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Interi0 az fi g6p6szdirektorral

}llrclus elsel6t6l v{that6an .tl
szalmel ld0szlmlt{s kezd6d lk r tl AV
Rt. 06p0sretl szaklgazgatdslgin, hh
szen ett6l t napt0lfoglal$ el lgazgr.
t6f sz6k0t Juhlsz Gyula,O nem gyer.
meklorr 6le szeretett volna vtsulss
lennl, "l0adlsul' r csal{dllben sem
lelnl Ytsutesm0m enlum0kel.

De er 53 6ves dllektor ls "bel6rta"e rcngeteg tepasztslalol nytll6 sztk.
mel -l6trelokozetokel". A BtlE vllh.
e rcngeteg tepaszlslalol n
mal "l6tlafokozatokel'. Amal 

"l6trafokozat0kel". 
A BtlE vllh.

mosm6rn0kl karCn vGgzelt 6s llss
csoddt, pllyfuat {tlin k-er0lt r vas[|. -'ffi,, ,
hor. Dombdvlr, P6cs mald Budtpest voll r fObb szakmal megll-
16helv, V0ntet{sl szakszolollatl 16rm 0reszotlos. 0zemelle16sl rosz.

- Ha ndr ilt taftunk, nilyennek lClia l,lozdonyrezel1k Szakszeue-
zetAt 6s kCovbel1it?

- Mindid is olyannak hrtonam a MOSZ-I, illetve veze6 k6pvisel6it,
amely 6s afif fOveteldseikkela tags6g 6rdekdben eredmOnyisen, s6t
el6remuh6an kidllnak. TalAn legfdbb er6nyUk, hogy a tArgyalAsok
sorAn - misokkal ellentdtben - kiszdmifiat6ak, konektek. M69 akkor
is ez a v6lem6nyem, ha olykor nem 6ppen a "legsimul6konyabb" arcit
muhtja a M0SZ-vezet6s.

- Hallgat b 4ut?- Ha valamibdn rigy itOltiik meg, hogy van realit6suk a felvetf seknek,
mi felvdllaltuk ezeket. Persze, volt olyan, hogy egyet nem 6rt6sem
ellen6re a volt vez6rigazgat6 akceptAlta a szakszervezet ig6ny6t.

- tlit lrfudn lennia n 1sza*i-lechnikai Cs n unkavAdeln i szenpontbdl
b nen neglelel1, tlssz dlhpllban lCrd nozdonydllondnnyalkapcso-
lalban?

- Nagyon szeretn6nk a jirmfparkot, pzen beliil is a mozdonyokat
meguiihni. Aztsajnos l6tnikell, hogy a M AV Rt. p6nz(jgyi helyzete nem
teszi lehetdvd azt a jdrmffejleszt6si program megkezddsOt, amelyet
mAr kordbban kidolgoztunk. BAr nem mondtunk le arr6l, hogy kellenek
uj g6pek, mozdonyok, ha nem is szdriacser6vel.

Szegdny ember vhzel t62... NAlunk ez annyit bsz, hogy fel0jitAsok-
kal, korszer0sit6sekkel igyeksz0nk kiszfirni az tizemben el6fordu16
szakmai gondokat. A naponta 12 6rit mozdonyon elt6l6 szemdlyzet
szAmira jogos m u n kakom fort-elvArdsokat akarun k teljesiten i.

A BZ-mobrkocsik korszer0si6s6n6l nem annyira a k6nyelmet, in-
kdb.b a vezedilldsok fritdskomfortjAt akarjuk rendbetenni.

Ui mozdonvvezetdi szdkek beszere16s'6vel is szeretndnk iavltani a
sze m6lyzet m [rn kak0r0lmdnyeit. Az 0j hajt6mUvek be6pildsdvel jelen-
t6sen siker0lt csOkkenbni a rezonanciairtalmakat, a meghibdsodAsi
gyakorisdgot, amelyek idogi m0gtorho16st 6s kArosgdAst okoznak.

R6gi gondunk a V43-asok ,zajoss6ga', a vereEdll6sok tOmibilon-
e6ge, a sr6kek ergon6mlai {llapota, A nagyjavildsukkor igyeksr0nk
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legvezetO, v0nlatlsl f dn0ks6gl vezet6 mOrn0k, mozdonycsoporl.
vszelo, g0posretl osn6fivezetd, lechnol6glal ullrahangos 6s he.
gesrt6sl srrkter0let, gOp6szetl f6osztdly kocslsrobeltt fennlartd.
sl yezeld, vonlatCsl, 0zem gazdas{g I, mald mozdonyszolgrlsll 0sr.
t{ly-, llletve dlvlzldvezetd lgazgatdhelyettoskonl - et e 

"sz(ik"szekmrl p{lytful6sa. K0velkezetl e ,nagy ugris" ldele, vagyls
1997. mirclus 1., klneveztok 00p0szetl szrklgazgalonak.

- Juhdsz ti4 graluldlunk a kinevezAsChez. Vahjiban szinle tefes-
sdggel beji fta a gdpdszet te rileteil, ezze I d tfogd sia ktert le li isn erelek
bittokdba julott lllyen ltravalhl kapott a vasil vezCrkardldl?

- Els6 l6p6sk6nt gyors ,t0zoltAst' kell vdgeznem: a szakszolgAlat
egys6g6t kell egybetarhni, ez irAnyelvem is egyben. A 96p6szeli szak-
szolgAlatot 6gabb k0rk6nt kdpzelem el, hiszen. szakmailag ide sorolom
a jlrmfijaviHst is, tudva, hogy ez nem a MAV szoros hv6konys6gi
k016bo hrhzik.

M egnyught6lag ol kell mondanom, hogy sz6toszhfiak azok a fenye.
get6 hkets blhdk, amelyek r rzakszolgllat szdtdarabo16slt Jole16k',
Ereksta csaHkat lelenUs m6rSkiq qydltasen me0vfvhrk, rom6lhe6le0
std lekoto hlh 6k, amelyek r rzakszolgllat szdtdarabo16slt JolerBk',
reksta csaHkatJelsn 6s m 6rSkig gy6tbs0n megvfvhr k, re m6lhe6leg
sz6Earabollsi vAov eov danblo nem ker0l naoirendre, Ez virzonta sr6Earabol6d v{gy agy danblg nem kerill napirendre, Ez virzont

ogy nagy klhlvAst Jelent a suksrolgllat lel6, hogy nap mint nap a
hrgalml lg6nye knek, elvitlsoknak megfe le len,- Ilhl rli,gdpdszigazgaldnak ni a siaknaiars poclicdja?

- Az elvlrhato leoiobb szakmai munha mellott hntosnah brtom az
- tlhl rii!fipdszigazgaldnak nia szaknaiars
- Ar elv{rhat6 legjobb szakmai munka mellett

6rdekk6pvise leti srenezetskkel val6 kon struktiv e gyUttm 0 k0d6 st. Azt
gondolom, hogy a szakszervezehkkel val6 szem6lyes kapcsolatom
eddig is konektvolt, ana t0rekszem, hogy az is maradjon. A mlsik oldal
v6lem6ny0t nem tudom meqmondani.

Sok dblgot egymAssal edyiittm0k0dve - 6s nem egymAs ellendre,
kirira - kell megval6s'rtan i. Egy a feladat a vast1t(izem j6lmonjen, ezen
bel0l a gdp6szet Nll prosperiljon, 6s nem utols6 szempont, hogy a
loglalkozhhthk meghlAljtk szakmai-emberi szAmiHsaikat, vagyis a
boldogu16sukat.
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ezen a t6ren is e16re16pni. Dolgozunk azon is, hogy az 0reg tasz6keket
t1j tech no16 gi{val 16videsen elkezdjU k javihn i.

- Mennyi pCnzbe keril egy vezel1dllds szgelelCse Cs a szCk
cserCie ?

- M a eoy Ul6s 500-600 ezer forintba ker0l, az elsd sz6ri6kat a mult
6vben 6piiethlk be a mozdonyokba. A szigete16s is szdzezres nagysAg-
rend0 k0lts6get jelent. Tudom, hogy az ember eg6szs6ge mindenn6l
fontosabb, de a pdnztelensdgiink - sajnos - megk0ti a keztlnket.

- fe ruez 4 ek-e ij jd rn fibesze rzdsl?
- Het...  Uj jdrqnribeszerz6s az id6n nincs programban, mert nincs

sajdt fondsa a MAV-nak. Nagy gond, hogy a fel0jitdsra sincs p6nzesz-
kOzUnk. 1997-ben a vontat6 jdrm0vek fel0jit6sdt eu16pai banki hitelb6l
mintegy 4 milliArd forintdrt tervezzuk finanszirozni. Tovdbbi nehdzsOget
jelent a fo196vAzcserds javitAs, ene nem kapunk hitelt, ezt a kiss6
bizon ytalan orosz Allamad6 ssd g elle nt6telezd se keret0be n szeretndn k
megval6sitani. Ezta javi ldsi m6dotpedig nem lehet "kitolni 'a mAsik
n egyed6ve kre.

Dizel-, villamos mozdonyb6l dsszesen 112 forg6tdrcsacsere stirgeti
a szakszolgAlatot. Az ez 6vi mozdonykarbantartesi, -javitAsi p6nzkeret-
b6l mintegy f6lmillidrd hidnyzik, az iddn is k0rUlbeliil annyi p0nz dll
rendelkezdsre minta mtjlt6v sordn, oersze az inflAci6 6s a b6rfeilesztOs
m6ginkAbb apasztotta ezt. Kilencii6z moz96 mozdonynil t6bbet a
szakszolg6lat nem tud munkdba dl l ' r tani.

- Hdnv nozdonv "loohald'hadra?- T0bb mint 1500 rdgisztrdlt mozdonyunk van. Ebb6l egyharmad
villamos jArm0, k6tharmad dizel- 6s eleny6sz6 96zmozdonyunk van. A
h6tk0zepi napokon 935 dolgoz6 mozdony van, h6tv6geken 870 mfko-
dik. Viszont 1120 tlzemk0pes mozdonyunk van, mintegy szizzal keve-
sebbetkellene foglalkoztatnunk. T0bb jArm0v0nk van mint amire sz0k-
s6giink volna.

- A koft tekinlve, n ennyi a legiddsebb is a leglialahbb nozdonyok
szdna?

- Leg0regebb i.|31-es sorozatb6l 5-6 darab dolgolik, nagyjavitdst
nem kapnak, Az M 32-es fiatalabb gene rlci6, de ez is nagyjavit6sig6ny0.
A V43-as 33-34 6ves dllominy, a fiaulabbJa 10-15 6vig is szolgAlhat
majd. Az ,ola,jzabil6', korszer0tlen dhelek itlag6leftora is 20 6v k0r0l
van, A ieofiahlabb villamos mohrvonatok 1988-ban Alltak munk6ba.

Szereindnk rlj, nagyteljesibn6ny0 villamos mozdonysz6ri6t, mert a
hazaipdlya egy-egy siakasza mdr alkalmas 140-160 km/6ra sebess6-
gri k0zlekeddsre, de ilyen bljesftmdny0 mozdonyunk nincs. Az 6hlaki-
tott V43-ok teljesitm6nye kev6s a 160 km/6ris sebess6g0 vonh6s
tovibbitAsdra. Mint vlrom6nyos EU-hgk6nt is meg kell felelntink a
nem zetkOzi e lvdrdsoknak.

- lgazgald ril a szobdla laldt dbzili egy avitt fold, k6rcn nondi,cn
erfilvalanit?

- Egyik p6ldak6pem Kand6 KAlmin arck6pe 16g a falon, G6p6sz-
m0fn0k 16tdre kiemelked6, vilighk0 villamosmdrn0kk6 n6tte ki magit.
Vdllalva a szerdnytelens6g litszat6t, kiss6 hason16 a p6lyafut6sunk,
mert 6n viszont villamosm6rn0kk6nt szeretn6k j6 g6p6szigazgat6 lenni
a uAv nt. 6s a mozdonyvezet6k haszn6ra 6s jav-6ra.

- Mintegy kilenc 6ve van a nyugdfhl2, ennyi Cvel szenlelhel a
naoyar vasit olldAn...j'Ber a kinevezdsem hat6rozatlan iddre sz6l, munkdlkodAsom a
szakteriiletdrdek6ben lehet akAr 10 6v is, de 6n a realitAsok talaidn
sze retek maradn i. E n ezt a szakszo lg6latot szilirddA akarom szervezn i,
formdlni-alakihni, 6s azt a r6gi renom0t, a megbecs016st, amelyet a
vas0ton bel0l a gdp6szet maginak kivivott, miel6bb szeretndnk visz-
szaszerezni. Ezdrtis k6rem a mozdonyvezetdket, hogy a mindennapos
m u n k6m ban ny0jtsan ak se gk6get, a becstl letes, 6ldozatk6 sz baleset-
mentes munk6iukkal.

- A lrlozdoiyvezel1k Szakszervezele ehhez kivdn 6nnek erdt, kilar'
ldsl, egCsndgel6s szaknaisikereke,. 

,. L{szl6 Gyula

ALE elnoks6gi
A rendklvtjli 0l6s c6lja az ALE lll. kong-

resszusa e16k6sz'rt6se volt. Ennek kaocsdn
el6zebsen SvAjc, N6metorszAg 6s Magyaror-
szAg szakszervezetei terjesztettek e16 alap-
sza b 6lym odos'rt6 javas la to kat. Az e In 0 ksd g a z
el6terjesztdsek tdteles vitAj6n kialakitotta a
kon gresszu sra e l6terlesztend6 v6ltozatot. E n -
nek kapcsin t0bb ponton 6rvdnyesrilni l6tsza-
nak a M 0SZ beter1esztett m6dosit6 javaslatai.

Az eln0ks6g dOntOtt a kongresszus hely6-
16 l, id6pontjAr6 | 6s a n apire ndi pon tok16l. He ly-
szin: N6metorszAgi Sz0vets6gi K0ztirsasig,
K0nigswinter * Thomosberg. ld6pont: 1997,
iun ius 21.  Naoi rend:' 

1. M egnyitds, 0dvOz16s (M anfred Schellel-
n0k).

i. XtitOOttef regisztr6lAsa.
3. Napirendi ponhk megszavazdsa.
4. A kongresszus levezetd elnOk6nek

megvilasztdsa (javaslat: Heinz Fuhrmann).
5. Az ALE alapszabAly6nak m6dositAsa,
6, Ar elndksdg bestdmol6ja a k6t kong-

fssszus k0t0n v6gzett munkAr6l,
7. A beszimol0 megvitatAsa,
8. Az ALE p6nrtArvireg616inak jelent6se

(Kflgor GDL, Lorentefi i  SMA).
9. A pdnrtArvizsgA16k jelent6s6nek megvi.

tatesa,
10, Az ALE k0lts6gvet6s v6grehajtdsa

(FriE Schnoidot VSLF).
11, Az eln0ks6o felment6se.
12, Az ALE elnbke megvAlasztAsa (javas-

lat: Manfred Schell  GDL),
13. Az ALE k6t aleln0ke megvAlasztAsa

flavaslat: Diego Giordano SMA, Sipos J6zsef
MOSZ).

14. AzALE pdnztdrosdnakmegvdlasztdsa
(iavaslat: FriE Schneider VSLF)." 15. P6nztdrvizsgAlok megvAlasztAsa.

16. Az egyes tagszervezetek k6relmeinek
megvitatdsa, hatdrozath ozatal.

17.  Egyebek.
18. A kongresszus bezdrisa.
A kongresszustmegel6z6en - 1997. j [nius

20-An - elndksdgi til6s keretdben sztJletnek
dont6sok a v6gleges napirendi pontokban, il-
letve a m6g nyitvahagyott k6rd6sekben.

A M0SZ a kongresszuson 14 fdvel kdpvi-
selteti a magyar szineket, amely a teljes tigy-
viv6 bizottsdgot6s kdttolmAcsotjelent. Az ALE
alapszabAlya drtelmdben a M0SZ 4 k0ldottje
szavazat joggal rendelkezik: Sipos Jdzsef,
lllCs Jdnos, Horvdlh lnre, 06rnyeiSzlldrd.

A n6gy ktild0tt 6s a tolmics k0lts6geit az
ALE viseli, Fritz Schneider e16zebs taj6koz-
tatasa szerint az ALE p0nztira pozitiv szaldot
mutat. Ennsk eredm6nyek6nta svapban ke-
zelt sz6mlAn 80 839 SFR-nak megteleld
osszog talAlhatd. * r

&ylb lnlotnlcl6t:
. A-Szerb Mozdonyvezct6k Szakszerverots

0j eln0k0tvdlaszloll Ta rhs ll arin lo szan6-
lv6 be n,

. Aspanyoleln0k nyugdlba vonuldsa kOvst.
kez$ben itt is szem6lyivaltozds volt, Az |ij
eln0k /osa Fodriguez Aguilera.
Az ALE eln0ks6ge d0nt0tt egy munkabi-

zottsdg felillitdsd16l. Ez azort szijks6ges, mert
az EU-ban kimunkilds alattvan az 6szak-d6li,
nyugat-keleti vas!ti korridorok kijel016se,
amely v6rhat6an jelentds kihatisokkal jAr a

mozdonyszemdlyzet j0vdbeni foglalkozh6-
sira. Az ALE lehet6s6get kapott az EU kOzle-
ked6si bizotts{gdban foly6 el6k6szit6 munk6-
val kapcsolatos v6lem6 nyek kifejtds6 re.

Az 0tf6s munkabizotts6g (N6metorszig
(GDL), Svijc, (VSLF), Spanyolorszig (SE-
MAF), 0laszorszAg (SMA), MagyarorszAg
(M0SZ)) bladata az EU Feh6r K0nyvdben
foglaltak kihalisait megvizsgAlni, k0lon0s te-
kintettel a mozdonyszem6lyzet n u nkaidejdre,
k Co zds d re 6s n u nka vd lla ld sd ra.

blanlred SchelltAj6koztatott: a DB d0nt0tt
an6l, hogy a kdz0ti sz6llitissal versenyk6pes
eszk0z0ket 6s m6dszert vezet be. Ennek ke-
ret6ben, az tin. "Cargo Sprinter" zArt szerel-
vdnyb6l 6s vontat6 jdrmrib6l A116 egysdgb6l
els6 l6p6sben 50 darabot rendelt. Az 1440 LE
vonht6 jdrm0 120 km/6 sebess6ggelfog k0z-
lekedni Hamburg 6s Mijnchen kOzOtt. A sze-
relv6ny egyszerre 10 kontdnert srillit. A ,Car-
g0 Sprlnt0r"-t 0temss monstrendben klvdnjAk
k0z le kedtetn i,

Az eln0ks6gi ill6st k0vot60n a M 0SZ dsle.
oacl6ia Aachenbe ubzott, ahol 16ut vstt a
6ot' i t j r i*gt kongraerruoin. Ezen a kong.
r0ssruson megjelent 6s felsr6lalt a D B 96p6.
sreti vszetdie, Manfred Schella GDL elnOke,
Aachsn p0lgArmssbr asszonya 6s tO00 par.
lamenti pArt k6pvisel6je, A kongrasszus I/o-
nas 0illing szem6lyben (aki 1996-ban itt volt
a szolnoki rendezv6nyiinkOn) megvdlasztotta
vezetdj6t.

A kon gresszu son il nnepi besz6det mondott
a M0SZ eln0ke,

februd r 21-22.ii l6s, Mtinchen, 1997.

Slpos J0rsel
eln0k
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A mozdony teliesftmdnYdn till
Reggel hdt 6ra. Kdnyelmetlentil kemCny a sza-

bdlyi4sze*rdny fedelq egyedtili komfodl? a tdpegy-.
sgbm* melege, amely most kellemesen melegfri
heHt a /euA/6/et udrd mozdonyuezetdnek Seitelmes
csendbe burkoldzk a gurfrfidomb. VCszl6sl6 ez a
halgatds, a prllanat Mkessdgdbe kapaszkodd mun-
kdiok menedCkdt tenyegetdnCmasdg. Pihennek a
koaik is acdlos dgyukon. Nem hallani egy pissze'
ndst sem. Csak a Csdpi bfig halkan 6s Hradtan,
firizve fdm bensdiCben azt az dletet amely 6rd ui'
ovdz. ha ilntudatdndl uan. Most azonban alszk Lop-
7a tcett az Clet n'lktildzhetetlen alkotdr4szdt med
azok, akik elveszk t6/e ugrdsra kdszen frgyelrk' lesk
mrkor kdvet el hibdt mikor vCtkezik. Nem al<art 6
elaludnr, eak pihendsre udgyott az dtdolgozolt 6i'
szaka utdn, de a termdszet wsszakdtetelte, amrt
elraboltak t6le: az dlmot

A mozdonyvezetf, dlmdban iira dtCliaz Q'szakdt
Fejdben titkhzdk csendilldse ufsszhangzik 6s a szCl
zigtdsdt hall1a maga kdnil. E11e/ tEenegy 6ra 6ta
dolgozik. Hosszti il.szaka volt sokat mentek. Egyik
vonatot gurfroltdk le a mdsik utdn ds kozben 6ssze
rs dllfroiaki6 pdrat. Elfdradt Szerelte ezta munkdt
annak ellendre hogy sok ko//69d1? irt6zott a tatta/6k
szo/gd/att6/; vollak olyanok is, akk inkdbb megaldz-
*oaA& nehogy ide kenilienek Elente igy gondolta
6 is, hogty alantas munka, de amrkor egy fdnhki
retorzid mntt rdekenilt, rdiott, techntkailag a legne-
hezebb feladattal ke// megbirkdznra. Maid minden
gurfrds alkalmdual a vonali mozdonyok dlta/ toviibbi:
tott vonattamegeket mozgatta meg - ndha-ndha a
menetrendszernti sebessdg 3h40 szdzaldkdval -,
ilyenkor az eredeti fCkezelt tomeg 5 szdzaldka dllt
rendelkezdsdre a megdlldsok alkalmd ua/.

Mdgsem hibfuott - eddb mdg nem. Meg kellett
felelni az dllomds kapacitdsa dlta/ meghatdrozolt
feldteleknek - szdval nem lehetett tigyetlenkedni
Eirnra kellett a haiszdt mintahogy birnia kellelt a
tolatdcsapat tdbbi tagidnak is; kocshe-ndezdkne&
bhtesvezetdknek, koeimesternek Osszeszokott
velilk mdr rCgen mindig egyilft dolgozak NCha
belekevertek a forddba azok, akik megtehettdk Ta-
tdn az64 hogy eludlasszdk a megszokolt csapaltdl

llyenkor a brda thbbi tagl? is dtkenilt egy mdsik
cryatba. Hogy m6rt volt erre sztiksdg senki nem
tudta; taldn azCd ne CrezCk ttilsdgosanpl magu-
kat VCgtdre rs ez volt a leketebdrdny forda. Ldtezk
rlyen mdshol rs, ilt mi6rt ne lenne? Aki a fdndknek
nem tetszd cselekedetet kdvet el az ide keniL ltt
mdr eak kdt hely uan. Gondban lehet a fdndk: mi
lesz ha ez s betelik? lgyekeztek minden rosszat

beletenni ebbe a forddba. ,42 diszakai szolgdlat az
i-n a pont:22.30-t6/ tart kifulladdsrg

Mbst reggel uan. Kel fel a nap. Az Ciszakds csapat
mdr elment haza, d wszont m€g itt uan. Elgydthften
fordul a mdsk oldaldra, szinte dntudat/anuL MCgs
feleszmdl egy iddre Cs remdnykedvepillantaz drdn.
Az Hdm€rd szerkezet egrykedrfien mutare, mdr aak
perei uannak a pihendsre. Fele gyorsan vrssaha''nyatlk 

dsszeeauart sdl/dra; rgyel<szik kt-s mened6'
ieren szundikdlva dsszeszedni manddk energidtt
6s dletkedudt hogy ezzel a vdgsd nekirugaszkodds -
sal tildlje a szo/gdlat ufurCig hdtralCvd tddt A nappa-
losok lassan megdrkeznek TCtoudn szdllingdzna&
mntha nem lenndnek benne biztosak abban, hogy
jdt cselekszenek Hidelen megsz6lal a t6rhangos, a
tCtlensCg percei mdrcsak tdvoli kildbeveszd kdrvo-
nalak, amelyek gyorsan foszlanak semmiv6; mnt a
hanghulldmo& mrhelyst kirobbannak a hangszdni
to/re4rCbdl

Tdtovdn feltil SzemCben 696fdidalom lilftet tag'
1?i nehezek Cs alrg akarnak engdelmeskedni az
izmo& feie fd1 egy kicsit az egCsz 4iszakdn dt taft6
koncentrdldst'l. Beb0iik cipdiCbe, mdg ana sem pa-
zaroft erefit, hogy bekhsse. Sapkd/a arrdbb fekszk
felteszi nehogy megtfdzzon a reggeli htiuds /eveg6-
ben.

lnt az ijal<rtak, aztdn megindulnak A mozdony
kelletlentil indul, nem sok kedue van hizkodni a
koreikat. Fdnyesre koptak talpai az d//and6 rohangd-
/dsttil; az 6Xb/ rs 60 krlomdteft gyfilott a meg/6u6
sok-sok szdzezerhez. Lassan telik a d6le/61t. Solcat
kell tolatni, ndha-n€ha elm4ldzk nehezire esik fi-
gye/ni Egy alkalommal nemidl d// a udltd, mdg az a
szerencse, hogy csicaal szemben haladtak; hidba
a rossz lordaszervezCs Cs az dlszaka megrteszi a
magddt. Tudomdsa szennt sehol az orszdgban nincs
llyen munkarend ta rtal4ko n ; dltaldban az dllomdsrak'
kal egytitt szoktak udltani a mozdonyvezetdk rs.

Mindenhol sikenil ralamilyen megegyezdsre iutni
az dl/omdssal eak itt nem: A feketebdrdny forddnak
Oy rs jd. FCI th fe/6 egyszercsak elfogy a munka.
trdny a ffiflhez. Ahogy tdvoldik a gurfrddombrdl
figy oldddk a gdrcs. VCget4rt az C1'szaka, dCleldtt /0
6rakor. Nem vdltozik semmt, dvek 6ta. Tartal4kra
nndp sztiksdg lesz. A vonatok /innek-mennek,
csak az emberek maradnak ugyanazok; iddkdzben
persze megdregszenek, gyarapdnak a tapasz-
talataik Egy idd utdn belefdsulnak az 6/etbe, de
elvCgzik a rd1'uk mdrt feladatokat - gyakran a moz'
dony teljes frmdnydn t0/ /

Veres Gy6z6 mozdonyvezet6, DomMv6r, VF

n|RD:EE.ES
mstc"i,ihi$'it nahfumi;,,tCtCs ,t611," etaaienn

Er ,,t(6udrtJdhosi-,,1{af ,;!v,o.h,t4 (
Tet:(2.2&|f, (824-84
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Lapunk februdri szdmdban meg'
jelent irdsomhoz az aldbbi helyre'
ioaz frds t sze re tn 6 m kdzzd te n n i :- - K. dllomds vezet6i6t6l ezdton
k6rek eln6z6st, vele virl6ban nem
besz6ltem, csak a helyettes 6llo-
m6sf6n6kkel 6s az oktat6tiszltel.

Mds kdrdds az, hogy tudom6sa
volt a tdrtdntekr6l 6s ezek ut6n adta
utasil6sba a vonatvezel6i v6r6s
szalao kiad6sdt a tolatdsvezet6k 16-
sz6rel A cikk megjelen6se utdn je-
lent6s vdltozdsok tdrt6nlek ezen a
szolgdlati helyen. Eredm6nyk6nt
kdnWelhet6 el, a forgalmi osztAlyre-
zet6i rendeletre a vdr6s szalagokat
visszavontdk. Viszont nincs tudo-
m6som r6la, hogy az drintett dolgo-
z6l<t61 eln6z6st k6rtek volna a hely-
telen0l kiadott szolg6lati jelv6nyek
miatt.

Tovdbbi,,pozitivum" az is, hogy az
itt leljelentkez6 mozdonyvezet6k
szolg6latk6pes 6llapot6t alkohol-
szonid6s vizsg6lattal,,KELL" megdl-
lapftani - helyi, sz6beli utasftds alap-
i6h a lorgalmi szolg6lattev6knek.
Csak kdzbevet6leg jegyzem meg, a
foroalmi irod6ban i6l m0kdd6 alko-
hc.feszter is van. Afokozatoss6g el-
v6nek ,,betartds6val" m6g szeren-
cse, hogy nem v6ralkohol vizsgdlat-
ra kellett a koll6o6nak soba 6llni!

lsm6t felvet6dif egy k6rd6s: me-
lyik utasit6s, mely pontja irla el6 a
szolg6latk6pess6g ilyen meg6llapi-
tds6t - persze nem ellen6ze$ veg-
z6 k6zeqek r6sz6r5l?

Mruel el6zd irdsomban foglaltak
csak jdghegy csiedt kdpezk ezen
a szolgdlati helyen, ezdrt kdzre'
adom a folytatdst'

- Nyilt vonali szolgdlati hely ki-
szolqeHsa tolatdsvezet6vel, k6t
esetben is bizonyft hat6an.

- M 44-sor. mbzdonnyaltovdbbi.-
tott kiszolq6l6 vonatok. Mivel itt a
,,CSM" kdilekedds nem enged6lye-
zett, nem tisztAzott, milyen min6-
s6qben tart6zkodik a tolatdsvezet6
a iezel6All6so0? (Vonatkis6r6 kell.)
Mivel sem az lrdsbeli rendelkez6s
t6p6ldenyet, sem a Tolat6si iegp6'
keit nem iososult aldirni, k0zleked6
vonatn6l'kd'z6p6llomdson ki lesz a
tofatds vezel6ie? A Menetigazol-
v6nv 3. rovat6ba mik6nt irhatom be?

-'Bontdsra rendelt rendk'rvUl hi6-
nvos kocsik tovdbbftdsa a szomsz6-
d6s 6llom6sr6l vonatba sorozva,
f 6kberendez6s, f 6kpr6ba, n6ha m6g
terhel6s ndlkUl is kUldnleges 6vin-
t6zked6sek megtdtele n6lkUl.

- lparv6gdny kiszolgdldsa, mely a
szomsz6dos dllomdsb6l 6gazik ki,
szolgdlattevd vez6nyl6se n6lkUl, vo-

nyft6k sz6l a mozdonyvezetd mel-
leitt, l6sd a postavonat mozdonlrue-
zet6i6nek az eset6t!

Ha viszont a foroalmi szobehtnal
t6rt6nik nem 6pptn utasilIsszer0
munkav6gz6s, ez mdr senkinek
nem 6rdeke, hogy nyilv6nossAgra
kenilidn. Ebben az esetben a,,vizs-
gdlat" nem dllapitott meg szabdlyta-
lansdgot, csak annyit, hogy a tola-
tAsvezetdnek 6rv6nyes az egysze-
riis'ltett vonatvezetdi vizsgdja.
Eov6bk6nt nem ielentett senki (de
mi6rt nem?) neni is t0rt6nt semini.
Pedig a vas0t jelleg6b6l ad6d6an
(adminisztrAldsi k6nyszer) ezeket a
tort6ndseket t6nyszenien vissza le-
het keresni.

Hoov ez a vezet6 hoovan adhatott
ki ilyeii utasftdsokat, h6gyan trlrhet-
te meg utasftdsellenes munkavOg-
z6st, mi volt a motivdci6 - egyel6re
nyitott k6rd6s. A Kollektiv Szerz6-
d6s vildgosan fogalmaz, mi a k6te-
less6ge a munk6ltat6i jogkdr gya-
korl6jAnak a munkaviszony6val
kapcsolatos kotelezetts6geit.v6tke-
seh megszeg6 munkavdllal6val
szemben.

Hol 6rv6nyesUl itt az egyenl6 elbi-
r6lds elve?

Garamvdlgyl lstvdn
f6nnzdonyvezet6

Kiskunhalas, VF

Az Utasitds (felre)6rtel mez6se, avagy
mit meg nem tehet egy szolgdlati vezet6 (ll.)

natjelent66ri szolgdlat alatt, kurta
ir6sbeli rendelkez6ssel, n6ha tola-
Hsvezetdvel (lesd az els6 felsoro-
ldst).

K6s6bb mdr mdsfdl oldalas lrds-
beli rendelkez6ssel, de n6g mindig
nem az utasftes renclelkez6seinek
me$elel6en. Az tal6n mdr emlft6sre
sem 6rdemes, hogyan t0nik el egy
vonat az dllomdsk6zb6l. Nem 6rke-
zik vissza a kiinduldsi 6llom6sra,
nem 6rkezik mgg a k6vetkez6 6llo-
m6sra sem. Es a szem6lyvonat
vagy a tolatds lehervonat pedig le-
k6zlekedik.

Ez m{r vasdtbiztons6g a fels6 fo-
kon!

Mindezekr6l sz6ban tdj6koz-
tattam a vontatdsi f6n6ks6g helyet-
tes vezet6j6t, k6s6bb ir6sban rdsz-
letesen az 0zletigazgat6sdg forgal-
mi osztAlyvezet6j6t. A nyilv6nosnak
mondhat6 sz6beli egyeztetes az
Ugyben valamilyen okn6l fogva el-
maradt. Az irAsbeli vdlasz pedig
enyh6n sz6lva nem elfogadhat6.

Joooal vet6dik fel a k6rd6s: mi6rt
is eril-egetem fel a nrr.rltat? Ami el-
m0lt, szerencslre baj nem t6rt6nt,
feleitsUk el. Erdekes m6don, ha
moidonwezet6 kenil valami ok mi-
att a k6pbe, azt m6g 6tven nap mul-
va is sz6mon k6rik. Vizsg6lj6k az
tigyet akkor is, ha perd6nt6 bizo-

MA V-dltii s foglaliis egyes kdrddsekr6t
Szemdlytigyi F6osztdl1q G1t 46-29// 997. Szti. /9.
A VET 1997. februar 20-i 016s6n teltett k6rd6*kre allisoontomat az alabbiakban k0zl0m:
ad,l. Elfirds a ltilnanka szabad6Avelfirtln0 negrllldsa esetdn.
Az Mt. 147. g (2) bekezd6se rendelkezik a t0lmunka szabadiddvel t0lt6n6 megvdltAsAr6l.

Ennek 6rtelmdben, a szabadid6vel t0rt6n6 megvdltAs csak a bdrp6tl6k megv6ltds6t jelenti.
llyen esetben a munkavAllal6 jogosulta t0lmunka idej6ben v6gzett ilrunkabd16re 6s ezen feltil
(a b6rp6tl6k helyeil) illeti meg a v6gzett t0lmunka id6tartamenak megfele16 id6re a szabadid6.
A kdrt id6pontban a munkav6llal6t hl kell menteni a munkav6gz6s al6l, de meg kell tizetni az
erre az iddre es6 bdrt is (igazolt, fizetett tAvol16t). A szabadid6t a t0lmunka v6gz6st k0vet6
h6nap vdgOig kell biztositani (KSz 43. $ 2. pont).

,d.2. A szekszerrezetl tlsztsdgrlseu dllazlsa, ha 0l a nunklltatd t6il tele 
"taulkl-zdra'6s el ls rtrla a /elenl6tdt,

A szakszervezet tiszts6gvisel6j6t feladata eHHsa c6ljdb6l munkaid6-kedvezm6ny illeti
meg (Mt. 25. $ KSz 14, $). A tisztsdg elldtAsa - Allispontom szerint - k6tirdnyti: a belsd
szakszervezetimunka ellitisa, illet6leg a tagsig k6pviselete a munk6ltat6 6s mAs szervek
e16tt. Ha az e16bbiekben vizolt feladatok csak a munkaid6 terh6re v6gezhetdk el, a tisztsOg-
visel6t mentesiteni kell a m u nkavdgz6s al6l, 6s erre az id6re atlagkeresete illeti meg (KSz 14.
g 4. pont). E16lordulhatazonban, hogy a tisztsdggelegy0ttjA16 feladatokatolyan iddben kell
elvdgezni, am iko r a tisztsdgvisel6n e k n in cs m u n kav69z6 si k0te lezettsege. E ne az iddtartam ra
a munkiltat6t6l munkabdr akkor sem illeti meg, ha a teladat elldtAsa a munkiltat6 tev6keny-
s6g6hez kapcsol6dik. A KSz 14, $-Ahoz kapcso{6d6 k0z0s 6rtelmezds0nk szerintugyanis:,/
szabadiddben vdgzetl szakszervezelinunkdCrt dfazds nen illelineg a liszlsCgrisel1l.'

Budaoest' 1ee7 rebrudr24 
rir::ll;,ifrrr:r,J
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Kozdrdekii inforndcni

- Felel6ss6g az 0L- 6s k6zipoggyflsz6rl.
- Az io6nv6rv6nvesft6s.
- Afelebss6g fiz6rdsa.

5. RESZ
V//. Fejezet

VEGYES RENDELKEZESEK
A rendelet 1996. jdnius 1-j6n l6p hat6lyba.

Az al6bblakban te[es eg6sz6ben k0z6[0k azt a
lezet€t. amelv bek6Vetkel6s6nek elkertll6se vala-felezetet. amelv bek0vetkez6s6nek elker{ll6se vala-

mbnnytohr ebint 6roere, s a mozdonyszem6lyzett6l
ls komoly,

A

munkdt lg6nyel.

SZABALYAI

JOGSZABALYVALTOZAS
Akormdny 10//992 (1.28.) Korm. sz. rendelete1?len'

tds vdltozdlsokat hoz a vasiti szemClyszdllfrdsban. A
udltozds legtontogaffi eleme, hogyaz utas Csa szolgdl-
h4st v6926 MAV Rt k,zdtt olyan szemalyszdllfrdsi
szerzfrAs jhn l6tre amelyszabdlyozza a lelekjogtatt€s
k)itelezetb4geit A rendelet az aldbbi rdsze/66/ 6s fe1?'
zetel66ldll: 

1. RESZ

- A rendetet hatdtva.l 
Fe1?zet

- A dij ellen6ben f6gzett szern€lyszdllftds.
- Az Uz letsz abAlyzal. 

,.RESZ
A KOZFORGALM O SZEM ELYSZA TNS

^{!{"T6{e" 
Y

- Uzemi k6nyszer, szez6d6sk6t6si k6telezetts6g.
- Menetrend.
- Utaz6sb6l kizdrt, vagy felt6telesen sz6llfthat6 sze-

m6lyek.
- Menetjegy.
- Utastdi6koztatds.
- Afele( jogai 6s kOtelezetts6gei.
- K6zipoggy6sz.
- A szilm6.liszdllftdshoz kapcsol6d6 szolgdltatdsok.
- Elt6r6 min6s6gri szolg6ttatAs.
- Forgalmiakaddly.
- Szez6d6st6l val6 el6llds.

o,poed(A57!{3h"o=t,
- Az rltipoggydsz fuvarozdsa.
- Az ritiblfydsz kiszolg6ltatdsa.
- Kiszolgdltat6si akaddly. .

3. RESZ
.!V..Fejezet

KULONyONAT

A szERz6D=3S!E8?t szABALYAI
A VAS UfiA" JAsRff FLLEL6SS EG E

- K6zforgalm0 szem6lysz6llft6 vonat kimaraddsa 6s
k6sedelme.

- El6grtelen helybiztosftds.

A VAS OTTA 
"{;{flK 

F LL E L6S S E G E
Kdzforga/mi szemClyszdllfr6 vonat kimaraddsa

6s kdsedelme
20 .$

(1) AvasrittdrsaSfg a helyjegy, illetve potjegy diie4qk
visszafizet6se mellett k6teles megterfteni az utas k6rdt,
ha az utas Ul6hely6t helyjegy v6ltdsdvalvagy mds m6-
don biztosilofta, 6s

a) ak6zforgalmf szem6lyszdllft6 vonat kimarad, vagy
b) a vonat a cdtdllomdsra 30 percet meghalad6 k6-

s6ssel6rkezik meg.
(2) A kdrt6rit6s dsszege nem haladhatja meg az utas

menetjegye 6r6nak
a) vonat kimarad6sa esetdn a tizen6tszdrds6t,
b) kdsedelem eset6n az 6tszdrds6t.

EEg telen h e lybiz tos itd s
21 .  S

Avasrittdrsasdg kdteles megt6rfteni az utas kdr6t, ha
az utas az ril6hely6t helyjegy v6lt6s6val vagy mds m6-
don biztosftotta, 6s a biztosftott 0l6helyet a vas0tt6rsa-
sdg ismdtelten 6rt6fesftette, illetve a helybiztosftSsban
me;gjeldlt kocsit nem dllftotta ki, 6s az utas helybiztosi
tdsdnak megfelel6 elhelyez6s6r6l nem tudott gondos-
kodni. A kert6rft6s 6sszege a helybiztosftds dijdnak az
6tsz6r0se.

A kormdnyrendelet teljes egCszCben megtaldlhatd a
Magyar Kdzl6ny, | 99 7/8. szdmdban.

slpos t:-"TI

Akiknek lsten esdlyt adott (1, rdsz)
Nem sokan emlokezhetnek, a Tiszlell Kollogik k0ziil, ana a

ilvld lev6lre, amelyet ezen [Jsig 1996. szeplemberl szCmCban
olvashattunk. A levelet lhnnas Gelllnga N6mel ilozdonyvezetdk
Szakszervezete lllrisCgl Szervezetdnek eln0ke iila. Leve16nek els6
dsz6ben moltatta a tayaly nydton, Szolnokon megrendezell, Eu.
rdpal tozdonyvezetdk l. lfl0srgl Tal6lkoz0l0l, amelyen e n6mel
deleOtcl6 teglakdnl 6 ls t0szt vell. A levOl mlsodlk rOsz0ben
megh lvta Sza kszenezet0 nket egy n6metorszdgl Htogalrsts.

il em kls m eglepet6sk6nt 6rl az, am lkor ludomisom n lulon, en
leszek a t0Sz:dehg{cl0 egylk lagla, Eztilon szerelnek mlndazok.
nrk k0sz0netet mondanl, aklk lehelov0 letl6k, hogy 6n ls oll legyek
t csrprtban. Az0rl is vagyok h6l{s ezeknek az embereknek, merl,
akaratukon klv0l hozz{llrultak ahhoz, hogy vll6gndzelem alaplal.
ban megvrltozzon. ilondhetnim 0gy ls, rilvlldg leremlodolt.
f-l Reggel8.30-ra beszdlttik meg a talAlkoz6t a Keleti Pilya-
I l. nap I uovai g. vig6nydn6l, ez6rt ilencsak korln kellett hlliel-
nem, hogy a hajnaliszem6lyvonatotelOrjem. Ez az egyeten koraivonat
amellyel id6ben fel lehet 6rnia fdvirosba.

Hideg reggel volt. Almos szemekkel figyelhm vonahm mdltosegtel-

les bevonulisit a D6li P6lyaudvana. J6t aludtam idiig a kellemes
melegben; sikertllt Domb6viron k6nyelmesen elhelyezkedni. Atmet-
r6ztam a Keletibe. Tipikus tdvdrosi reggel volt az emberek munkiba
siettek, a 16nyok-sricok iskoliba; ki 0jsdgot olvasott, kiaz aznapileck6t
p16bAlta megtanulni6s voltak olyanok is, akik csak egykedv0en bAmul-
t6k a tovasuhan6 alag0t fal6t. Nagy tdskdmmal nem keltettem semmi-
lyen telt0n6st; bgfeljebb n6hAnyan bosszankodhk csomagom szok6-
sosnil nagyobb m6retdn, de szerencsdre nem esett it rajh senki.
R0videsen a Keletihez drkeztem, be{lltam az emberfolyamba 6s a
felszinre sodortattam magam.

Koren 6rkeztem, Voltm69 bdven id6m, ezdrtkOrben6ztem egy kicsit;
olyan rdgen jerhm erre!A ltuzatos aluljAr6ban Uzlebcsk6k sora h[26-
dott; p6k6ru bolt, 0jsAgos sb, Vethm p6r falat friss ennival6t 6s felmen-
tem a csarnokba. Fent nagy volt a nyrizsg6s; kOrbej{rhm az 6piiletet,
de nem lithm semmi6rdekeset, (gy hAtelhatiroztam, a hdtral6vd id6t
a talAlkoz6 hely6n fogom elslteni- jobb dolgom nem l6v6n, ndzel6d-
tem.

Els6k6nt Huszdr lacifirhezett meg, 6 volt kis csapatunk tolmacsa.
Tavaly nyAr 6ta nem taldlkozbnk, m6gis els6re megismertiik egymist.
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Besz6lgett0nk m'g vArtunk a tObbiekre. Spiccre 6rkezett Sipos J6zsi€s
Batka Bandi, a Hrsasig Sbbitagja. Persze nem idegeskedtiik halilra
magunkat, mert m6g J6zsi elment 0jsegot venni, Laci pedig reggeli uHn
nOzett

A vonatunk t[jrelmesen vdrt rdnk (EC 24, Liszt Ferenc) a hdtunk
mOgOtt, 0sszeszedt0k csomagjainkat 6s megkerestiik azt a kocsit,
amelyben a helyein k volhk. Felh6s, h0v0s idd volt kint, j6lesett a kocsi
bardtsAgos fUlk6j6ben le0lni. Pontosan indult vonatunk 6s mikOzben a
halkan z096 ldgkondicionAl6 hangjAt elnyomh a lassan feler6s0d6
meneEaj, megindult a besz6lget6s. lgyekeztUn k kellemesebb6 tenni az
utazAst, hiszen j6kora 0t Allt eldtttink. Mintegy nyolcsziz kibmdbrt
kellett utaznunk a mai napon, hogy eldrj(jk 0tic6lunkat. Laeiegy sza-
tyorb6l szendviccsel kinAl ninket, Jdzsi 6sk6j6b6l kAu6, Eand6b1l
sziver6slt6 ker0l e16. Kintegyre morcosabb az idd, viratlanulbelesza-
ladunk egy h6ziporba. Vonatunkat azonban nem zavarja a h6es6s,
rend[iletlentil szAguldott c6lja fe16: ndha rn69 szAzhusszal is.

Gydr k0rny6kdn megdrkeznek a magyar vimosok. Erdel6dnek va-
lutahelyzettink irAnt, de sajnos csak a szerOny napidiiunkat tudjuk
bevallani; a n6met mirka k0z6pdrlolyama 103 Ft - nem telik dugipdnz-
re. A magyarok utdn kdzvetlentil az osztdk v6mosok 6rkeznek. Kis
laptop szdmi6gdpen ellendrzik 0tleveleinket 6s be0lik a pecsdtet. A
ndgy 0tlev6l ellen6rzdse nem tarhtt tovdb[2 percn6l.

0 sztrik ter0leten reprila vonat, azaz csaR rep0Ine lAzt hittem I 60-nal
fogunk szAguldani, de a kanyarg6s pelya miatneh0lcsak alig haladunk.
Laci elmondta nekem, hogy csak B6cs utdn kezdddik a robogds. Sz6p
rendben tarhtt szAnt6f0ldek h0znak el az ablak el6tt, az 0sszefogottsAg
6rz6sdt sugdrozzik a megm0velt tertiletek. A hdzak is csinosak, nem
l6tni d0ledez6, 6cska 6ptilehket. Sok kis hdzcsoport van egymdst6l
tdvol, egyfajta gazdasdg mindegyik - j6ltiikrOzi az itteni szokdsokat.

D6lben 6rkezUnk B6csbe, nem sokattart6zkodunk itt. Gdpcser6zUnk
6s mAr megyUnk is hv6bb az ellenkezd irAnyba. V6gre 160-nalszAgul-
dunk, sok sz6p dolgot lAtunk: egyik helyen tdbb emeltes sorhdz 6p0lt a
hegyoldalnak tAmaszkodva, mAshol egy 0jhu116mos templom dgaskodik
az 69 fel6 - hrnya egy oldaldra forditott radiitorra eml6kezbt. K0zben
blyik a Hrsalgds, politizdlun k, 6v6d0nk egym 6ssal. F6leg Jdzsi frdtilko-
zik 6l6nken a Lacival, egydbkdnt az eg6sz utazds ebben a jegyben telt
el. Hirom 0s f6l 6ra alatt Atszdguldu n k Au sztriAn. Passau el6tt 6rkezne k
a n6met vdmosok. Az egyik vdmos csinos iltl h0lgy. Koll6g6ja tanitgatja
az 0tlev6lkezel6s rejtelmeire;a mi0tleveliink a tank0nyv. K0zben eldrjtik
Passaut 6s 6i<el0nk a Dundn, amely olyan keskeny, mint Szolnoknil a
Tisza. Passau ut6n a Duna melletthalad a vas0t. Eles kanyarok vannak,
csak lassan tudunk haladni. Sz6p l6tviny nyilik a foly6ra; n6hol olyan
kOzelvan, hogy bele lehetne ugrania kocsiajt6b6l.

D6lutAn fdl0[ megOrkez0nk Regensburgba. Tiszta peronra 16ptink;
6rdekes m6don mis Allomison se lAttunk rissz-rossz piszkos peront.
Aluljdr6n kereszt0l 6tment0nk a 8-9. viginy peronjira, mert a kiir6s
szerintoda 6rkezik az a vonat, amellyeleljutu nk c6lu nkhoz, M 0nchenbe.
Nem kellsokdig vArnunk, miris 6rkezik a vonat, egy E113-as hrizza.
E169 sokan vannak, ez egy atf6le d6lutdni hazatf 16 vonat; munkdsok,
diikok uhznak vele - az egyik emberndl egy nagyb6gd van. A ker6k-
pirkocsi6llmeg el6ttUnk, nem 6rdemes vAlogatnunk, mert l€16, hoppon
maradunk 6s dllhatunk M Unchenig. A kocsi kiilseje nem t0l bizalomger-
jeszt6: a gondozatlansig benyomAsdt kelti. Bel€pUnk az utast6rbe,
leesik az 6llam: nyoma sincs a kinti dpolatlansdgnak. Tiszh pad16,
csillog6 m0anyagburkolat, 6p tog6dz6k, az 016seken sz0vet k6rpit.
Kdtf6le utast6r van, az egyikben hagyom6nyos k6tszem6lyes szdkek,
a misikban hatalmas falifogasok vannak, ide kell a bicikliket akasztani,
alattuk lehajhat6 ti16ssor. NekUnk csak itt jut hely, mert a t0bbi il16hely
mdr foglalt. Nekil6dula vonat, amely az RE 3045 szimot viseli. Az RE
a Regional Express r0viditdse, ami nAlunk a sebesvonat megfelel6je
lehet- csak a fontosabb helyeken dll, egyeten apr6 kUl0nbs6g az6rt
van: 140-nelvihanik v6gig a k6tviginy0 p6lya helyes vdgAnydn.

Bes6tdtedik mire M [inchenbe 610 nk. Csepereg az es6, de 0szre sem
veszem, mert csak forgatom a fejem - nem tudok betelni az engem
kdrtilvevd litnival6kkal. A vdros torgalma, fdnyei 6s t6leg drezheld
mAssAga szinte elb6ditja az embert. A szAllAs nincs messze, tiz percet
kellgyalogolnunk az utc6k sz'rnes forgatagiban - az utcak6p m6gis a
b6kess6get 6s a nemes egyszer0s6get sugallja.

A sz6ll6s a Schwanthalerstrassen van, Hotel M aria a neve. Modern
bere n d ezdsfi , cs in os kis szAlloda, sok szo b6va l. I a ndiva lkerillnk egy
szob6ba. A helyisdg kifejezetFn bardtsdgos, a t6r egy szekr6nnyelvan
kett6 vilasztva; a szekrdny mOgOtt van a kdt Agy, az djjeliszekr6nyen
hdrom nyelv0 Biblia. Van egy kis mosogat6, rezs6 6s h0t6szekrdny a
bejArati ajt6 mellett. A ftird6szoba maga a megtestesUlt tisztasAg. A
padl6ba fiitfs van bedpitve, korszer0 vilAgit6bstek a falakon 6s a
burkolds is, mondhahi, trik6letes. A szobdban telefon van, az aszhlon
virdg, szines t6v6 31 programmal- sajnos Duna TV nincs.

A vacsora a szilloda dtlermdben van. A talakon mennyezetig 616 fa
lambdria van 6s k6t fresk6 egymAssalszemben. Az egyik festm6nyen
a Piact6r ldthat6 egy S alakot form6z6 sz0k6k0ttal, a misik az lsar
t0loldaldr6l mutatja a verost az 1800-as dvekben. E reg6nyes helyen
talAlkozu nk az A LE eln0ksdg6nek tagjaival: n6m etekke l, szlovAkokkal,
szerbekkel, olaszokkal, svijciakkal, bulgirokkal, spanyolokkal.

Gyorsan repillt az id6, mi pedig a hossz0 utazAst6l firadtak voltunk,
igy hit elbt1cstiztunk a tribbiekt6l 6s nyugov6ra t6rtUnk.

l-- _l Esem6nytelenrilteltaz 6jszaka, b6r 16 kellettj0n nbn, Eandi
I z' nap I azon kevesek k0zd tariozik. akik hason bkve is tudnak
horkolni. Az Agyik6 k6nyelmes volt, csak pirna n6lkUl nem tul kellemes
a fejnek. Nyolc 6rAra mentiink le reggelizni. B6s6ges vdlasztdkban volt
rdsztink, kihasznAltuk a svddasztal ny0jtotta el6ny6ket.

A d6lel6tt folyamin az ALE rendkivUli eln0ks6gi 016sdt tartoth. En
tlgy gondoltam, megndzem nappalit6nyben a vArost- 0gyis,eddig m6g
csak tv-ben ldttam. Vdgigmentem a szilloda utc6jin 6s bendztem a
fdpilyaudvana. Harminckdt vdgdnyt toglal mag6ba az 6ptilel Az els6
vdginycsoportr6l mennek az EC-,lC-,lCE- vonatok, a k6z6ps6 vdgdny-
csoporf6l indulnak hosszabb tivra indu16 vonatok 6s a hits6 vAgAny-
csoport a helyi 6s el6virosi forgalmat lebonyolit6 vonahk6. ltt h16lhat6
a f0ldalatti6s a gyorsvas0tillomAsa is. Az 6piileben szdmos kis 0zlet,

i,

$

poshhivatal 6s fiirdd taldlhat6.
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nsztelt SzerkesztdsCg !

Vasutas vendegszobAk
o lis6n

Olyan Ugyben szeretn6k sz6lni, amely nerncsak a
mozdonyvezet6knek, hanem a t6bbi vasutas koll6gdnak
is j6 lenne. Az 1997-es Mosz-6vkdnyvben 0i6mmel
l6ttam egy olyan oldalt, ahol a vend6gszobekat m0k0d-
tet6 szolg6lati helyek vannak feltUntetve.

Nagyon sok hely van m6g szerte az orszdgban, ahol
vasutassdgunk Or6mmel eh6lten6 szabads6g6t vagy
szabadidejdt. Ezeket dsszefrva az eg6sz orszdgra sz6-
l6an pdratlan lehet6s6get nyfjtan6nk az 6rdekl6d6knek.
A kihaszn6ltsdguk megn6ne. Nem k6ne 6ket bez6rni,
esetleg t6bb p6nz iutna felfiftasukra is.

Miskolcon - az 6vk6nyv szerint - ndgy olyan hely van
feltUntetve, ahol vend6gszob6kat lehet ig6nyelni. De
nincs feltuntewe pdbeul Miskolct6l 10 km-re a M6lyi-t6
parti6n felcv6 6nelldt6s Ud0l6. lde6lis k6nilmdny kisig6-
nyri emberek rdsz6re.5x4 dgyas szobdk, nagytdrsalg6,
konyha (ed6ny van), kdzelben 6tterem, horgdszdsi le-
het6sdg.

Vagy: Nyiregyhdza-S6st6 a Pdlyagazddlkoddsi F6-
ndks6g kezel6s6ben. 16bb n6gyszemdlyes f ahdz. (W.C.
6s konyha afahdzban). Melegvizes gy6gyftird6 a k0zel-
ben.

Kisgyermekkel 6rkez6knek is idedlis. Sz6pen rend-
ben tadott k6rnyezet, jdtsz6t6r, tv, t6rsalg6, a nyfregyhd-
zikisvas0t a kdzelben.

Vagy:Fefttrftetni, hogy Serospatakon egy eg6sz osz-
t6lyt el tudnak szdllSsolni (osztdlykirdndul6s).

A szakszervezetek az gazgatdsdgokkal dsszefogua
t€teles €s pntos tdi4kozta6st tudna nyiitani az 6rdek-
/&6knek az egdsz orczdgra sz6/6an.

En is szivesen elldtogatn6ka Dun6ntrjlra p6lddulsop-
ro nba, a Bakonyba, Pdcs re vag y az orszflg m6s pontj6ra
- nemcsak a Balatonra gondolok-, ha pontosan tudndm
hogy hol, milyen lehet6s6gek vannak.

Kin6l, milyen telefonszdmon kell 6rdekl6dni 6s leren-
dezni ezeket az 0dUl6ket.

Tisztelt szekesztds6g! Ha Ondk is j6 lehet6sdget
ldtnak ebben a gondolatban m6g az id6ny el6tt az

#d6d6k tudom6s6ra lehetne hozni ezt a kia{vdnyt,
mint a Mozdonyvezet6k Lapja k0l6n mell6klet6t. En m6g
p6nz6i i s megv6sdrolnem, m int utazdsi katal6gust.

Mrbkolc, l99Z mdraUs
iledve Gdbor

nnzdonyvezet6
Miskolc, VF

(J6 drzdkkel nyilt e tdmdhoz olvasdnk, Medve Gdbor
mozdonyuezetd. Fontos szolgdltatds lenne a magyar
vasfit birtoldban lCvd venddghdzak, vend€grszobdk "fe/-szabadftdsai A mai elszabadult tunsztikai drakat mq-
felelden ellentdtelezhetnC a folyamatosan igdnybe ue-
hetd (tddben lekdthetd) o/cs6(bb) 6s n@ ha sze-
rdny(ebb) kom foltos szdlldslehetdsdgek egys&ps, te/-
jeskdni kdzzdtdtele. Taldn a tulaldonos - 161 felfogolt
saidt drdekdbn - is rgy gondo/1?!? A Mozdonlrezetdk
Lapja aldr folytatdsolcban helyet brVostana a kdzdr-
dekf nformdcrUknak - A Szerk )

Olvas6i lev6l

,, Mozdonyos " kiad6i hir
,Szdsz Tandsnak hlvnak, 6s egy nemr6giben alakult c6g, a L0K-

PRESS vezet6je vagyok. Mintazta v6llalkoz6s neve is mutatja, valami

"mozdonyosat'csini lunk, ami manaps6g abban mer0l ki,  hogy vas0ti
tdmdj0 k6peslapokat adunk ki. Els6 - bemutatkoz6 - munkink 1996
decemberdben lAtott napvilAgot

A L0KPRESS Kiad6 c6lja az, hogy a vasftbaritok r€szdre a legjel-
legzeb sebb (els6sorban magyar) von ht6jArm 0vek ker(lljene k bemuh'
Hsra, nem hagyva figyelmen kivti I a hazai 6j sz6ps6g6t A kOpek kdzOtt
megtalelhat6 t0bbek k0e0tt a magyar nosztalgiapark egyik 6kszere, a
nagy n6pszer0s6gre szert tett M61, 004-es NoHAB l€nyk6pe is.

1996 nyarin egy igen komoly (inneps6gsorozatOs mozdonypardd0
kerU lhetett megrendez6sre a fen n6llAsinak 1 50. 6vfordul6jAt iinnepl6
magyar vasrit j6voltAb6l. Ezen alkalomb6l kitoly6lag szAmos eu16pai
orszig vas0tja k6pviselbtte magit jArm0veivel, az Angyalf0ld0n meg-
rendez6sre ker0lt mozdonykidllitiso n 6s felvonu lison. lgy talflkozh at-
tunk a 109.13 6s 310.23 pAlyaszim0 0SEK, valamint 0BB mozdo-
nyokkal, Reperhdrunkban 6k is helyet kaphk.

A Mozdonyvezetdk Lapja szakmai-6rdekv6delmi kiadviny 6s 0gy
oondoliuk. h0ov a vast1tbar6tok ielent6s hdnvada a vasutassAob6l ker0l
[1. igv a tOmabin leginkAbb 6rirfEtt mozdonyvezet6k els6 kdzi6l, saj6t
lapjukb6l 6rtesUlhetnek a hazai, a vas0ti k0zleked6st ndpszer0sit6
kiadvdnyokat kiad6k palett6j6t rem6lhetdleg sz'rnesit6 L0KPRESS b-
vdkenysdgdr6l

Lev6lclm: 1097 Budapest, Gydli rit 15/c. ll/9. Telefon: 178-0087,
K0zleked6si M uzeum, munkahelyi telefon: 343-0565/67 m.

',,liltif X3l;
Nom dd ijrisz setortdborozes
lsnerie neg a Kdzdp-l,lecsek gydnyAr| bikkdslenyves-szik4s

e rdd rdsze il C s.n e vez e le ssig e il!
A tlecsek lidu Club 199/-ben is tneghirdeti lidsztdbordt nelyet az

idCn a KdzCp-Mecsekben, 0ltl6l Eszak-Kelete, a Lorilorrds nelleft
rendezi A tdboh6lkiindulva egynapos lirdkkal, tdbb vCdett lerndszeti
6rlC k is tekercsh el6 : Jakab-hegy, B abds -sz erkdvek, A ba lige li-barh ng,
Hernan 0tl6-16, Slrklny-kil, Vbl6 Cs Sdrkdny-uakaddk, l'leleg-nd-
nyi+6lgy.

A nydi lird1zCsl kedvel1k szdndra is kdnnyen elCrhelf az orl[i 6s
az a b a lil e li n a g ya rh e rle len di, siko nd a i s ta n d ok.

Prooranok nCo: oCcsi dllaftert, viddnoark Cs nizeunok slb.
Edeidlet, lrbi breg6, n4gy lirdk, fd:smktalds. Khldje etgyerekCl

tdborunkba, illetve i'Wn el0n is!
Vasu tashit: ji lius | 4-20. hd lizsdklira : iilius 28.-a uguszlus 3. : fdu -

ldbot.
Erdektddni: Kdsa Sdndot /345. Alsdnocsokd, llecsek iidsz Club.
lelelo n : 0 6 -20 -28 9-2 30, la x : 0 6 -2 0-2 96 -230.
K6rie prospektusunkat!
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F z e idb n cs zA z h a lva n nyolc a I
l- nulatalt a napldr Cs abban
I- az iddben ndg nagyon is
iidonsdonak szdntott a Y43 so-
iozali iziibiu n egyen id nylls i
villanynozdony. Az orszdgban
ndg vasilidolgozdk is sokan vo/-
tak, akk ndg nen is ldttak lyen
gCpel, nenhogy a vezel1dlldsn
lelnenni, avagy - Uranisten -
vezelni lelt volna szerencsCi1k.
Sdt, nt nondjak, a Keleti tr16-
hdz nd I so k villa nyn o zdo ny- vez e -
td s e n 0 llt e le lt,szili' n ozdo nyra,
nen vezethelte, ned nen voll
tpugvEsgdia.

lgy el lehel k4pzelni hogy an-
nak az ulazdkdz1nsCgnek, akrt-
16lHvolesell a villanos lelsd ve-
zetCkes pdlya, nennyie ii roll ha
pzili' vonallal vonahn ill. Vas
neovCl illelfien bdlran neren dl-
ttaii a legebd voltan Cn, aki
It43 -as kontrolk e rC kh e z i lh e lett
Cs vezelheletil Akkor ndg Gydr-
ben vollan gyakonok, gdztst
,l{ard-ledtl ndr sokat vezellen,
a n k o r le kd redzked te n a S zilire,
de csak azdrl nerdszellen, ned
ro n zd n eglie le n 6 s i, s z in p a fku s
vezCre volL Es az 1306-os gyors-
vonatot Tadftil ?ydrig vihetten!
Bankd Jdzsefrtek hivldk a vezCr
ural, akinelblt kdsdbb hivatab-
san is telieslhelten gyakonoki
szohdlalol. A ndsodrk alkalon-
naianikor a Szift vezelhetten a
llonda laci blcsi voll a vezdr. A
lekesedCsen az haldrtalan volt,
a kontrcllet az nCg igy-ahogy-
valahogy szdllogadolt, de a lCke-
zd szelep sehogy sen dllt tezen -
re, nirelhogy balkezes vagyok.
Akkor tdkCbles voft a negdllds a
ronallal, ha kikdnydkdllen az ol-
dalabhkon (az olddpeddha rd6p-
len, az Cbersdgipeddltel6tte n[-
kodtelten, Cs egyben azl is
nyonlan), Cs akkorndra 0-2-es
EP igy kczrceselt, ninl a Nur-
ntn.

Anltor elkdszdnlen Laci bd-
esil6l, a naga kedves nodordban
kellenes hangjdn nindsitelte a
linykedCseneL Egdsz iil nenl,
nen kapkodolt, fi1yelnes voll,
senkinek sen l[nhetett fel, hogy
lanuh vezet6 vbzia vonalot csak
hdt a lCkezd szebp kezel{sCt -
ehhez a gdphez - be kell gyako-
rolni..., de log az nenni, ahogy
elndzten, nen ielenthet nagd-
nak oroblindt. Ez a lekesedCs
nell6, nen csekCly dnbizalnal b
adoil.

Ezet uldn, egyszer az Eszaki
l6nfihelybe kelbtl nennen, ahol
a H arcdnyi G Cza bdcsi gydri n oz -
donyvezel| neslercn vdn ptd-
baitra vlnni a V42-521 -es ,le6'-t.

,... a sztuink el6tt szdll a KCk-
naddt

Ha l6ged ktlak, igy 6nen
nil oly gyors az egCsz vildg...'

ll6lyen negillel1dve, bizo-
nyos bononglssal ndzle aninl
dtnentink a biatorbdgyi viaduk-
lon. A szene, a hangja eldrulta
drzelneit: - ,innen zuhanl le a
nozdony a vonatlal... sokan
neghallak.'

- Eizony rctlenetes lngCdia
volt! 0e sblten negnyughtni,
hogy nCg egyszer olyan nen ldr-
tCnhet a hfl nindkCt vCgCn C[el,
nappal legyveres 6rdk dllnak,
gippbzlol\al a kCzben, hberen
vigydnak. Ugyangy 6rzik a 0u-
na hidiait is!

- 6tOot le nozdonyrreze6-
nek kCszlbz! Szdp, de nagyon

- 6h, a Pish, az egy iienber,
szltdlyes, bardlsdgos, renek na-
siniszta a lttdhdzndlldn 6 lrt leg-
jobban a szilihez. l,leg6hd iti
szolgdlalod lesz!

A nasina nen trolt Cppensdg-
gel koszos, de rdlCrt a lakarilns.
El6bb az dranszeddkel porceld-
nokal, a letejln tdfie az ezAsfi-
zCsl, nail az egdsz gCpet a tor-
gd vdza kka I b ezd rdlag d ll6r0lte n.

KAnnyeddn, Cs gyorsan nent
a nunka. KdnnyedCn, nertaz el-
sd hCt gCp kilrind nindsCgfi, na-
gaslCnyfr leslCsCn nen lapadt-
ragadl neg a kosz-por-piszok.
Mindenellelta sznezAs is letsze-
tds, szdp voll. Az dranszeddk pi
rosak, a letd ds a tetdtdr szile
ezisl, a karosszCrh bizarridg-
kdk, az alsd szCb acClsz1rke, a
lorodvdzak leketCk. A o6o oldaHn
rcloe igy ajtd kilincs-n agassdg -
ban pi,os vegCllyel aranysdrga
csk hizddoll, anelyben - eldl
hdtul- lrdzdpen piros ttdgi csil-
lag voft. (Nen vdriscsillag, ez4rt
a csilhg is telszett!) A gCpl1r szel-
l1zdrdcs a i sz io td n e zilstu vo lh k
lestve. A vezeldlilke hon lokabh-
kail (sz6lvdddket) pucollan, 16-
nyesitelten iisdgpapi,ral - ndr
csak az voll hdtra - anikor jdtt a
neslercn... Jelenlkezten nd-
1a... A szolgdlal n agyo n rdrid sza -
kaszdban ndr kiderill: halk sza-
vi, de 6rthet6, Crlelnes beszddf,
iri nodori, intelllens enberrel
Cs klltn1 szakenbenel hozotl
dssze a sorc.

Az is kider1ll, hogy l1ldiek va-
gyunk: in als1sdgi 6 pedE apif-
catornai legdny wll. A kil lalu
ktzl a ldvolsdg lAgvonalban kb.
20-22 In, Apdcatorna rasili
negdlldhelye a 20-as vonalon
KarakdszdrcsAk.

Ani Eazdn neglepett: Pisla
bl c si 1d I isn e rte apd n a t ba rd lsd -
gos, iti viszonyban voll vele, sok-
sok 6v u6n is endkezelt rd!Rd-
viden elnondla hogy nCzett ki, s
ielbnezle. A nevenet rdgfin b-
nerdsnek tablta, de egydlla6n
nen gondolta volna, hogy annak
a celldindki,szdnolnsd' Czot-
ter Gdbornak a lh ngyok.
Ugyanb volt egy iddszak, anitor
Szonbalhely Cs Celddnok is
n ozdo n yh id n n ya l, sz e n 6lyz e lh i-
dnnyal kilszk1ddtl 6s a Keleil rti-
l6hdz adott kiseglCst Akkor ndg
a Keblrbdlindulhk Cs oda Crkez-
lek a SzCkeslehCndron dt kdzle-
kedd szon ba lhe lyi gyo rs von a lo k.
A Keletibdl indalva az 1802-es,
vissza l80l-es, najd l806os
rbsza 1807-es roll a brdul6. Az
1802-es l&|l-es kdzdtt Szon-
bathelyrfil Cellbe voll egy hher
von at, gCpn e nel vissza.

(FotytafuA

Celh6l az | 30 7-es gyorssal ulaz-
lan, egyenruhdsan, az ABb no-
lorba szdlltan, Cs ilitdrcan voll
egy helyes kis dundiszonbalhe-
lyi bbkolds lednyzd, a naglna-
n dl4 ral P es te u la zo ll. U n aln a s -
nak ds hssinak nondla a vona-
lol. KCrdezle t6len: ugye onnan-
16l,l@ndd' viszi a vonalot!?

lgy ludtan neg, hogy Gydrl1l
lovdbb, nCgpedig a KeleliPdlya-
udrurg ulanak, ds nondtan:
Gydrben le lellszdllnunk, a nolor
Qydrben narad Cs fordal vissza
Szonbathelyre, najd keresink
h e lye I va la n e ly iI ko aiba n. 0 ydr-
16l nen ,Kand6'visz benninket,
ha4en V43-as gdp, jelenleg a
llAV legerdsebb, bggyorsabb,
legkorszenibb nozdonya, nen
utolsd sohan egy elegdns szdp

Czotter Gdbor:*

A KAOET
(ll. r6sz)

' 
Az 6n6lst-6lbesz6l6s szerz6le mozdonyvezet6

nasina. Ha akarod, 6ydrben
egdsz kdze116l is n egnCzheled...

llegndzh, Cs lelszell neki a
Szili arra is klvdncsivoll, hogyan
hizza a vonalol. lleneszlCskor a
gCp uldni kocslba szdlllunk, a
honlokald ablakdn etHlhalta ho-
gyan feszil-rugdzk a csavar*a-
pocs, Cs Crezhel1 voll a lokozat
kapaolds okozla - igazdn enyhe
- rdndu6s. (ErzCssel, linonan
gyorsitott a vezCr ir!) llCzhelle,
hogyan Crnlkezik az ,ile-oda ci
kdzd" n unkavezetCkkel... Jd val
Gydrszenfrlrdn e6tt ndr el{rte a
vonal az enoedClyezell 100 kn/d
sebessCgei nutthttan a lednykd-
nak. Ndzd, neglazulla csavarka-
pocs, e nozdonyrezel1 nosl
visszavelle a vonderill ndr csak
annyira hizza, hogy a vonal se-
bessegil hftanitudi?...

Anrtor yisszanentinl a he-
lyhnkrc a nagyanyjdnak gyorsan
elcsbs ercgte az 6ln CnyAl: n an i,
linyleg szCp, ha negdrlrezink a
Kelelbe, naid le b nCzd neglA
kisldny udndra egybillnen len
unalnas az ulazds. Az fuekben
lehizhn a luke ablaklt nCzhel-
le, hogyan suhan a vonalhl a
,kCknaddri anikor Hercegha-
bnbdlkanyarodolt fela vonal az
enelkeddre 6s a halaslavak egy-
re nClyebben letlek ahllunk, (1y
d id o lla H a ra n g ozd le ri s H g e rCt.

vesz1lyes hivalds, sok szeren-
csCL si*erl kivdnok hozzd!A Ma-
gassdgos tsten vigydzzon rdd!

- Kdszlnon! - is negsino-
gattan a kisldny kez6l. Azdla sen
laldlkozlunk, de szCp enlCke
n eon a radl ben n en. Kudnsdo a
ninnyire 6szinle, sziivb1l ereVd
voll, ni sen bizonyilia lbbban.
nCg nindp a pdlyi1n vagyok!Pe-
dig ndhdnyan ki akarhk radhozni
a nozdonyok vi6gdbill, 6s vollak
olyan pillanalok, ankor egyCrtel-
n[nek ldbzoll a bukds, dn egy
ldlhatatlan, negloghalallan e16
nindh n6o6llen dlll! De endl
n ait' kCsdbb, egye 16 re' le lh 6lb n
felet'hn az Cgbolt, ragyog a lara-
vi naplCnlq 6s kCsz0l6k az els6
,s z ilis' ka d C t- s z o lg d la lo n ra.

| 969 eleidt1l n dr a Keleti fit6-
hdzban voltan, az elsd szil's'il-
ra a V43-1003-as gCpen ZsiT-
nond lslvdn l1rezdrlel{vel He-
gyeshalonba a 2-es, vissza az
l-es 2rienl exoresszhez vez6-
nyeltek. (lge n, idl olvassdlolr kol-
ldgdin, a116la Zsignond lstvdnrdl
van szd, aki lloldova Gydrgy
kdnyrCben is szerepel)

hnon sen kell, hogy nCnih-
galon ribrdll bennen, anikor a
negadoll ll6ponhdljd egy drdval
el6bb jebntkezlen a lelrigydzdk-
ndl. Kdzben 1sszehhlkozlan a
Forczek Feri bdcsival akivel el6t-
h legtdbbel jirlan ledn. - kCr-
dezle, hora negyek Cs kivel.
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BEMUVITJUK..

A befizetett tagdil megogz!{sa; Q}./z a tag egydni
Aml6i6r a, +OZ kozos sZotoattitdsi izirnt ari 3o/^ | ar -
n utlrzntelr tauuil .fnegoszEsa: cu-/o a rag ggyeni

szAml6i6r a, 40 y" k6 i 6 s sZ o t g a tritdsi ii i rn I a ral 3,Z' ti,r _
taf ekafap sz{ml{ra, 7% miik6d6si k6lts6s szAml6i6ra: Araf eKaf gp szam a ra, t"/o mukbdesi k6 lts6g szAml6i6r a: A
szamtakon fethalmoz6d6 dsszegek bef ektet6sre' kenil_

te legfeliebb 12 000 Fr.
. T€ppenzkleg6sztt6s 6 havitagdiitizet6s utdn: k6rhd-

1 apoFg napiaira 350 Ft, a 90 napot el6r6 t6po6nzes3 apoj3g napjaira 350 Ft, a 90 napot el6r6 t6pp6nzes
KeresoKeFetenseg eseten 90 naponk6nt 5000'Ft t6o-KeresoKenetenseo
p6nzkiegilszft6s j{r.

r vu napor elero tappenzes
90 naponk6nt 5000'Fil6p-

Amennyiben rh6gsem vesszUk ig6nybe a fentieket,3,1?gJ9-z!e99_q9!.yasy.unk,?=.?rqg jopQ,merresy6ni191 9g_{szs6ggqgk.uagyunk, az a r6g;doo, mertme.n egeszsegeseK vagyunk, az a legiobb, mert eov6ni
szamtankon a felhalmozds a befizet6-sUnXnet nafyoOO

nek aio4amukfal npvelik.a szd-mla 6sszeo6t.
Az EGESZSEGPENZTAR szoto6ttat6sal:- tdppdnzkieg6szfltds (vdrakozfsi iO6 e h6nao).

. ,- fogeszati ettdtds tdmogardsa (vdrakozdsi iitl p
nonap),

idtlg/fl gyrlrjatises6deszk6zt6mosar6sa(vdrakozdsi
- gy6gyszertdnngatds (vdrakozdsi id6 6 h6nao).- szurovizsg6tatok, rehabilit6ci6, otthondpotds' 1v6ra_kozdsi id6 6 h6nap).

'#.T.t":ei39?nJ,tf li:ii,qrif ilg:illiil:*:'fJ965
szo€afialast szamta megfterhel6s6ve] fedezi.

Az eg6szs6gp6nztdr szolgdft atdsai ad6mentesek.

SZOC|/,L|S BlZIONSAGA ENOETTA1U LEPJEN BE
MlNEL EL6BB A VASUTAS TOTSZSEEPTUZN'NANI

, I g.lr6gysqe-rt6mogates mdr 6 havi tagdijfizet6s ur6n
Uenybeveheto. A tarnogatds m6rt6ke az-orvos 61tal
{Str&Ti:B,f '2'SEUsFTrekr6ril6sidflanak50%-a,6ven

- 42. egVfigi szdmldn.l6v6_ Qsqzeg 6r6k6thet6, mds
ggg:7:egpel-a4rba atviher6, kit6p6s eset6n a rir6p6siKo.rygeg (a4 egygni szamtan nyilvdntartott dsszeo 1'ez_re95g, de legalabb 9000 Ft) tevon6sa ut6n fetveTret6.
. Krepes.esetql q fetvett dsszeg jdvedelemnek szdmfl
es Joveoetemadot kefl ut6na fizetni.

ErdekklJ6s 6s fetvit6gosft d s:,4pudn Jdzselnd /MOSZ).
. .. l.Pe ! 9pf s i nyi I at koz ato Xat az'a t eOOi c irrnre liO jv ett e-n-ri i
kUldhetitek.

Cim: Vasutas Onk6ntes K6lcs6n6s
Kieg6szft6 Eg6szs6gp6nztdr
1068 Budapest, BenCzrjr u. 41.

A VASUTAS Onk6ntes
K6lcs6n6s Kieg6szit6
EGESZSEGPENZTAR

A.VASUTAS EGESzSEepEruzrAn 1 996. november
29-6n alakult meg 147 16 atapft6 taggat. ta lgbt-. iar'-
cius s-en tartott rendkiy0li kctzgWl6s elfooadta az aldbbi
f,u-rlhA ltatpf , Vas u ta s e qF p? s {g qe nad @-a t6 rt6 n6 be 16 -
p9.s.6!: a_ M4Y lr,,_ fl,.9y9E\a'Rr., a Budapesti MAV
K6rhAz 6s a Budai MAV K6rh6z.

_ | leqdk-ryUli kdz_gy0tds a 9 tfs lgazgatd Tanda etntj-
Ker/e dr Magos Gydrgydt(MAv Rt. vez6rieazoat6-he-

ivnf 83'ji,%'trf f;"n1ffi:Enxt',#:;f ,(('r?i€f{
Horudth Lalos t (K HVM) dr L osonci FerenceitCVS eV i.
M4ryg€.a..r turtdk Judxot (vDszsz), dr Tirrdk hmlit({lV TEK) dr WCt/flJdzsefetleudapri3ti UAv kOrnaii
vdlasztotta.

Az Ellendrzd Br2ottsdgT f6re MvUlt, metynek e/n6k6_

ffi Rf "i#:$f :ty?,2rlbsw*,'i"Rffif i'{#i!
igazgat6sagl, Papp Pdtt (GySEVl,.'. Remete Mikl1st
(YD 97SI), {.Ta lldsy / nrC i (B udat. M AV K 6 rhAz), Va rga
cyglen€t(UQ!) v6lasztofia a rendkfvrili k6zgy0i6s. 

-
Tagdfl: 1997. janudr 1-j6t6t a brutt6 keres-dt 4o/o-d. A

fagclij m€goszldsa: a pdnztdrtag 1,13o/" (a tao brutt6
keresetenek), a munk6ltal6k2,g1"/" (a taei bruti6 kere_
set6nek).

.Az aldbbiakban bemutatluk n6hdny keresethez tarto-
z6 dolgoz6i havikiadds m'ertefdt 6s az egydniJzamia
havi ndvekm6ny6t (a munkdttat6i hozzAiirutils ut6n fi
zetend6 addt 6s a25/"-osad6visszat6rft6st is fiqvelem_
be vettrik. Az ad6 tizetdse 6s j6vdnrdsa havonta Z'szAm-
fejtdsn6t t6il6nik, tehdt -tagjaink az Eg6szs6gp6nt6r
miatt nem lesznek 6nad6z6lii):

Brutt6 kereset 18 000 20 000 25 000 30 000 3s 000 40 000 45 000 50 000 55 000
Havikiadds 203 141 255 306 357 408 510 567 624
Egy6ni szdmldra kenjl 360 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100

Bruil6 kereset 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000 90 000 95 000 100 000
Havikiad6s 750 812 875 937 999 1 135 1 202 1 268 1 335
Egydni sz6mldra kenil | 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000

ardnyban ndvekszik.
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A Vasutas Onkdntes Kcilcscinos Kiegdszftf
Eg Aszsdgp 6 nz td r szo lgd I ta td sa i

1. T6oo6nzkieo6szft6s: vdrakoz6si id6: 6 h6nap, a
vdakoidsi idd a-iogos ultsdgi esemdnyt megeldzd tag-
dfrfizetdsi hdnapok-szdmdt ielenti Az Eg6szs6gp6nadr
a-tag betegsd-g miaili keres6k6ptelens6ge eset6n a
tdop6nzt kieo6szfti:j fekvdberieg gy6gyint6zeti (k6rh6zi, szanat6riumi)
dpolds naptdrinapjaiia egy 6vben maximum 180 napra
350 Fr,

- a riresszak'rtds n6lk01i 90 naptdi napt elCrd tdrydn'
zes kerei1kdptelens4.q ideiCre, maid azt ktivet6en min-
den 90 naptdii napra (A90 napba a t6pp6nzes dllomdnyt
megel6z6' beteglappal igazolt belegszabadsdg is bele-
tartozik.) 5000 Ft

2. Fog6szati ellAtds t6rft6se (v6rakoz6si id6: 12 h6-

- v6rcukorszintmdrdhdz tesztcslk 4000 FUnaptAri 6v,
- szemUveo 2000 FVnaPtflrifv,

(a sz6ml{nak tartalmaznia kell a lencse dioptrie-
i6t, a t6rft6si d[ 6sszeg6t).

4.'Gi6qvszertdmogatds, v6rakoz6si 1d6 : 6 h6nap.
A tdindoatds dssz]eoe, a p6nzt6ilag saidt r6dz6re

orvosi reclptre kiv6ltdtt gy6lyszerek 
-t6ril6si 

diiAnak
50%-a.6vente leqfeliebb 12 000 Ft.

A szolgdltatAs dsak gy6gyszertAr 6ttal kidllftott rgazo-
ldssalvehet6 io6nybe.

5. Szrirdvizs-gdldtok, vdrakozds i. id6 : 6 h6 nap.
6. Rehabilitdci6, vdrakozdsi id6:'6 h6nap.
7. Otthon6pol6s, vdrakozdsi id6:6 h6nap.
A sz0dvizigdlatok, rehabilitdci6, otthondpoldsra el6-

irdnvzott Ossieoek felhaszn6l6s6r6l, a vas0t-eg6sz-
s6g0gyi int6zetelkel tortdn6 szez6d6sk6t6sek utdn tu-
dunk Gszletes tervet k6szfteni.

A srilvosan s6nilt. Uzemi balesetet szenvedett pdnz-
tdrtao d fentiekt6l elt6r6en is rdszesUlhet szobeFatds-
ban, az lgazgat6 Tan6cs dont6se alapi6n.

Atao d-ltalis6nybe vett szolg6ltatds 60%-6t az egy6ni
szdmldja, m6sif 40'/o-6t a szolgdltatdsisz6mla megter-
hel6s6vel kell fedezni.

A tdrsadalombiztosftdsi 6s eg6szs6g0gyi ell6t6ssal
osszef U gg6sben, az I gazgat6 Tahdcs magasabb.kieg6-
szft6sek-et enged6lye2hei, ha az egy6ni szAmldn az
el6z6 6vi 6ttagtagdl 3O-szorosa felhalmoz6dik. Ebben
az esetben a tig az egy6ni szdml6i6n l6v6 6sszeg
7 Lh-ilval megem-elt dssiegri szolg6ltatdsra jogosult.

A szolgdltai6sok ig6nybev6tel6nek rendj6t 6s hely6t
az lgazdal6 Tan6cs irdsban szabdlyozza, a szabdlyo-
zdsia tagok a vdrakozdsi idejUk letelte el6tt szem6lyre
sz6l6an megkapjdk.

- v6rcukorszintm6rd 10 000 Ft,

nap):
- a pdnztdrtag rdszdre teljes fogsor (prot6zis

eset6n dvente maximum k6tszer:3000 Ft,
) p6tldsa

- a p6nztdrtag fogp6tldsa esetdn fogank6nt: 2000 Ft,
h6rom 6vente maximum 30 000 Ft.
(A kifizet6shez fogmunkalap vagy fogszakorvosi iga-

zoi6s, valamint a k6-ltsdgeket igazol6 befizet6si szdmla
sz0ks6ges.)

3. Gi6gy6szati seg6deszk6zdk6rt fizetett t6rft6si dii
xies6siftSde (vdrakoidsi id5: 12 h6nap).

A tao ov6civ6szati seq6deszkdz66rt fizetett t6rft6si
drlet, ftE-eteii dsszeg flOy"-aig k6relm6re az Eg6sz-
s6gpdnadr rdszben vagy eg6szben megt6rfti, legfeljebb
az aldbbiak szerint:

- ortop6d cip6 3 500 Ft,
- hall6k6szUl6k 15 000 Ft,
- hall6k6szUl6khez elem 2 500 FUnapt6ri6v,
- v6rnyom6sm6r6 2 500 Fr

(4 6venk6nt orvosilag igazoltan, c-sak a ta(4 evenkent orvosilag igazo[an, csaK a tag
magas, illetve alacsony v6rnyomdsa eset6n),

Sztics Ferenc
mozdonyvezet6 drnak

aki egy V43 sor. BB elnevez6s1, szilicium egyeniranyftos,
3000 LE (2140 kW) teljesftm6nYfi,

torg6v6zk6nt egy hulldmos egyen6ramf,
soros vontat6motorral hajtott mozdonyt vezet

Vasutasok
Akik az orsz6g v6rkering6s6t
6jjel-nappal a keztikben tartj6k,
akik a robog6 vonatokat
indftj6k, viszik, c6lba juttatj6k,
akik a v6otelen sinp5rokat
tervezik, kitgzik, mbgval6sfrtj6k,
akik a ovors. er6s mozdonYokat
az ors/Agokb n ke resztU I trittatlaf ,
akik a naov tehervonatokat
csattog6 VittOkon 6t sz6lliti6k,
akik e56ben, viharban, sz6lben,
6jjel-nappal, 6jf6lkor 6s d6lben
s2olg6lati helyeken 6lltok,
legyen a nevetek 6ldott!

6fet Oics6rem: a f6rfiakat, n6ket,
a tervez6kel, az 6pft6ket,
az irodist6kat, a mozdonyvezet6ket,
a vonalvizsg6l6t, jegykezel6ket,
soromp66 rciket, vo natvezet6ket,
foroalmist6kat, p6 nzt6rosn6ket,
akik mindannyiAn mi6rtUnk vannak,
akikt6l a gyorsvonatok suhannak,
akik mindig a helyeteken 6lltok,
legyen a nevetek is Sldott!

Boldos' /ee6' *o'3:{nr6 
L6r6nt

,l6asutas" - 6sker6kp6ros -
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LETSZAM, TULORA, BER
1996

A MAV Rt. 1996-os gazdalkodds6nak teszotts6gel
sok teklntetben a tervezettn6l lass0 bb l6tszdmcsdk.
ken6sre, az er6teUes b6rkl6raml6sre, a tUbrAk sz{'
mdnak magas voltdra vezethetdk vlssza. A lolyama-
tok tdteles vlzsgdlattlt kovetoen lelent6s k6sz0n er.
16l a t6m6r6l.

Az anyagr4szletekel a Vasutas Hirlap, / 997. mdrcfus
ll-iszCmdbdl wftAkdt -A Szerlc

l. A MAV Rt. l6tsz6m6nak alakuldsa

3, rz. l bl6zel

f rgmverlr
06. xll./
e5. xil,

00.
05.

.xilJ
-x[.

f6 % f6 %

S zolgAllalAei jelleg0 6llomAnycsoporl 1133 - ,  , v -832 '5,6

lpari 6e 6p116ipari jelleg 0 6llomdnycsoporl.1 518 -8,6 .976 -5,4

G6pkeze16, jCrm 0vezel6 dllomAnycsoporl.646 ' t  , 6 -411 -4,8

S zakk6pzetts6gel nem ig6ny16 dll.csop, .908 .20,9 .s93.13 ,0

Firikai dllomlnyc!oport ,f203 .0,f '2812 .6,1

Vezel6i 6llomdnycsoporl .76 -5,0 4 0,3

Termeldsirdnyil6i Allomdnycsoporl -1 07 - 1  6 6 0 , 1

Fels6foktl v6gzells6get ig6ny16 0gyint6z6-135 -7,7 .1 07 -5,8

E gy6b 0gyin16z6i illomAnycsoport .669 - 7 q .398 .4,4

U gyvileli dllomdnycsoporl -0,7 61 1 , 3

Szollem i il lom6nymoporl -t01 7 -f ,3 .{33 .1 ,8

TELJES rUi lKA|D6S 0SSZeSei l .5220 .7,6.32{0 .{,6

1996-ban

l. rr. t{bl{zal

Garddllod6 ogyrdg
megnoYotoss

1 095,
l-xll. h6

1 995.
xi l .  31.

I  096.
t-xil, h6

I 996,
x l l ,  3 r ,

Szem6lyszdll i l{s t 6 z 7 tt7 721 427

Aruluvarozis 2 017 2 016 1 919 1 862

Forqalom 29 038 28 330 27 866 26 587

G6p6szet 15  609 1s 200 t4 932 r4 317
Vaq yo nqazd dlkodds 53 62 61 64

Ter0leti igazgatds 775 712 709 674

PHM s 768 I  450 I 060 6 853

T E B s 987 5 992 5 886 5 709

A nyaggazddlkodds 1 958 1 930 1 838 1 706

F6konyve16sdg 690 661 644 o t t

P6nzgazd{lkodAs 1 9 t 7 18 t9
lnlormalika 628 632 529

Vagyonv6delem 1 561 |  488 1 452 UC

Beruhdzds 133 146 1 5 7 1 5 8

K0zponli igazgalis 951 907 8 5 1 764

0 rsz 380 , t t  I 376 367

Humdn 336 316 s27 324

0klatAs 184 3 1 6 a t  I 356

nAv Rr.0sszeser 09 809 68 289 66 622 00 88{

4. sz. tdbldzel

llunkavirzony.me gsz0nds m 6dla
ll unkaviszony.megsr0nds rzCma

r995.1-Xl l .  h6 r996. l - I i l .  h6

V6gleges rokkantsdgi nyugdij I I Y 692

Korengedm6nyes nyugdrl 1 201 1412

Korkedvezm6nyes nyugdtj 1 8 5 131

0regs6ginyugdi j J / U 283

Halarozott idejo szen. lejdr 226 181

Rendes felm. a dolgoz6 r6sz616l 64 5 J

Rendes felm, a munk,r. v6gk n6lk. 447 171

Rendes lelm. a munk,r. v6gk.-sel 974 795

Kdzds megegyez6s 1612 I 953

RendkivOlifolm, a dolg, rlsr6r0l 90 62

Jogrlloner munkevim,.mrgu0nl, 371 208

RlndktoOllblm, r munkllt, rhrlrdl 803 170

Pdbrld0 fclmondvr 8E 126

Athelyezoa UAV Nr.le 7 2294

A dolgozd meghall r88 153

Nyugdljas azen6d6e megez0nl t0 14

Jogi l6lez6m 0 dolg. mvisz,megez0nt 460 4 t 5

0nnrn 7088 0f53

2. rz. tiblirat

trgnrvrrlr |  005.
hxil, h6

I e95.
x l l .31.

I t00.
r-xll. h0

| 90c.
I l l .  3t ,

BUOAPEST 11 827 11 319 11 174 13 522
OEBRECEN 3 276 5 1i2 5 077 I 763

|J ISKOLC I  859 I  785 I 882 4 189

PECS 6 375 6 302 6 129 5 963

SZEGED 6 509 6 443 6 342 I  088

SZOli,|BATHELY 4 958 4 930 4 7s2 4 500

ZAHONY 2 865 2761 2702 2 661

0sszrstx {5 709 44 692 f3 857 rr 986
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Tudiuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezet6i l6tsz6m 6s szolgilatl 6ra, 1997. 6v 2. h6 20 munkanap

SzolgAlali A||o- Szotg. Kifizetett Kdt.6ra
hely m6ny 6ra t0l6ra,,-"6ra

Szolgihti Atlo- Szolg. Kifizcbtt K6t.6ra
hcly m6ny 6ra t0l6ra "-"&a

Bp. Ferencv. g7 '14 365 580 757 180
1 6 2 2 5

Bp. Eszaki 250 32CF7 2g 813 160
1 6 2 1 4

Szolnok 392 38928 189 738 1@
1 6 0 1 3

Sz.leh6rvAr U2 455/;2 24 215 160
1 6 1 1 1

Bp. D6li 42 s970 42 18 160
1 6 1 1 0

Gy6r 63 35 095 175 435 160
1 6 2 1 2

B.gyarmat 60 7861 11 124 160
1 6 0 0 3

Hatvan 129 16461 308 172 160
1 5 8 3 2

Bp.Nyugali 5 742 0 8 1@
1 6 3 0 2

Miskofc 531 67 743 4% U12 160
1 6 0 1 8

Debrecen 365 48250 173 1715 160
't57 1 6

Nyfrcgyhaza 294 30 075 214 1022, 1@
1 5 9 1 5

Zlhony 157 17 819 50 238 ttO
1 6 1 0 2

Qfcgcd 116 15 204 391 13 160
1 6 2 4 0

B6l6cccaba 173 2.459 2n 4SXl 160
1 6 0 2 4

Kirkunhalac 104 13 908 11 778 160
1 5 6 0 9

Szontor 230 32 300 958 4U 160
1 6 6 5 2

V6rzt6 56 7231 42 142 1@
1 6 3 1 3

P6cs 240 31 051 67 1947 1@
1 5 1 0 9

Domb6v6r 252 31890 99 %& 160
155 0 13

N.kanizsa 192 26 506 455 450 1@
1 6 1 3 3

Sz.hely 211 25 349 14 2o70 160
148 0 12

Celldrim<ilk 192 25 469 S0 1869 160
153 0 11

Tapoha 87 10958 6 1670 160
146 0 2,

Z.qerazeg 92 11 841 53 9V2 160
150 ',l 12

Hlf6zat 4n1 C1/tl4 4gg7 25091 160
1 6 8 1 6
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