nelnkev6sb6
lonlos az sem, hogy a keresdk val6ban fizessenek. Ez ped[ sainos,drdogi k6r.

A jdrul6k bev6lelek csokken6se miatt lolyamalosan csokken a nyugdliak teAl6r.
t6ke. Eg6szs6gtelen m6rt6kben nivelll6dtak a nyugdiiak, az egy6ni nyugdli egyre
kev6sb6 f0gg a munkiban tolt6tt 6vek szAm{t6l 6s az egykori keresell6l. (Att6l
pedig egyiltaldn nem b l0gg, hogy a munk6ltat6 belizette-o a ierubkol vagy ad6s
maradl vele.) MArpedig menn6l kisebb a nyugdli,6s menn6lkev6sb6 t0krdzia
kor6bbi hozzriidrul6st, ann6l kev6sb6 6rdemes idru16kol fizelni.
Telies bhat az egyel6rl6s abban, hogy a nyugdtl reform egyik, lal6n leglonlosabb
leladata helyreAllilani a jAru16k 6s a nyugdii k6z6tti 6sszef0gg6sl, egydni 6rdekell-
s6getteremtenia jlru16kfizel6sben, amety - ilyen vagy olyan formAban, blrmilyen
Itpus0 nyugd4rendszerben - az irJ6skori meg6lhet6s alapia, legl6bb londsa kell,
hogy legyen.
V6giil, senki nem vilatja, hogy a harmadik pill6r, vagyis az 6nk6ntes, a kotelez6n
fel0li nyugd{taka16kossAg j6, kiv6natos 6s 6szt0nzend6. (Az osztonz6s m6dia, az
ad6kedvezm6ny m6rt6ke 6s a jogh6zagb6l ered6 legut6bbi botr6nyos ielens6gek
persze vitatotlak, de ezek konigAlhat6 r6szletk6rd6sek.) A tovdbbiakban csak a
k6t kotelez6 pil16nel foglalkozunk.

ilegoszl6 vdlemdnyek
T6bbs6gi v6lem6nynek tekinthel6, hogy a nyugdiikorhalir lokozalos 6s rugalmas
emel6se felt6llen0l sz0ks6ges, 6spedig surg6sen. Tulailonk6ppen senki gem
vitalla, hogy a nyugdijrendszer szempontjAb6lez val6ban el6nyos lenne.
N6hAnyan azonban ana hlvlAk lela figyelmel, hogy a probl6ma nem vizsgihal6
kizi16lag a nyugdiirendszerszemponliib6l. A nyugdlpa vonul6s k6s6bbre hahsz'
tAsa, ak6r kotelez6en, akdr onk6ntesen, ndveli a munkaer6piacon a kiiq6lalol. A
kercslet viszonl nem ett6l f[gg, hanem a gazdasig helyzet6l6l, munkaer6lebzlv6
k6pess6g6t6l. Haaz id6sebb keres6k munk{ban maradnak, akkor romlik afiiatalok
6s koz6pkorrlak elhelyezked6si es6lye, megn6nek a munkan6lk0lis6g kovetkez-
m6nyeinek enyhit6s6l szolgdl6 ellitdsok lerhei. Ha pedig az iJ6sebbek kiszorul'
nak a munkaer6piacr6l, miel6tl bekerulheln6nek a nyugdilrcndszebe, akkor
valamil6le szoci6l'rs ell6l6sra szorulnak.
A korhaHr emebse tehit 1avftia a nyugdiirendszer p6nz0gyi helyzet6l, de ndveli
a szoci6fis eldt6 rendszer 6s igy az {lhmik6h6gvet6s lerheil. Ezzela probl6ma
egy r6sze visszahirul oda, ahonnan val6jdban sz6rmazk 6s ez a kozgazdasAgi
tisztinllHs szempontjib6l k6ts6gtelen0l el6nyds. Az eg6sz rendszerbe m6gis
keletkez6, vahmelyes megtakaritAs viszonl a lakoss6gra hAril tovAbbi lerhel,
6spedI nagyonb differenc6ltan, egyes r6tegekre, korcsoporlokra, n6kre 6s
16rliakra mAsk6ppen hatva. A ldrsadalmi kdvelkezm6nyek lehAt alap0sabb m6r
legehst kivdnndnak.
Ugyancsak tobbsdgi v6lem6ny, hogy a k6telez6 nyugdflrendszet k6t pill6ne
bonlisa, a szolidaritAsi 6s a biztosil6si funkci6 int6zm6nyes ketl6vAlaszldsa
sz0ks6ges 6s klvdnalos. Elhangzottak azonban olyan, modellszAmttdsokkal a16-
tdmaszlotl v6lem6nyek is, hogy a k6l lunkci6 egy rendszeren bel0l is megval6si'
hal6 tisztess69gel,6s ennek is meglenn6nek a maga e16nyei. Ebben a k6rd6sben
sincsenek lehdt v6glegesen megcsontosodotl, ellent6tes v6lem6nyek. InkAbb
csak a116l van sz6, hogy vannak, akik tov6bbi vizsgAlatokat, sokoldalibb szakmai
megalapozdst 6s m eglontoldsl s0rgetnek.

Kdlszek6rt bor
E16rkeztunk azokhoz a k6rd6sekhez, amelyekben vi6gosan korvonalaz6dott k6l,
egymdst kiztu6 {lldspont 6s ezek jotinyit sem ldtszanak kozeledni egymishoz,
noha term6szelesen mindenki kompromisszum-k6szsdget hangozht, SzokAsos
lechnkai megolddssal 6lve, besz6lj0nk ,A" 6s ,8" v6ltozalr6l.
Az ,A'vAhozat sxponense a kom{nyzaton bel0la P6nz0gyminiszt6rium, amely
maga mog6tttudhatja az lM F 6s a Vil{gbank, valamint a neo-lberAlis elk6telezett-
s6g0 k6zgazdiszok timogalds6t. Az ut6bbiak {llaldnos, n6ha elikai t6lt6s0
eszmeluttatAsokkalsz6llnak sfka, a minbzt6rium pedig k0bnb6zd vital6rumokon
6s a napilapokban nyihtkozat-oz6nnel Arasz$a el a k6zv6lem6nyl,A nylhtkozalok
gyakran keltik azl a benyomist, mintha egyed0la P6nz0gyminbzl6riumnak lenne
kidolgozott nyugd ijreform koncepci6ja, s6t, minlha ezt a Korminy mAr el'ts logadta
volna. A konkr6t elkdpzeldsek, l6leg a megemfftett u6mszer0s6gek azonban
havonta vagy helenk6nl vAltoznak, a szemok in-on ell€ntmondanak a szavaknak,
a megahpoz6 vizsgihlok r6szleteit pedig eddig m69 a sz0kebb szak6rl6i kdr sem
l6lhatla. A tdi6kozlal6hoz csatoll irodalomjegyz6kben nem szerepel az "A'vAllozalmelleil 6rvel6, szakmailag kilolgozotl, lajs0lyos hazaipublik6ci6, meil ilyel nem
ismeilint.
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A .8'vAllozal hfveinek tibon kev6sb6 egys6ges. Fonlos r6szk6rd6sehen
megosztotl, n6ha inl6zm6nyipreszlhs szempontok b g6toli6k a kozos lell6p6s-
ben. Az ul6bbi ij6ben azonban, az J'vAltozat er6s nyomdsa ahtt, n6mi
16m6rul6sihajhm mutatkozik. Amennyire meg6llapithat6, ile sorolhatjuka Nyug-
dfthlosfrAsiOnkomenyzalot, a kormAnyzalon bel0l a N6pj6l6ti 6s a [| unka0gyi
M iniszl6riumol, vahminl a nyugdfi k6rd6sekkel hosszabb ideie loghkoz6, f0gget-
len szak6rt6ket kiv6teln6h0l. A.B'vilozal me[ettfoglall6ll6st az AllamhAzlailisi
RefombizollsAg J6l6tiAbilotstga b. En6l az oldah6l a nyihlkozatok rilkibbak
6s halkabbak, inkAbb defenzfv, minl agresszfu |eleg0ek. A hAtt66en viszont
kem6ny szakmai megahpoz6 munka folyk, ha nem is otyan er6kkel 6s inlenzi-
Hssal, minl ahogyan kellene. Az iodabmjegyz6kben szerep16 publik6cl6k ebb6l
a l6bo66l szdrmaznak.
Mindk6l vAllozat k6l kotelezd pll6ne 6pilen6 az fj nyugdrlrendszerl. A "B'vAltozall6nyeg6ben az 1991+s 0rsziggy0l6si Halirozat ment6n gondolkodk, az J"
viltozat atl6l nd ik{lban elt6r.
Az J' v{ltozat b, eros cs0szhl6ssal, alapnyugdiinak nevezi az els6 pill6rt. A
cs0szlatds abban van, hogy ennek a pill6rnek semmi koze az 0rsz6ggyil6si
Hal6rozahan k6rvonahzott,.szolidaritisijelleg[" ahpnyugdljhoz, Ez nem 6lhm-
polgdrijogon |6ma, hanem keres6 m unkival szezett iogon; bev6teli forrAsa pedig
egyed0l a k6lelezS b6rilrul6k lenne. A |lrul6k kulcs 6s ennek meglelelOen a
jirad6k szo[riltal6s a ielenlegin6l i6val ahcsonyabb szint0 lenne. Ez az "alap-nyugdij'leh{t nem mds, minl a iehnlegi feloszl6-kitov6 nyugdlitendszer csontig
lepusztfroil lolyhldsa. A szolidadisilunkci6t valamif6le k016n, e c6lra l6lesitend6,
szochlis ellitis (,negyedik pill6f) val6sitand meg, amely a riszorul6k eset6ben
az 6henhalishoz sem elegend6 ahpnyugdryal kieg6sziten6 egy minimdlis szintig.
A "B'v{ltozal az ahpnyugdiial nem kivdnja a kordbbi jAru16kfizetdshez kotni,
hanem minden id6skor0 szimira azonos 6sszeg0, a mindenkori dllagb6r
vagy minim{b6r szdzal6kiban meghalirozotl juttal6sk6nl k6pzeli el. lgy
nincs sz0ks6g ,negyedik pill6ne', azaz saj6losan id6skori szociAlis elldldsra.
Val6iAban nem nyugdii, hanem ad6rendszeri k6rd6s, hogy mi legyen.az
alapnyugdii forrAsa: a szem6lyi jovedelemad6 nulla kulcsos s6vja, vagy az
AFA, vagy valami k0lon ad6, vagy csak rlgy 6ltal6ban az illamikolts6gvet6s.
Egy bizonyos: a fonis nem lehet b6r1drul6k. Az ugyanis nem lenne lendben,
hogy a szolidarilis csak a b6rb6l 6s fizel6sb6l6l6kellerhelje, ebben a
tdrsadalom minden dleg6 nek r6szt kell villaln ia.
Az "A'vlllozal masodik plll6re csak annyiban hasonlil az 0rszaggy0l6siHatdro-
zalban szerep5, bizlosildsi lellegU munkanyugdrlhoz, hogy szint6n kolelez6
bdrjdrul6kon ahpszik. A lArul6knak ezl a r6sz6l azonban nem a ldrsada-
lombiztosftisi nyugd[ rendszebe kefene befbetni, hanem a munkavdlhl6 lllal
v{laszthal6, maginkezel6sben lev6 p6nztdrba. A p6nztAr az lgy szerzetl bev6ls-
lekel n6vre sz6l6 szimlin kezeh6, a lOkepiacon befeheln6, majd nyugdiiba
vonul6skor a felhalmozotl - hozammal ndvelt, k0lts6gekkel cs6kkenletl - vagyon
ardnyAban Alhpiland meg az egy6nnekj6r6 osszegel. Hogy ez mennyi lesz, sok-e
vagy kev6s, az maiJ akkor ki.ierul. Az ilyen rendszerekel a szaknyelv rogzfrett
hozzijirulAs0, mag{nkeze16s0 t6k6slett rendszernek nevezi.
A ,B'vlliozal m{sodik pill6re, a lirsadalombizlos'rlAsi munkanyugdfi az egy6ni
nyugdli rehlfu szlnvonahl szigodan f0gg6v6 teszi a keres6korban lizetett egy6ni
ldrul6k rehlfo m6rl6k6l6l. A iArul6kfizel6 polgirnak ebben a rendszerben b 6vente
kimutaHst kellkapnia az addigibefizet6seivelszenetl irgosultsdg m6rt6k616l, 6s
ezl a Fgosulsegol nem szabad ul6hg, sponlen beavatkozdsokkal elloaitani,
nivell{lni. (Nincs b ene sz0ks6g, hbzen az id6skoriminimilb meg6lhel6sl az
alapnyugdfi biztoslia.) A iCrul6k f izet6s6ben val6 egy6ni 6rdekelts6g tehdt hi6ny-
hlanul megval6sllhat6,
Az el6z6 bekezd6sben a kuhssz6 a relaliv voll. Gazdas6gi 6s t6rsadalmi k6pte-
lensdg ugyanb az embereknek abszol0l dsszegben meghatdrozotl nyugti[at
Q6miegy harmhc-6lven 6wel k6s6bbi kl6ponlra, Fogalmunk sincs arr6l, hogy
milyen pAlyil fog befutni a gazdasig, lesz-e redlndveked6s, mekkora lesz az
inflici6, mi 16rl6nik a munkaer6- 6s l6kepiacokon, vildgmdrelekben 6s itthon.
Fogaknunk sincs arr6l, hogy a keres6 6letkor 4-5 6s a nyugdps pdtyaszakasz
l-3 6vlizede alatl hogyan fognak vAltakoznia gazdasAgiciklusok, mikor, milyen
m6rtCkben logj6k sfjtani, illetve kedvezm6nyezni az egymist koveld dvjAratokal,
generdci6kal. Nem tudjuk, hogy mekkora lssz a lorla 201O-ben, 2030-ban,
2050.ben.
lg6rni csak azl lehet, hogy a mindenkori, adott gazdas6gi helyzetben milyen
r6szesed6s illesse meg a nyugdfias kod egy6nt a keres6kori hozzdj{ruldsa
alapli{n, p6ldiula mindenkori illagb6rhezviszonyltva. A "B'vdltozat munkanyugdii
biztoslAsa lehit a mindenkoriloft meghatirozotl a16nyri szelet6re sz6l, a jAru16k
6s a prad6k leklnlet6ben egyarAnl, Ennek megval6sftAstua l0bbl6le lechnika

szolgdlhat; a legalkalmasabbnak egy egyszerfl, mindenki szAm6ra dilekinthet6
pontrendszet ldlszik.
Ezlafajla, a mindenkorigazdasAgi helyzethez alkalmazkod6,gener{ci6s kiegyen-
lildst biztosil6 ebszt{st nem lehet megoldani magAnkezel6s0,16k6sitelt nyugdii-
lendszeben, annak ez nsm is c6lja, T{rsadalmi m6relekben 16k6sltett, telativbAlt
rendszer elk6pzelhet6. Ehhez azonban sajAlos fell6telek szIks6gesek, neveze-
lesen az id6skor 6s a gyermekkor finanszirozis6nak 6sszekapcsoldsa 6s az
eg6sz rendszeben egy rogzilett, nemliaci kamatl{b alkalmazisa. Ezek a lelt6-
telek a maitirsadalmiva16sAgban m69 nem 6rtek meg. A jelen kor0lm6nyekk6z0tt
a ,8" vdltozal munkanyugdii biztosftisa lehAt sz0ks6gk6ppen leloszl6-kirov6
jelleg0, vagyis a beloly6 i{rul6kbev6telekel nem leklelibe, hanem azoh6lfizelia
mindenkori nyugdliakat. Ebb6l nem kovetkezik, hogy a bev6telek 6s kladisok
osszege mindig azonos legyen. 56l, kfudnatos a demogrAliaihg kedvez6bb
szakaszokban lartal6kot k6oezni a nehezebb id6szakokra.
Milyen 6rvek sz6lnak az,A'6s a "8" vlltozat melletl6s elbn? A nemzelk6zi
szakirodalomban mindenre 6s mindennel szemben lehet 6rveket laldlni, eze
lelsorakoztalAsAt nem engedik meg ennek a cikknek a lerjedelmi korl6lai. M elyek
a hazai vlldinkban leggyakrabban elhangz6 6rvek? Bocsdssuk el6re: az 6rvel6s
egyik oHalon sem mindig leljesen konekt.
Az "A'v6ltozat hltlei a feloszt6-kirov6 rendszerl oslorozva, nem a radik6lisan
megrefolmilt rendszsnel szemben 6rvelnek, sOt, AllaHban 0gy lesznek, minlha
a ,B' viltozat nem is l6tezne. A plenlegi rendszer larthatatlan, dbzfunkci6s
m0k6d6s6tveszik c6lba, mintha eztbArkiis p6rloln{. Ennek a rendszernEk a bizlos
osszeomlisdval fenyegetik a liatalabb koroszt6lyokat, mikozben a ,8" vAltozalr6l
tobb, egym6sl6lfuggetlen0lv6gzell modellsz6m'rtAs mulatja ki, hogy a megrefor-
m6lt rendszer hossz0 tAvon is linanszirozhat6. Az osszeomlAs r6mk6pe minlsgy
sugallja, hogy ebbe a rendszerbe val6ban nem 6rdemes j6ru16kol fholni; a
16kdsftett rendszeben viszonl egy6ni szabadsdgol, v6laszl6si lehel6s6get 6s
magas t6kehozamokat lg6rnek a m6dosabbak fiataloknak.
A "B'viltozat hitleiaz "A"-valhadakozva rendre az elhires0lt chilei nyugdijreformot
-annak a szakirodalomban b6ven ldrgyaltnegaliv von6sait- emlegelik, m ikdzben
az "A" hirl6k joggal mondiik, hogy 6k nem Chil6t akarnak. Vegyes, k6lpill6r[
rendszerl ajAnlanak 6s t6k6silett rendszer0k n6mileg k6dos k6p6b6l val6ban
kitelszik, hogy ligyelembe vell6k a chilei negatlv lapasztalalokal, (MAs k6rd6s,
hogy a k6lpill6r[ rendszer tAmogat6sa onmagiban is ellentmond6s, ha egyszer
a feloszl6-kirov6 annyira rossz. Ez lenne a kompromisszum?)
Az "A'viltozal legcsibosabb ig6rete, hogy a k6telez6 nyugdfi6rul6kok egy
r6sz6nek beleklet6se tdpldlni fogia a t6kepiacol 6s ezzel hozzdjdrul a gazdasAg
felvirdgzdsihoz. E ne a "8" hlv6k azl mondjik, hogy ez nem igaz. A m dr nyugdljban
l6v6 6s a nyugdiihoz kdzelill6 korosztityok nyugdljdt ugyanis m6g 6vtizedekig
fizetni kell maid a megjavilott, megreformilt rendszerben is. Ha emog0l kivonjuk
a kotelezO j.irul6k egy r6sz6l, akkor az dllamhazlan6sban - akAr a k6lls6gvet6s-
ben, ak6r a Nyugd{ Alapban - azonos m6r16k0 0labb deficil keletkezik. Ennek
finanszir,oz6s6ra hilelekel kell felvenni ugyanazon a lSkepiacon, a gazdasAgnak
tehdt nem marad semmi, Ponlosabban, maradnak az 6llamad6ssdg piaci kama-
tai, amelyek viszonl az alhm heztartdst, 6s ezen keresztil az ad6lizet6k egym{st
koveld generici6il iddllen itJ6kig lerhelni fog jik.
Mellesleg e169g6 paradox jelens69, hogy ebben a k6rd6sben mintha a "8" villozat
hlveiviseln6kjobban a sziv0kdn az illamhAzlarlasiegyens0lyl, pontosabban ezzel
a majdani ad6lizet6k 6rdekeit. Az "4" hltl6k, akik egy6bk6nl hosszadalmas
iszapbirk6z6sl folylalnak n6hAny milliArd forintnyi k6lls6gvet6si vagy TB delicil
korUl, a nyugdijrendszer magdnosil6sa 6s t5k6sft6se 6rdek6ben nagyvonal0an
megengedhel6nek tadanak lobbszdz millidrdos deficitekel, akir 6vlizedeken 6l
is. Ugy gondoljdk, hogy ezt az lrat meg kell lizetni 6s hogy a nemes c6l 6rdek6ben
ezl m6g a nemzetkozi p6nzvilig is eln6zi nek0nk.
A misik lehet6s6g, hogy az 6ral kozvellen0llizelletik meg a mai nyugdilasokkal
6s mindazokkal m69 a legfialalabbakkal b, akik mfu fizeltek valamennyiiiru16kot
az eddiginyugdiirendszerben. Ha kivonula j6rul6kok egy r6sze, de az {llamhAz-
larlis nem vesz fel hitelekel, akkor az eddig szenetl jogosultsdgok elvesznek,
vagy a mdr megAllapftott nyugdfiakkal egy0tt a nyomorszinl a16 lesr6lolt, feloszl6-
kirov6 "ahpnyugd[' rendszeben kdlnek ki.
Egy ilyen nyugdfireform nemcsak a generici6s konlliklusokal 6lezn6 ki, hanem
tov{bb m6lyilen6 a vagyoni 6s i5vedelmi kulonbs6gekel, v6gs6 soron hozzAj{rul-
na a lArsadabm fenyeget6 ketl6szakadAs{hoz. Egy ityen 0tpedig nem Eu16p6ba,
hanem a perif6il6ra vszelne.

(A Hidkozlatd Augusztinovics lldnb ,lli6l sz6l a nyugdfvita'cinl az NFO
Td rsa da b n ludo n d n y 16 szC rc b e ny i/o lt cikke a h pjd n kdsz i ll)
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A szeksz6rdi htisUzem dolgoz6inak
b6rharca 0gy kezd6d6tt, mint egy
jellegzetesen harmadik vil6gbeli
r6rnt6nenet, s ligy 6rt v6get, mint
ahogy a kapitalista Eur6p6ban a
sztrdjkok 6ltal6ban v6gz6dni szok-
tak. (Fettdtelezve, hogy a munkdlta-
td teljesfti is a b6rmegdllapod6sban
vdllaltakat.) Mint a f6lig telt poh6r
esetdben, itt is lelkialkatunkra van
blzva, hogy pesszimistdn vagy opti-
mistdn ft6ljUk-e meg a n6met tulaj-
donos 6s a szeksz6rdi htlsosok tdr-
t6net6t?
A dolog el6g aggasa6an indult, a
legs6t6tebb vadkapitalizmus s a ha-
misft atlan gyarmati 6llapotok hangu-
latdt iddzte a konfliktus nyit6nya. A
szakszervezeti vezet6 megverel6se
szdles kdr0 lelhdborod6st vdltott ki,
s rem6lhet6, hogy a nyilv6noss6g
nyomds6ra a rend6rs6g k6pes lesz
6rv6nyt szerezni az alapvet6 jognak
6s t6rv6nyess6gnek. De a sz6beli
er6szak szintj6n tal6n m6g jellegze-
tesebb volt a n6met tulajdonosnak
az a nyilatkozala, hogy ha 6rtesUlt
volna a rend6ri nyomozdsr6l, aldcor
Budapestr6l j6vet 0gymond,,kocsi-
jdba riltette volna" Kuncze Gdbor
bel0gyminisztert.
A belUgyminisder f r kocsinehez6k-
k6nt 6s egy kUlf6ldi t6kds kijdr6ja-
k6nl val6 feltUntetdse enyh6n sz6lva
ku16n6s szeml6letet tukroz. J6 lenne
hinni, hogy egyszerrien rossz tr6f6-
16l, szellerfielen szellemess6916l
van sz6, 6s egyetlen kUlfdldi vdllal-
koz6 sem gondolja komolyan, hogy
olyan gyarmaton tekletett be, ahol a
rend6r0k 6s a politikusok is a gyar-
matosil6k alkalmazottai. A nemzet
jelszavakra bOszke ellenz6kieknek,
a jogdllamis6got dics6r6 liberdlisok-
nak 6s az 6rdekegyezlet6sre tdrek-
v6 szocialist6knak mindenesetre
egyardnt t6bbet kellene tenni0k
az6rt, hogy m6g viccb6lse keletkez-
hessen ilyen ldtszat egyn6mely ide-
genekben. A kUlf6ldi befektet6k a
t6ru6nyes keretek kdzdtt is igen sz6-
les kedvezmdnyeket dlveznek, ezek
korldtlan 6s 6nk6nyes b6vft6se va:
l6ban gyarmati dllapotokhoz vezet-
ne.

,rMinden befektetdtdl
megkdvetelendd, hogy

tisztef etben tartsa az orszig
t0rv6nyeit, 6s kiilOniisk6pp
ne tegSren olyat ami sajdt

hazijfiban is tiirv6nytelennek
szdmftana."

bizonyftotta az int6zm6ny fontossd-
gdt 6s dnmaga alkalmassdg6t. Asi-
kerben bizonyosan nagy szerepe
volt annak is, hogy az amfgy kUlf6ldi
tulajdonba keru lt hristlzem dolgoz6-
inak 6G-70 sz6zal6ka a feltehet6
szir6nhangok ellen6re is szakszer-
vezetitag maradt. Az dgazati szak-
szervezet tagjai szdmdra kifizeti a
sztrdjk miatt kiesett munkab6rt, va-
gyis ezftta! minden 0gy tdrt6nik,
mint a,,norm6lis" piacgazdasdgok-
ban.
Mindez rem6lhet6leg orsz6gszerte
felhivja a munkav6llal6k figyelm6t
arra, hogy a szakszervezetek lejfura-
tdsa, az fugazali sz0vets6gek sz6t-
ver6se 6s a szakmai szolidaritSs
gyengft 6se csakis azoknak 6rdekrik,
akik val6ban gyarmati k6nilm6nye-
ket akarnak teremteni a mag6ntulaj-
donba keriilt munkahelyeken. A pak-
si konzervgydr dolgoz6i a szekszdr-
di p6lddn felbuzdulva mdris sztrdjk-
bizottsdgot alakftottak k6vetel6s0k
6rv6nyesft6s6re. lrracionAlis b6tk6-
vetel6sekre senkit sem szabad buz-
dftani, de a szakszervezetek mind-
k6t esetben az 6rves infl6ci6ndl sze-
r6nyebb b6remel6s6rt ldptek akci6-
ba.

A krilf6ldi t6k6s persze els6sorban
az6rt v6s6rol hfsgydrat 6s b6rmF
lyen mds 0zemet Magyarorszdgon,
mert a magyar munkaer6 egyr6szt
olcs6bb a nyugat-eur6pain6l, m6s-
rdszt k6pzettebb 6s kulturdltabb a
harmadik vildgban megszokottndl. A
nyugati tdke ugyanolyan term6-
szetes m6don irdult meg Kdz6p-Eu-
r6pa - benne leginkdbb Magyaror-
szdg - irdny6ba, mint amilyen ter-
m6szetes Oszt6nnel tdj6koz6dik a
j6val szer6nyebb magyar t6ke a
klasszikus Kelet-Eur6pa fe16.
Anrennyire ostobadolog lenne gyar-
mati mentalit6ssal 6s kritika n6lk0l
fogadni a kUfdldi t6ke mindenfajta
trilkapdsdt, ugyanannyira kdros len-
ne szembeszeg0lni a t6ke term6-
szetes nemzetkdzi 6raml6sdval.
A szekszdrdi eset tankdnyvbe ill6
pontoss6ggal mutatja, hol h0z6dnak
a redlis k6vetel6sek hatdrai. Minden
befektet6t6l megk6vetelend6, hogy
tiszteletben tartsa az orsz6g t6r-
v6nyeit, 6s kUl6ndsk6pp ne tegyen
olyat, ami sajet haz6jaban is tdr-
v6nytelennek sz6mitana.
Elvdrhat6 - 6s adott esetben sztrdjk-
kal is kik6nyszerftend6 -, hogy a
hazai b6rviszonyokhoz 6s 6remel-
keddsekhez alkalmazkod6 jdvedet-
met biztosftson dolgoz6inak. Jelen
pillanatban ugyanakkor (n6h6ny
specidlis szakmdt leszdmftva) inaci-
ondlis ig6ny lenne nyugat-eur6pai
jdvedelmeket kdvetelni, hiszen a
kUlf6ldi t6k6t egyel6re nem annyira
a magyar csfcstechnol6gia, mint in-
kebb az alacsony b6rszinvonal
vonzza. (S ebben a tekintetben Ke-
let-Eu r6pa kem6ny versenytdrsunk:
n6hdny textilipari vdllalkoz6 Ma-
gyarorsz6gb6lmdris a m6g olcs6bb
Rom6nidba vitte 6t a t6kdj6t.) J6
tudni, hogy a szekszdrdi htisosok
0szt0n6sen is 6rtik ezt. Bdrcsak
egyn6mely politikusok is meg6ile-
n6k, hogy a tdrsadalmi b6ke 6s a
jogos nemzeti bUszkesdg meg6z6-
s6hez er6s szakszervezetekre is
szUks6g van.

Hegyl Gyula
(Ndpszaua, /996. VlL 24)

Sztrdik d gydrmotokon?
A balj6s kezdetekhez k6pest azt6n
a dolgok hamarosan norm6lis me-
derlce terel6dtek. A dolgoz6k szer-
vezetten 6s fegyelmezetten sztr{-
koltak, a hirek szerint j6l m0k6d6tt a
sztrdjk6rs6g, 6s az dgazati szak-
szervezet is felismerte, hogy itt 6s
most m6r val6ban a hazai 6rdekv6-
delem l6tk6rd6seir6l van sz6. J6l
mulatkozott be a munkatigyik6zve-
tft6s int6zm6nye, a jflius elsejdn hF
vatalba ldpett ddnt6bir6 gyorsan be-
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xdzEnnn rc(f eno*n{,wY LE r RAT
f 996. Jullus l9-€n MAV Rt. Szeged Vontat6si Fdndksdg, Szeged-Rendez6

Kdsztrlt: A MAV Rt. Uzletigazgat6s6.ga Szeged mozdonyvezetdi, koll6gdk, sporttdrsak, barS.tok
kezdem6nyez1s0re, mely szertnt az €v eleJdn silyos balesetet szenvedett kollega

t6tn.r6zspr
g!6gfkezel6s6re gruJt6st inditunk.

Honapok 6ta tart mdr a kuzdelem az €letenek megmentes€ert, azert, hogr valamennyire uJra
eletkepes emberre lehessen. Jelenleg az Uj Klinfkan gr6srkezelik -

saJnos csekely eredm6nnyel -, rem6nyt, Javuliist taldLn egl budapestt magdnklinikArr
tudnak nynJtani. Ennek flnanszirozdsa azonban rendkivul k6ltseges.

A csal5.dJa eryedul nem k6pes ezt a komoly anyagl terhet vdllalni.
Az adom6nyokat term6szetes szemdlyektdl v6{uk, akik tisztelik, szeretik vag/ ismeretlenfil is

AITARNAK NEKI SEGITENII
Afotyamatosan Osszegnijt6tt plnzt kdz€rdeku adomAny sziimliin helyez-zuk el, amint szikseg
van 16., Reszere felhasznii{uk. Ha bArmilyen ok miatt apervL felhaszn6.lnl mdr nem tudJuk,

rig/ visszaj uttatJ uk az adomAny ozok r€sz€re.

A szdmla megnevezese: It[Av Rt Szeged VontatCsl F6ndks6g
adomdnyszltml"a,,TOTII JOZSET gr6rykezel6s€re"

szdmlaszdma: I 1735oo.6-2o,46,57 4a

A szdmla kezel€ s €u eL megbizzuk:
OTP CsongrS.d Megrei Igazgatosag a penzlrftezetet

Az adomnnA ok kezelE s€uel megb:tzz,uk:
Wanger Ldszl6 mozdonyv ezet6 szakszew ueti u gnriv6t

(l,aldk 6724 Szeged, R6kusi krt. f 5/a. telefon: 489-824)

Lapun6 KAsa Gydrgri uzletpolitikai fdmunkatdrsat
(l^aldk dllando: 6724 Szeged, Rokusi krt. 17 /b.,

idetglenes: 6724 Szeged, Nyitra u. 7 /b.II.4. telefon: 490-09f )

MOSZ KUPA
1996/1997

A MOSZ ismdtelten meghirdeti hagromiinyos
lidspAlyds labdarng6 kupaj dt.

Nevez€seket a teruletileg flletekes
lgazgat6sagi, figyvivdnel kell j elezni.

A nevez€st dtJ 15q) Ftlcsapat
A nevez€si diJakat a tagcsoportok

pdnztdrosai 1996. sz,eptember 15-ig
a. MOSZ 1 1706()16-2o,452423 szamrl

egrczdml6J dra utalJak At.
Slpoe.I6zsef

r r r r a

UDULES - PIHENES
E,ger vorvask6rzet6ben

I@RECSEI\IDEN
ket db hdromAgyas szoba (potagrazhato)

nydrl nduleshez 1dad6, koll6g6knak
kedvezm6nyes 6ron:

Ejszafentent: feln6tteknek 60() rtlf6
glrerekeknek 3OO rt/fd

EraercHafi : Kov6.cs Gybz6
mozdorryvezetb
06-36-450-2r3

(este 17 6ra ut6n)



12 Mozdonyvezet6k Lapja 1996. augusztus

Tbdjuk hdny dra van!
Mozdonyvezetd l6 tszdm 6s szolg6lat i  6ra 1996.6v 06.  h6 20 munkanap

Szolgdlati Allo- Szolg. KjfrTgtetl Ktt. 6ra
hely m6ny 6ra tfldra,,-"6ra

Szolgtilati Allo- Szolg. Kifrzgtetl Kitt.6ra
hely mdny 6ra tfl6ra,,-"6ra

Bp. Ferencv. 358 50 &9 1043 584 160

1 6 3 3 2

Bp. Eszaki 242 35 559 l3l2 526 160

1 6 6 6 2

Szolnok 312 42W7 166 W 160

1 6 1 1 3

Sz6kesfeh€rv6r 348 47 62 418 178 160

1 6 2 1 1

Bp. D€li 43 6101 38 62 160

1 6 0 1 2

Gy6r l8O 24755 Zl5 zffi 160

1 6 2 t 2

Hegyeshalom 86 10978 28 166 162

1 6 3 0 2

Balassagyarmat60 8933 58O 19 160

172 ll 0

Hatvan 142 l8OO9 ll8 239 160

1 6 l t 2

Bp. Kiiliinc6l6 5 773 44 0 160

t'to lo o
Miskolc 448 59 O4l n2 4o96 160

t57 I  11

Fiizesabony 96 L3 627 169 130 160

1 6 1 2 2

Debrecen 237 32547 462 954 160

r 5 9 2 5
Piispdklad6ny 139 l7 3I9 lO 1273 160

r50 0  l l

Nylregyh6za 242 31 512 779 839 160

1 6 1 4 4

TAhony 158 19550 13 1489 160

160 0 t2

Szeged ll9 L7 ll5 864 U 160

1 6 8 8 1

Bdk€scsaba 175 23595 7O2 2W 160

1 6 3 5 2

Kiskunhalas lO4 13 l7l 50 669 160

1 5 5 1 8

Szentes 237 3l YZ 392 l2l4 160

1 5 7 2 6

Vesu6 62 8ll9 47 98 160

1 6 3 r 2

P6cs 244 31 030 32 1836 160

t 5 2 0 9
DomMv6r 261 35 492 198 22X 160

16() I lo
Nagykanizsa 195 24797 8 4093 160

r49 0 25

Szombathely 225 284'13 226 2624 160

t54 | t4

Celld6m6lk 2O3 278{l{J 246 l5l5 160

1 5 7 1 9

Tapolca 88 10 903 l8 1314 160

t47 0 18

Zalaegerszeg 93 11670 39 l2OZ 160
152 I 16

IJil6z t 5102 68273(J 8519 2888? 160.0

1 8 4 2 8

Budapesttli. t7'16 245626 3962 z94t t60.1

1 6 3 3 2

Miskok ti. 544 726r,8 471 4225 160.0

157 l' g

Debrecen tji. 618 8l 3?8 t25t 3066 160.0

1 5 8 2 6

ZlhonylJi. 158 19 550 13 1489 160.0

160 0 t2

Szeged iii. 696 93 y2 2055 2345 160.0
1 6 1 4 4

P6csUi. 7OO 91320 238 El65 160.0
154 0 14

Szombathely 609 78 V6 529 6655 160.0

t54 I t3u.

A Mozdonyvezet6k Szakszerveznte tlj6koztat6 kiadvdnya
Felel6s szerkesztd: SIPOS J6ZSnf
A szerteszt6sdg cirne: 1087 Bp., Kerepesi 6t 3.
Telefor/fax: I I 30-E 1 E, L339-54O
Uzemi telefon: O I - I 662, 0 I - I E40, 0 I - I 9-90, OI -21 -87

Kdsziilt a TYRAS KfL nyomdaiizemdbcn
Felel6s veze(l: Andics Lfisr.l6
Gydrtisi szdm: 96.066


