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A tizenharmadik

13. Mozdonyvezetõk Országos Találkozója – Esztergom

Az idén július
2-3-án
kerül
megrendezésre a
Mozdonyvezetõk
Országos Talál kozója, immár
13. alkalommal.
Mint köztudott,
a rendezvény
helyszíne
Esztergom városa lesz.
1993-ban Budapesten kezdõdött az eseménysorozat, amely akkor még csak a sport köré
szervezõdött. Nem volt ez másképpen az utána következõ években sem, de évrõl-évre bõvülõ programokkal egészült ki az ilyenkor aktuális labdarúgó döntõk lebonyolítása. Az
évek elõrehaladtával, egyre népszerûbb, a több
mint félezer mozdonyvezetõt és családtagját
megmozgató rendezvény, hamar két napossá
terebélyesedett. A hagyományok megmaradtak, egy alkalom kivételével. Minden év elsõ
júliusi hétvégéje volt, és reményeim szerint
lesz is, a mozdonyvezetõk és családtagjaié,
valahol az ország egyik szegletében. Az elmúlt 13 év alatt, a következõ városokban került lebonyolításra önálló vasutasnapi, majd
késõbb a Mozdonyvezetõk Országos Találkozói: Budapest, Tapolca, Miskolc, Szolnok,
Kiskunhalas, Gyõr, Dombóvár, Békéscsaba,
Nyíregyháza, Tokaj, Tiszaújváros és ismételten Szolnok. Az elmúlt évek sikeres programjai nagy kihívások elé állítják a mindenkori
rendezõket. E kihívásnak az idén a budapesti
terület az Esztergomi tagcsoporttal együtt
kíván megfelelni. Már most látszik - az elmúlt évekhez hasonlóan -, hogy óriási az érdeklõdés a programok iránt. A rendezõk mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
Kollégák és hozzátartozóik kellemes emlékekkel távozzanak a 13. Mozdonyvezetõk Országos Találkozójáról.

Gimes borház.

Kis Duna-ág a Prímás-sziget mellett.

A Prímás-sziget.

Pálya büfé.

Az Esztergomi Bazilika a Duna felõl...

...és a város irányából.

Találkozunk Esztergomban!
Kiss László
elnök

A Párkányba átívelõ Mária-Valéria híd régen és ma.
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MOZDONYVEZETÕK SZAKSZERVEZETE
(4. rész)
A megalakulás természetesen nem váltott ki osztatlan örömet, sem a VSZ, sem a VDSZSZ köreiben. Elõbbi nyilván
tartott saját meggyöngülésétõl, ami utólag ténnyé vált.
Utóbbi, féltette a pozícióját, hiszen eleddig más vetélytársa a VSZ-nek nem volt, csak õk. Nem tudtak mit kezdeni
az elsõ szakmai szakszervezettel. A Mozdonyvezetõk
Szakszervezete nem ellenszakszervezet volt, nem politikai
szervezõdésként jött létre, míg ezt a VDSZSZ aligha
mondhatta volna el magáról. Érdekes módon a MÁV fogadta a leghiggadtabban talán azért, mert az önálló tárgyalási pozícióról már volt tapasztalatuk.

ekben nevezett ellendrukker urak „méltatták” a mozdonyvezetõk sztrájkját. Egységbontás, stb. Érdekes, hogy a
VSZ és a VDSZSZ akkor egy gyékényen árult. Úgy tûnik
ma is. A sztrájk azonban sikeres, eredményes és jogszerû
volt. Az azóta tartott munkabeszüntetésekre döntõ hatással bírt. Az akkori közlemény így fogalmazott: „A figyelmeztetõ sztrájk elérte a célját, mert bebizonyította a mozdonyvezetõk eltökéltségét a szakma megbecsülésének kivívásáért folytatott harcban!”
Még akkor is, ha mintegy negyven fõ kivonta magát a közös fellépésbõl.

Nehezen alakultak az õszi tárgyalások. A konfliktus kialakulása szinte elkerülhetetlen volt. A vasút vezetõi tartottak attól, hogy ha a mozdonyvezetõk követeléseinek enged, felbátorodhatnak a többiek. A MOSZ mögött pedig
ott állt egy sikeres – még tagozati – sztrájk. A többiek vártak. A tárgyalások határidõhöz voltak kötve. Ha nem sikerül 1990. december 31-ig megállapodni, 1991. január 2-án
kétórás figyelmeztetõ sztrájk lesz. Nem sikerült.

A Mozdonyvezetõk Szakszervezete kitûzte elsõ kongreszszusát márciusra. A beszámoló így összegzi az addigi két figyelmeztetõ sztrájk tapasztalatait:
„A szakmai egység, stratégiai helyzetet teremtett az
erõteljes nyomásgyakorláshoz. A vontatási dolgozók stratégiai csoportot alkotnak a vasutasságon
belül, mert egységességükben jól szervezhetõk, munkájuk pedig még rövid idõre sem nélkülözhetõ.”
A dokumentum megállapította, hogy létrejött a
Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács, a középszintû érdekegyeztetõ fórumok, az igazgatóságokon.
Hiába.

A MOSZ elszánt volt. A sztrájk elõtti aláírásgyûjtés rendben zajlott. Igen nagy volt a sajtó érdeklõdése. Csak azt lehetett mondani, hogy ha van megállapodás, akkor nincs
sztrájk, ha nincs, akkor lesz. Nem késlekedett a VSZ és a
VDSZSZ sem. Papp Pál és Gaskó István partikuláris érdekekké „nyilvánította” a bejelentett sztrájkot, de ez már
nem hatott fékezõleg. A mozdonyvezetõk, a MOSZ felkészült és elszánt volt. A MÁV vezetõivel sikerült megállapodni a még elégséges szolgáltatás tárgyában, az operatív
bizottságok tudták a dolgukat. Akkoriban a MOSZ vezetõi azt mondták, úgy kezdõdik az év, hogy nem kezdõdik.
Utólag már lehet írni, hogy többrõl volt szó, mint bérkövetelésrõl, a munkakörülmények javításáról. Ez, egy új, független, önálló szakszervezet elsõ sztrájkjának elõkészülete
volt. Ennél aligha volt fontosabb. A történések azóta igazolták a tét nagyságát. Csak egyetlen elsõ sztrájk van, nincs
még egy elsõ. Siker, vagy sikertelenség határozza meg az új
érdekvédelmi szervezõdés további sorsát. Döntõen. Országos sztrájkra készült a mozdonyvezetõi kar.
1991. január 2. hajnala. A Kossuth Rádió reggeli mûsorában, élõ kapcsolásban kérték a MOSZ nyilatkozatát a közelgõ munkabeszüntetésrõl. Jóval a kezdés elõtt hangzott
el Komár László egyik slágere, melynek egy sora jellemzõ volt a helyzetre, a feszültségre „ó csak a hajnal jönne
már…”. És jött. Az elsõ óra volt a legnehezebb, 5-tõl
6-ig. Csak ne legyen baleset, atrocitás. A 6 órakor elhangzott krónika mindenkit megnyugtatott.
A dolgok rendben mentek.
A Nap TV reggeli mûsorában az elõzõ-

Akkor még úgy fogalmazott a beszámoló:
„Csak remélni lehet, hogy a legnagyobb taglétszámú szervezet belátható idõn belül túljut saját válságán. Ez az elõfeltétele annak, hogy a Mozdonyvezetõk Szakszervezete
többször kinyilvánított álláspontja szerint létrejöhessen
egy erõs, vasutas érdekvédelmi szövetség, a vasutas-szakszervezet székháza pedig átalakulhasson a vasutasok szövetségi házává.”
Azóta, az a székház már nincs, a legnagyobb taglétszám is
kétséges.
Az elsõ kongresszus sikerrel zárult. A küldöttek – vita után
– elfogadták a beszámolót, a programot. A szervezet stabilizálódott. Az alakuló ülésen 72 fõ vett részt, márciusra a taglétszám már 6000 körül járt. A kongresszus döntött a konföderációs hovatartozásról is, az autonómokat választották.
Dr. Borsik János
ügyvezetõ alelnök
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FÕCZE LAJOS
(1937-2005)
2005. május 3-án, életének 68. évében elhunyt
Fõcze Lajos a Magyar Vegyipari Dolgozók és Rokonszakmában Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének és az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének nyugalmazott elnöke.
Alakítója és egyben vezetõ személyisége volt az újkori, magyar szakszervezeti mozgalomnak. 1988 tájékán kevesen ismerték fel a változtatás szükségességét, kényszerét. Õ, igen. Elõször a VDSZ-t vezette új
utakra, majd élére állt az autonóm tömörülésnek.
Miért éppen ezt a nevet választotta? Errõl, így nyilatkozott: „Az elnevezés – autonóm – kompromisszum eredményeként született. A független és a szabad szavak már foglaltak voltak. Igaz, ez a választás
késõbb problémák forrása is lett, hiszen nem gondoltuk végig nemzetközi kicsengését… Erre a hibára csak akkor döbbentünk rá, amikor kiderült, hogy
a nemzetközi gyakorlatban magyaráznunk kell hovatartozásunkat.”
1991-ben konföderációt alakítottak azok a szakszervezetek, melyek másként akarták végezni munkájukat. Nem kívánták vissza a monolit modellt és
elutasították a pártfüggõséget is. Ezek, rendezõ
alapelvek. Ma is így van.
Az Autonóm Szakszervezetek Országos Koordinációja után, 1993-tól: Autonóm Szakszervezetek

Szövetsége a konföderáció neve. Az önállósodásnak
azonban ára volt. Fõcze Lajos elnök úr, a szakszervezeti munkát jobbító gondolatait, cselekvéseit, itthon is, külföldön is fenntartásokkal fogadták. Az idõ
és az eredmények nem a kétkedõket igazolták.
Fõcze Lajos elnök úr volt a kezdeményezõje a
Szakszervezeti Kerekasztal megalakításának, a vezetésével lefolytatott tárgyalások eredményeként született megállapodás például az országos szakszervezeti szövetségek között. Az összefogás, az együttmûködés híve volt. Országosan ismert és elismert
szakszervezeti vezetõként végezte – fáradhatatlanul
– munkáját.
Búcsúzzunk az õ szavaival.
Amikor nyugdíjba készült, 1999. november 19-én
az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, Tagszervezeti Tanácsának ülésén ezt mondta: „Kedves Kollégák! Hálás szívvel köszönöm az együttmûködést, a
támogatást, a jó szót és a kritikát. Azt kérem, hogy a
jövõben is maradjon meg az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége egysége és ereje.”
Mindannyian köszönettel tartozunk Fõcze Lajos
elnök úrnak, emlékét megõrizzük.
Dr. Borsik János

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Török Zsigmond kollégánk – „A Török Zsiga”
2005. március 30-án, életének 52. évében elhunyt.
MOSZ Miskolci Tagcsoport
Még mindig a felvigyázókról
A külsõs felvigyázók ügye mostanában slágertémának számít. Sok minden felborul a MÁV
Gépészetének átalakítása miatt. Ezek egyike a mozdonyfelvigyázók helyzetének megváltozása. Mivel az
új elmélet szerint a vontatójármûvekkel történõ
mozgásokat is el kellene végeznie a beiktatásra kerülõ
külsõs mozdonyfelvigyázóknak, így szükség van egy
orvosi alkalmassági vizsgálatra is. Csakhogy ezek a
személyek jellemzõen azért hagyták abba mozdonyvezetést és lettek felvigyázók, mert orvosilag
alkalmatlanná váltak a közforgalmú mozdonyvezetésre. Most azonban ismét szükség lesz a
mozdonyvezetési képességeikre. Mivel nem fognak
közforgalmú tevékenységet végezni, óhatatlanul

felmerül a kérdés az emberben, hogy mi szükség van
„ûrhajós képzésre”, ha csak kis „sportrepülõgéppel”
röpköd valaki, hiszen a 201-es váltón kívülre nem
mehetnek, csak a fûtõházak területén fognak vezetni.
Más követelményt kellene támasztani az õ orvosi
alkalmassági vizsgálatuk alkalmával, mint a vonali
mozdonyvezetõk esetében, hiszen a sebesség, a terület
nagysága stb. és ezekkel együtt a kockázati tényezõ is
jóval kisebb. Úgy néz ki, hogy ebben a témakörben is
rövidesen megegyezés fog születni. Az egyik feltétele
az lesz ennek, hogy a vizsgálat elõtt jelezni kell, csak
telephelyen belüli engedélyrõl van szó. Természetesen
ez a korlátozás bele fog kerülni a jogosítványba.
Cs. Cs.
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A MOSZ stratégiája a magánvasúti mozdonyvezetõi érdekvédelem terén
Ezzel a címmel tárgyalt vitaanyagot és fogadott el intézkedési javaslatokat a MOSZ Ügyvivõ Bizottsága a közelmúltban Németh László ügyvezetõ alelnök elõterjesztésében.
A mozdonyvezetõ kollégák tájékoztatására az alábbiakban kivonatosan közöljük az elõterjesztés fontosabb megállapításait, fõbb gondolatait.
Bevezetõ
A vasútliberalizáció következményeként Magyarországon megjelentek a magánvasutak, és
várható a MÁV Rt. több vasúttársaságra osztódása is, ezért a Mozdonyvezetõk Szakszervezete új kihívások és feladatok elõtt áll. A változás
miatt változik az érdekvédelem helyzete és kapcsolatrendszere a jelenlegi és a jövõbeni munkáltatókkal, ezért a MOSZ-nak ki kell alakítania a viszonyát a többszereplõs vasúti piachoz.
Jelen elõterjesztés a piaci szereplõk közül csak
a nemrég alakult magánvasutakkal kapcsolatos

érdekvédelmi teendõkrõl szól, nem foglalkozik
a MÁV Rt. több társasággá osztódásával, és a
piacosodás MOSZ-ra, mint szervezetre gyakorolt hatásával.
Az elveket a 2004. 08. havi Mozdonyvezetõk
Lapjában már vázlatosan kifejtettük, ezeket
kell pontosítani, és a szakszervezeti politika
rangjára emelni azzal, hogy az ÜB megerõsíti,
valamint meghatározza a magánvasutakkal kapcsolatos legfontosabb teendõinket.

A MOSZ célja a hatékony érdekvédelem fenntartása, kialakítása a magánvasutaknál
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete a megaladonyvezetõk is biztonságban tudhassák munkulásakor a MÁV-nál és a GySEV-nél foglalkahelyüket, rájuk is kiterjedjen a kollektív jogkoztatott mozdonyvezetõk érdekvédelmét, jövédelem, foglalkoztatásuk törvényes keretek
vedelmi, megélhetési viszonyainak, munkafelközött történjen, és az érdekvédelmük biztosítételeinek javítását tûzte ki célul.
tott legyen.
1990-ben – az alakuláskor – értelemszerûen
Az érdekvédelem legalsó szintje az, hogy kinem merülhetett fel a magánvasúti mozdonyvekényszerítsük a munkáltatás (törvényes munzetõk érdekvédelme, az iparvasúti mozdonyvekáltatási jogviszony, munkaszerzõdés tartalma,
zetõk érdekvédelmét intézményesen a MOSZ
munkaidõ hossza, pihenõidõk betartása, stb.)
nem vállalta. (Az alapszabály szerint más vállatörvényességét a magánvasutaknál. Ez hatósági
latnál mozdonyvezetõi munkakörben dolgozók
eszközökkel, „kívülrõl” is kikényszeríthetõ, teltagcsoporti döntés alapján lehetnek tagok.)
jes értékû érdekvédelmet (tárgyalások, megállaMivel azonban a magánvasúti mozdonyvezetõk
podások a munkáltatókkal, az egyes munkaválbeletartoznak a közforgalmú nagyvasúti mozlaló képviselete, kollektív szerzõdés, stb.) azondonyvezetõk körébe (teljes az átjárhatóság
ban csak akkor tudunk biztosítani, ha az ott
szakmailag), másrészt az ottani foglalkoztatási
dolgozók a MOSZ tagjai lesznek, azaz a MOSZ
feltételek visszahatnak a MÁV és a GySEV
szervezetként jelen tud lenni a magánvasutakmozdonyvezetõire, harmadrészt a társasági és
nál.
tulajdonformák változékonysága miatt a ma telA közvetlen cél tehát az hogy a magánvasúti
jes jogú MOSZ-tagok a személyes döntésüktõl
mozdonyvezetõk a tagjaink legyenek, és szakfüggetlenül is magánvasúti mozdonyvezetõvé
szervezetként jelen legyünk ezeken a munkaheválhatnak egy szervezeti intézkedéssel, ezért ma
lyeken.
már nem háríthatjuk el magunktól a nem MÁV
Ennek a célnak a teljesítése érdekében meg kell
és GySEV mozdonyvezetõk érdekvédelmét, és
határoznunk a magánvasutak vezetõivel kapaz alakulási célt rájuk is ki kell terjeszteni.
csolatos elveinket és teendõinket, a magánvasEbbõl következõen a MOSZ általános célja a
utaknál dolgozó mozdonyvezetõkhöz fûzõdõ vimagánvasutaknál az, hogy az ott dolgozó mozszonyt és teendõket.
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a mozdonyvezetõkre vonatkozó jogszabályok,
utasítások magánvasúti viszonyok közötti alkal-
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mazhatóságának hiányosságaiból és a jogi szabályozás hiányosságaiból adódó teendõket.

A magánvasutak vezetõivel, tulajdonosaival kiépítendõ kapcsolat elvei és teendõi
A velük való kapcsolat alapját egyfelõl a mozdonyvezetõi érdekvédelmi törekvéseinkben való
eltökéltségünk, másfelõl a magánvasutak tulajdonosi és munkáltatói érdekeinek tiszteletben tartása határozzák meg. Ez megköveteli a szervezetsemlegességet, a be nem avatkozást a vasutak közötti üzleti versenybe, a korrekt magatartást, de
megengedi a jogszabályok betartatásának kikényszerítését, és minden törvényes érdekvédelmi fellépést az ott lévõ szaktársak érdekében.

A kapcsolatfelvétel a magánvasutak vezetõivel
megtörtént. A következõ idõszakban a magántársaságok és a MOSZ közötti intézményes kapcsolat kialakítása a feladat.
Össze kell állítani egy együttmûködési javaslatot
és annak alapján tárgyalást kell kezdeményezni a
magánvasutak vezetõivel. Kezdeményezni kell
egy magatartási kódex elfogadását, az alábbi elemekkel:

– Nem alkalmaznak olyan mozdonyvezetõket, akiket a MÁV-tól, vagy a GySEV-tõl lopás, vagy ittasság,
vagy szakmai alkalmatlanság miatt küldtek el.
– Nem alkalmaznak munkaviszonyon kívüli szerzõdéssel mozdonyvezetõt.
– Betekintést engednek és elõzetes kontrollt biztosítanak a munkaszerzõdési feltételeik kialakításában.
– Készek érdemben mérlegelni konkrét kezdeményezéseinket, függetlenül attól, hogy van-e náluk
tagunk.
– Világossá teszik az ott dolgozó kollégáink elõtt, hogy szabadon szervezhetnek szakszervezetet, nem kell
retorziótól tartaniuk.
Az együttmûködésnek ezek a formái a magánvasutaknak is érdekében állhatnak, mert a rendezett

kapcsolatok javítják a társadalmi elfogadottságukat.

A magánvasúti mozdonyvezetõkkel kialakítandó viszony elvei és teendõi
A változások érintik a különbözõ társaságoknál
dolgozó mozdonyvezetõk személyes, szakmai
kapcsolatait is. Már most is megmutatkoznak
azok a jelenségek, amelyek feszültséget okozhatnak, vagy már okoztak az emberi kapcsolatokban.
Ha meg akarjuk nyerni tagnak a magánvasutaknál dolgozó mozdonyvezetõket, nem viszonyulhatunk ellenségesen hozzájuk. Keresni kell velük
a kapcsolatot, és kerülni kell a személyes konfliktusokat. Meg kell értetni velük, hogy a saját érde-

kükrõl van szó. Ez nem egyszerû, mert ilyen helyzetnek a kollégáink még nem voltak kitéve.
Minden tisztségviselõnk, tagcsoportunk, tagunk
tagszervezõvé kell, hogy váljon.
A viszony kialakításában meghatározó, hogy az
egyes mozdonyvezetõk szolgálat közben, hogyan
viselkednek a magánvasutaknál dolgozó kollégáikkal szemben. Meg kell gyõzni a tagjainkat arról,
hogy õk is normális emberi és szaktársi, kollegiális kapcsolatra törekedjenek az ott dolgozó szaktársaikhoz.

Teendõk a hatósági szabályozás hiányosságaiból adódó mûködési zavarok terén
A hatósági és a MÁV Rt-n belüli szabályozásnak
a magánvasutakhoz fûzõdõ viszony szempontjából elsõsorban az a jelentõsége, hogy a hiányos,
pontatlan, a megváltozott viszonyok között alkalmazhatatlan szabályok növelik a súrlódások,

konfliktusok kockázatát a mozdonyvezetõk között.
Az érvényben lévõ szabályozások többsége
MÁV-specifikus, elavult, a magánvasutakra szinte értelmezhetetlen.
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Át kell tekinteni a mozdonyvezetõket érintõ
szabályozásokat, és kezdeményezni kell azok
módosítását (a módosítás irányára is javaslatokat kell kidolgozni).
Nagy hangsúlyt kell fektetni azokra a szabályozási kérdésekre, amelyeknek a rendezetlensége
a MÁV mozdonyvezetõk és magánvasúti mozdonyvezetõk között napi konfliktusokhoz vezet
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(vonalismeret, önköltségi
utazás, egymás gépein tartózkodás, stb.), vagy valamelyik
vasút számára indokolatlan
elõnyt, vagy hátrányt jelent a
másikhoz képest, vagy növeli
a közlekedésbiztonsági kockázatot.
Németh László
ügyvezetõ alelnök

Pervesztés KÜT ügyben
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete folytatja a központi
üzemi tanács létrehozása miatt indított munkaügyi pert.
Ennek egyik állomásaként a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság április 28-án elsõ fokon elutasította azt a megállapítási keresetet, amelyet 16 mozdonyüzemeltetési telephely üzemi tanácsa nevében nyújtott be a MOSZ jogtanácsosa.
A kereset arra irányult, hogy a bíróság állapítsa meg: a
2004. július 22-én szervezett központi delegáló értekezlet
jogellenesen elvonta a 16 üzemi tanács delegálási jogát,

valamint a 16 üzemi tanács által delegált személy (Horváth György szombathelyi ÜT elnök) jogosult részt venni a KÜT munkájában.
Az elutasításról szóló végzés lapzártáig nem érkezett
meg, ezért annak tartalmáról és a MOSZ további lépéseirõl a következõ lapszámunkban tájékoztatjuk az olvasóinkat.
Németh László
ügyvezetõ alelnök

A MÁV üzleti eredményei 1993-tól: A MÁV 1993-tól – 1994
(3,6 milliárd forint profit), 1995 (30 milliárd forint profit) és
2002 (13 milliárd forint profit) kivételével – veszteséget termel. Üzleti szempontból a legrosszabb év 2004 volt, amikor
több mint 49,4 milliárd forint veszteség keletkezett. Ez tízmillió lakosra vetítve fejenként 4940 forint ráfordítást jelent.

A MÁV hitelállományának változása 1998-tól: A hitelállomány a veszteséges mûködéssel párhuzamosan folyamatosan
nõ, ezt csak a hitelek állami átvállalása szakítja meg. 2004-ben
a hitelállomány 137 milliárd forint volt, ami több mint ötszöröse a 2002-es (27 milliárd forint) értéknek.

Személyszállítási teljesítmények a MÁV-nál: Míg az 1990-es
évek közepén regisztrált visszaesés a szállított utasok számában csak 2001-tõl változott pozitívan, addig az utaskilométer
– 1995 és 2003 kivételével – folyamatosan nõtt.

A MÁV áruszállítási teljesítménye: A személyszállítási üzletágban az 1990-es évek második felében tapasztalt utasszámvisszaeséshez hasonló csökkenés az árufuvarozó üzletágat
1999 és 2003 között sújtotta.
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Jogszolgálati tájékoztató
Tisztelt Kollégák!

Magyarország az évi 25.000 feletti válási aránynyal a világ élvonalába tartozik. Sajnos, e tendencia alól mi sem vagyunk kivételek. Erre utal az a
tény, hogy egyre több kérdést kapok a válásokkal
többnyire együtt járó gyermektartási ügyekben.
Most röviden összefoglalom a legfontosabb
tudnivalókat.
A gyermektartásdíj mértékének megállapítása
nélkül a bíróság nem mondja ki a válást. A tartásdíj mértékérõl elsõsorban a szülõknek kell megállapodni és az erre vonatkozó egyezségüket a bíróság a válóperben jóváhagyja, amennyiben azt
reálisnak és elfogadhatónak tartja. Megegyezés
hiányában, a kérdésben a bíróság dönt.
A bíróság a tartásdíj összegét általában a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25 %-ában állapítja meg gyermekenként. Ez azonban több gyermek esetén sem haladhatja meg a jövedelem
50%- át.
A tartásdíj mértékének pontos meghatározásánál a bíróságnak figyelemmel kell lennie:
– a gyermek tényleges szükségleteire,
– mindkét szülõ jövedelmi és vagyoni viszonyaira,
– a szülõk háztartásában eltartott más gyermekekre,
– a gyermek esetleges saját jövedelmére.
A tartásdíj alapját a kötelezett részére kifizetett rendszeres járandóság képezi, amelybe beletartozik az alapbér, a bérpótlék, a túlóradíj, a
prémium, a jutalom, a 13. havi fizetés, végkielégítés, stb. A tartásdíj alapjául a jövedelmet terhelõ járulékok (adó, stb.) levonása után fennmaradó összeget kell figyelembe venni. A fõálláson kívüli más munkaviszonyból és egyéb jogviszonyból
származó rendszeres jövedelem terhére tartásdíj
csak akkor állapítható meg, ha a fõállásból származó jövedelem alapján számított tartásdíj nem
elegendõ a gyermek szükségleteinek fedezésére.
A tartásdíjat általában százalékos mértékben
állapítják meg, határozott összegben csak kivételes esetekben, amikor a kötelezett jövedelme különbözõ forrásokból származik vagy nehezen ellenõrizhetõ.
A tartásdíj megállapítása általában hosszabb
idõszakra szóló tartós jogviszonyt hoz létre. Idõközben azonban mind a jogosult, mind a kötele-

zett oldalán olyan változások történhetnek, amelyek a korábban megállapított tartásdíj módosítását indokolják. Ilyen változás leggyakrabban a
felek jövedelmi viszonyainak változása (pl. munkanélkülivé válás), valamint a gyermek szükségleteinek növekedése (pl. középiskola után egyetemre kerül).
A legtöbb vita a nagykorú (18 év feletti) gyermek tartásával kapcsolatban merül fel.
A nagykorú gyermek két okból szorulhat tartásra:
– egészségi állapota miatt nem képes magát eltartani, vagy
– az életpályára való felkészülés céljára szükséges tanulmányokat folytat.
E körben a leginkább vitatott kérdés a szükséges tanulmányok köre.
A törvény szerint ide tartozik az életpályára
elõkészítõ szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanfolyamok, valamint a fõiskolai és egyetemi tanulmányok végzése.
Fenti esetekben sem köteles a szülõ nagykorú
gyermekét tartani, ha.
– a gyermek a továbbtanulásra alkalmatlan,
– a gyermek a tartásra kötelezettel vagy vele
együtt élõ közeli hozzátartozójával szemben
olyan kifogásolható magatartást tanúsít, amelyre tekintettel a társadalmi felfogás szerint a tartásra nem méltó (érdemtelenség),
– ezáltal a szülõ saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné.
A bírói gyakorlat értelmében nem számíthat
viszont tartásdíjra az, aki a felsõfokú tanulmányai mellett rendszeres jövedelemre tesz szert.
Egységes a bírói gyakorlat abban a kérdésben is,
hogy az azonos (vagy alacsonyabb) szintû szakma
megszerzése a már megszerzett képzettség mellett nem tekinthetõ olyan szükséges tanulmánynak, amely tartási teherként a szülõre hárítható.
Ez alól csak olyan esetben lehet kivételt tenni, ha
a nagykorú gyermek a megszerzett szakképesítés
szerinti munkakör ellátására önhibáján kívül (pl.
egészségi okból) nem képes.
Dr. Arany József
jogtanácsos
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MOT Esztergom
A Mozdonyvezetõk Országos Találkozója
már régen kinõtte magát abból a megnevezésbõl, hogy MOSZ Foci Kupa döntõ. Sokkal több ez a rendezvény egy egyszerû
sporteseménynél. Ez valóban a Mozdonyvezetõk Országos Találkozója.
Itt a közös szórakozáson és emlékek
együttes gyûjtésén, megbeszélésén kívül,
pótolhatatlan lehetõség van arra, hogy jobban megismerjék egymás helyzetét kis hazánk egymástól távol élõ kollégái. Ezek a
megbeszélések rendkívüli jelentõséggel bírnak egy esetleges – a munkáltatóval szembeni – konfliktus helyzetben, de a „szürke
hétköznapokon” is érthetõbbé válnak bizonyos szituációk. Sõt gyakran tanulnak is itt
egymástól a kollégák, hiszen ha egy már bevált módszerrõl hallanak, amit a munkáltatóval való tárgyalásokon fel tudnak használni, az már maga felér egy nyereménnyel.
Persze mindez csak a belsõ tartalma az
eseménynek. Sok más „külsõség” is megtapasztalható itt. Ezidáig ugyanis kivétel nélkül minden ilyen rendezvényrõl rengeteg
emlékkel tértek haza a mozdonyvezetõk.
Szerencsére minden korábbi esemény sikeres rendezése jobbnál jobb szervezésre inspirálja az éppen aktuális rendezõ gárdát.
Ennek meg is van az eredménye, hiszen
már maguk a helyszínek is kitûnõ szórakozást ígérnek, de mindezt megspékelik olyan
programokkal, amelyek szinte kihagyhatatlannak tûnnek.
Az idén Esztergomra esett a választás. Ez
valóban különleges helyszín, hiszen nemcsak mint történelmi királyi város, illetve
egyházi központ szerepel az emberek emlékeiben, hanem a hosszú évtizedekig lerombolt állapotban lévõ Mária-Valéria híd helyeként is belopta magát az emberek tudatába. Mára már ez az építmény újra áll és
összeköti a Duna két oldalára szorult magyarságot, eszünkbe juttatva a történelmi
Magyarország nagyságát. Természetesen lehetõség van átsétálni a hídon, hogy a jelenleg Szlovákiához tartozó Párkányt is megismerhessük.
A MOT 2005. július 2-3-án megrendezendõ eseményének várható programja:

Idõ
09.40
10.30
11.30
12.30
14.30
13.30-15.00
15.00
15.15-18.15
14.30-18.00

15.30-17.30
14.30-16.00
15.30
18.30
20.30
20.45
21.30
23.50
00.10.
00.25
01.00
04.00

MOT 2005 07 02/03
PROGRAM
Helyszín
Programelem
ELSÕ NAP
Bp. Batthyányi
tér há.
Hajó indul
Bp. Nyugati
Különvonat indul
Pomáz
Bicikli túra indul
Esztergom
Különvonat érkezik
Esztergom
Hajó érkezik
Esztergom
Szállásfoglalás
Esztergom
Megnyitó
Esztergom
MOSZ KUPA döntõk
Esztergom
Városnézés kisvonattal
Eü. sátor, T-MOBIL
Autó bemutató,
tesztvezetés
Kesztölc
Borkóstoló x 2
Esztergom
Bazilika látogatás
vezetéssel
Esztergom
Bicikli túra érkezik
Esztergom
Repi fogadás
Esztergom
Bál megnyitása
Esztergom
Mûsor
Esztergom
Vacsora1
Esztergom
Éjféli beszéd,
eredményhírd.
Esztergom
Tûzijáték
Esztergom
Tombola
Esztergom
Vacsora2
Esztergom
Záróra

MÁSODIK NAP
08.30-11.30 Esztergom
„Reggebéd”
09.00
Esztergom
Szabad program
/bazilika látogatás,
vármúzeum, strand/
Párkány
párkányi strand, tranzit
12.00
Esztergom
szállás elhagyása
12.00
Esztergom
hajó indul
14.30
Esztergom
Különvonat indul
16.00
Bp. Batthyányi
tér há.
Hajó érkezik
16.00
Bp. Nyugati
Különvonat érkezik
Csúri Csaba
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Egészségpénztár mágneskártyával

A Vasutas Egészségpénztár május 19-én küldöttközgyûlésén fogadta el a 2004. évi igazgatótanácsi beszámolót, valamint a mérlegjelentést és eredmény-kimutatást. Az igazgatótanács elnöke bejelentette a küldötteknek, hogy az
egészségkártya bevezetése a terveknek megfelelõen halad. A pénztár tagjai július hónapban használhatják elõször mágneskártyájukat.
Az igazgatótanács beszámolójából a küldöttek megtudták, hogy a pénztár taglétszáma 2004 évben továbbra is dinamikusan növekedett. Az év végére elérte a 31 200 fõt, a taglétszámmal párhuzamosan jelentõsen növekedett a pénztár vagyona és a kifizetett
szolgáltatások összege is. A december 31-i mérlegjelentés szerint a pénztár vagyona elérte a 2,6 milliárd
forintot, a kifizetett szolgáltatások összege meghaladta a 1,5 milliárd forintot. A befektetett eszközök hozambevételeire sem panaszkodhatnak a pénztártagok:
a 2004 évi nyitó állományra vetített hozam 12,7 százalékot ért el, ugyanez az arány az átlagos befektetési állományra vetítve 10,8 százalékos volt.
Dr. Magos György tájékoztatta a küldötteket, hogy az
egészségkártya bevezetése a terveknek megfelelõen
halad.
Egészségkártyáról lévén szó, a kártyát a Pénztárral a
kártya elfogadására szerzõdött szolgáltatóknál lehet
majd használni, banki automatákból készpénz felvétele a kártyával nem lehetséges.
Az egészségpénztári kártya hasonlóan mûködik, mint
a normál bankkártya. Egészségkártyáról lévén szó,
csak a Pénztárral a kártya elfogadására szerzõdött
szolgáltatóknál lehet majd használni, banki automatákból készpénz felvételére nem alkalmas.
A kártya használata a kártyaelfogadó terminállal ren-

delkezõ szolgáltatóknál (sportboltok, optikák, gyógyászati segédeszköz boltok, gyógyszertárak) ugyanolyan egyszerû és gyors, mintha bankkártyával fizetne.
Ha a szolgáltatójánál nincs terminál, nem kell várni a
fedezetigazolás kiállítására és megküldésére: az
igénybe vett szolgáltatás ellenértékének telefonos zárolása a Kártyaközpontnál munkanapokon 8-20 óra
között lehetséges és csak 1-2 percet vesz igénybe! Újdonság, hogy ezen túl az egyéni egészségszámlán rendelkezésre álló fedezet erejéig az egészségkártya
használatával készpénzfizetés nélkül lehet vásárolni a
pénztárral szerzõdésben álló gyógyszertárakban is.
Természetesen megmarad lehetõségként a most használatos készpénzes fizetés is.
A kártyarendszer elindulása után az egészségkártyánkat elfogadó szolgáltatók címét honlapunkon közzé
tesszük.
Érdemes a kártyaigénylõ nyomtatványt gyorsan, lehetõség szerint postafordultával visszaküldeni, hogy Ön
is az elsõk között legyen, akik használják az egészségkártyát.
A kártyaigénylõ nyomtatványt tagjainknak postán
megküldtük, de letölthetõ honlapunkról, az ÛRLAPOK menüpontban és kérhetõ a pénztár ügyfélszolgálatán is.
Vasutas Egészségpénztár
www.epenztar.hu

Az egészségügyi vizsgálatokról röviden
Németh László ügyvezetõ alelnök érdekes gondolatsort vetett fel a 2005. május 4-i Ügyvivõ Bizottsági
ülésen. Szerinte az egészségügyi vizsgálatok szempontjait is felül kellene vizsgálni. Jelenleg ugyanis az
orvos dönt olyan kérdésekben is, amely nem egészen
az õ kompetenciájába tartozik. Nevezetesen abban,
hogy én, mint munkavállaló egy orvosi vizsgálatot követõen dolgozhatok-e tovább, vagy sem. Természetesen itt nem arról az esetrõl van szó, amikor valaki nem
alkalmas orvosilag a hivatásának betöltésére, hanem
arról, hogy teljes mértékben képes ugyan ellátni a feladatait, de esetlegesen károsodhat a szervezete. Például gyakori mozdonyvezetõ betegség a derékfájás,
vagy a halláskárosodás. Abban az esetben, ha valakinek fáj a dereka, saját maga dönthessen arról, hogy
egy súlyosabb gerincbetegséget felvállal-e annak érdekében, hogy a családja megélhessen és ne az orvos
pecsételje meg a sorsát és döntsön egy egész család

életérõl, megélhetésérõl egyetlen tollvonással. Hasonló a helyzet akkor, ha valakinek csökken a hallása,
mert már a nyugdíjhoz közeledik és évek sokaságát
húzta le a zajos mozdonyokon. A hallástesztek a megengedett határértéken belül vannak, tehát nem akadályozza a munkavállalót feladatainak ellátásában,
csak egyszerûen a további munka csökkentheti a hallását az illetõnek. Ha egy ilyen esetben vesznek le valakit a géprõl, nemcsak anyagi, hanem erkölcsi kárt is
szenved. A lényeg, hogy a további munkatevékenység
a dolgozó kockázata lehessen és ne az orvos döntsön
róla önhatalmúlag. Bár ez veszélyes játéknak tûnik,
de az kétségtelen, hogy a kockázati tényezõket figyelembe véve meg kellene hagyni az alkalmazottnak a
lehetõséget, hogy ismerve anyagi tûrõképességét,
dönthessen saját és családja sorsáról.
Cs. Cs.
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Megkérdeztük a kollégákat
A környezetedben milyen a megítélése
a magánvasutaknak és az ott dolgozó
mozdonyvezetõknek?

Véleményed szerint jó lenne-e, ha a
magáncégeknél lévõ mozdonyvezetõk
is MOSZ tagok lennének?

Melyik megoldást találod jobbnak?
Ha ezek a mozdonyvezetõk közvetlenül integrálódnának a MOSZ-ba,
vagy ha saját tagcsoportot alakítva
vennék fel velünk a kapcsolatot?

Nagy Zoltán Szerencs: Hivatalos
információnk nem nagyon van a
magánvasutakról. Amit tudunk, az
alapján nagyon vegyes a megítélése
ezeknek a cégeknek. Az ott dolgozó mozdonyvezetõk megítélése is
meglehetõsen vegyes. Ennek az
egyik oka az, hogy túlzottan leterhelik õket a cégek, és õk ezeknek
meg akarnak felelni – valószínûleg
anyagi okokból –, ezért szabálytalanságok is történnek náluk. Például a fékpróbát is nagyon lazán kezelik.

Nagy Zoltán Szerencs: Szerintem
több szempontból is jó lenne. Elsõsorban nekik, hiszen például a normaidõket is be tudnák tartatni a
magánvasutakkal. Vagy az is szempont lehet, hogy egy mozdonyvezetõ ne legyen távol napokat a családjától, ugyanis – a tudomásom
szerint – náluk ez gyakran elõfordul. Fontos a pénz, de a család sokkal fontosabb. Az érdekképviselet
elengedhetetlen. Én dolgoztam
olyan helyen is a vasútnál, ahol ez
nagyon gyenge volt. A mozdonyvezetõknél azonban erõs az érdekképviselet.

Nagy Zoltán Szerencs: Ha minden
magánvasútnál külön tagcsoportot
alakítanánk, akkor átláthatóbb lenne a dolog. Az is jó megoldás, ha
közvetlenül lennének tagok, de ez
egy kis kuszaságot okozna, hiszen
ugyanazokat a jogokat kapnák
meg, mint a többi MOSZ tag, de a
magánvasutakkal való tárgyaláskor
bonyolultabb lenne a MOSZ feladata. Például egy Kollektív Szerzõdés megvitatása nehéz dolog lenne a vezetõinknek, hiszen azonos
idõszakban, több céggel kellene
kapcsolatban lenniük.

Deli Pál Debrecen: Amit a kollégáktól tudok, hogy nagyon sokat
vezetnek, és senki nem ellenõrzi
õket, mert nincs jogosultsága a mi
vezetõinknek ehhez. A fizetésük
ugyan jó, de nagyon sokat dolgoznak. Nekik nincs szakszervezetük,
és ezért kihasználják õket.
Urbán Péter Jászapáti: Annyit tudok róluk, hogy ott magasabbak a
bérek és nyugdíjasokat is alkalmaznak. Az árufuvarozástól (MÁV)
vesznek el vonatokat és ezzel a mi
munkánk mennyisége is csökken.
Ez még a jelenpillanatban nem ad
okot az aggodalomra, de ki tudja
mit hoz a jövõ.
Vass Lajos Északi: Változó, mert
sokan nem is tudnak arról, hogy
miképpen mûködnek. Náluk nincs
érdekképviselet, ellentétben velünk. Tõlünk nem valószínû, hogy
azért a pénzért, amennyivel ott
többet keresnek, valaki átmenne
egy magáncéghez, mert a biztos
háttér, az érdekképviselet, ott hiányzik és ez túl kockázatos lenne.
A magánvasutak visznek el tõlünk
munkát, bár nálunk most még van
túlóra is, de nem mindig lesz így, és
akkor már lehet, hogy nem lesz jó
ezeknek a cégeknek a megítélése.

Deli Pál Debrecen: Nagyon jó lenne, viszont nem hiszem, hogy az õ
vezetésük ezt jó szemmel nézné.
Nem valószínû, hogy velük szemben is ugyanazt tudnánk érvényesíteni, mint a MÁV vezetõkkel
szemben.
Urbán Péter Jászapáti: Igen, hiszen így az õ érdekeik is képviselve
lennének.
Vass Lajos Északi: Nekik csak jó
lenne, ha MOSZ tagok lennének,
mert ha lenne érdekképviseletük,
akkor lenne hova fordulniuk, ha
bajban vannak, mert nálunk nagyon erõs az érdekképviselet. Nekünk is jó lenne, mert gyarapítaná
a tagságot, sztrájk idején ugyanis
kiszámíthatatlan, hogy miképpen
viszonyulnak ehhez a dologhoz. Ez
lehet nekünk jó is, rossz is.

Deli Pál Debrecen: Célszerû lenne
saját tagcsoportot alakítani, de
nem valószínû, hogy ezt meg merik
tenni önállóan. Szerintem azért
lenne ez jobb, mert egyesével nagy
lenne a kockázata a részükrõl a
MOSZ tagságnak, de csoportosan
lehet esélyük arra, hogy képviselhessük az érdekeiket.
Urbán Péter Jászapáti: Nekem a
tagcsoportonkénti megoldás a
szimpatikusabb. Ha együtt lépnek
be a MOSZ-ba, akkor már eleve
van közöttük összetartás és így
könnyebben képviselhetjük az érdekeiket.
Vass Lajos Északi: Szerintem a
tagcsoportos megoldás lenne jó.
Az esetleges negatív megkülönböztetést is ki lehetne így zárni, és ez
az érdekképviselet szempontjából
is elõnyösebb lenne.

A Floyd Kft. mozdonyának vezetõasztala és központi digitális kijelzõje.
Cs. Cs.
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Megújul a MOSZ honlapja is

Tisztelt Kollégák!
Sokunk számára szinte hihetetlen az a fejlõdés,
ami az utóbbi pár évtizedben a világban zajlik. A
technika olyan mértékû növekedésnek indult, hogy
bizony néhányan csak a fejünket kapkodjuk és egyre kevesebbet értünk meg belõle, egyre kevésbé
tudjuk átlátni az emberiség találmányainak sorát.
Természetesen sok olyan is van közöttük, amelyek
teljesen életünk részévé váltak és már el sem tudjuk képzelni milyen volt az élet elõtte. Nem kell
messzire mennünk, hiszen a mobilkommunikáció
még egy-másfél évtizeddel ezelõtt szinte kizárólag
a tehetõsebb rétegek számára volt elérhetõ. Mára
a mobiltelefon használat annyira általánossá vált,
hogy az iskolás gyermekeink nagy része talán nem
is tudna létezni nélküle. Ennek van jelentõs méretû árnyoldala is, de be kell vallanunk, „jobb vele a
világ”. Gyorsabb, intenzívebb az életünk.
A kommunikáció fontossága mindenki számára
megkérdõjelezhetetlen. A hírek színessége, naprakészsége elengedhetetlen követelmény. Az ember
alapvetõen vizuális beállítottságú. Ennek köszönhetõ, hogy bár gazdasági okokból nem a teljes újság, de mégiscsak színes köntösben jelenik meg a
Mozdonyvezetõk Lapja is. A havi lapoknak azonban van egy óriási hátrányuk. Valamikor muszáj
lapzártát tartani, hogy kinyomtatható legyen az
anyag. Ez a Mozdonyvezetõk Lapjánál (elvileg)
minden hónap 15-ét jelenti. Vagyis a hónap közepét és ennek köszönhetõen tud megjelenni a következõ, aktuális hónap elején. Ezután azonban,
egy teljes hónapnak kell eltelnie ahhoz, hogy ismét
„friss” információval, érdekességekkel lehessen ellátni a tagságot.
Rohanó világunkban azonban egy hónap késlekedés, óriási idõnek számít. Ezt felismerve és az
Internet elterjedését kihasználva készítette el Kovács Sándor komáromi kollégánk a MOSZ honlapját évekkel ezelõtt. Ennek az oldalnak a látogatottsága ezidáig nem volt túl nagy, de a családok számítógéppel való ellátottságának növekedése, az
Internetet használók számának folyamatos emelkedése és nem utolsó sorban a most bekövetkezett
szemlélet váltás a magyar Internet világában (jelentõsen csökkenõ havi díjak) várhatóan robbanásszerû fejlõdést fognak eredményezni.

Ezt a Mozdonyvezetõk Szakszervezete sem nézi
tétlenül és kihasználva a világháló adta elõnyöket,
megújítja a honlapját is. Egy magára valamit is adó
szervezetnek mára már kevés az, hogy jelen van a
világhálón. Ott úgy kell megmutatnia magát, hogy
az a róla kialakult képnek megfeleljen. Tehát egy
olyan jó szakszervezet, mint a miénk, példát kell,
hogy mutasson ebben is. Olyan honlapot kell készíteni, amely nemcsak a tagságunknak, de minden
vasutasnak, vasútbarátnak gyors, korrekt és a lehetõségekhez mérten teljes körû információt ad a
szervezetünk életérõl és a mozdonyvezetéshez
kapcsolódó mindennemû érdekességrõl. Össze
kell, hogy fogja a tagcsoportokat és egységes egészként kell, hogy megmutasson minket a világnak.
Áttekinthetõ és látványos design kell, hogy jellemezze, mert manapság már nemcsak a tartalom,
hanem a csomagolás is elengedhetetlenül fontos
tényezõ.
Hosszas elmélkedés és véleménycserék sokasága
vezetett arra az elhatározásra, hogy elsõ lépésként
nem külsõs céget bízunk meg ezzel a feladattal, hanem a mozdonyvezetõkben rejlõ képességeket, ismeretet, tudást szeretnénk felhasználni ennek a
megalkotásához. Ez egy soha véget nem érõ folyamat lesz, hiszen a fejlesztés nem állhat meg, annak
mindig követnie kell az újabb és újabb igényeket.
Ehhez a munkához várjuk a számítástechnikai
ismeretekkel rendelkezõ és elsõsorban a weblap
szerkesztésben jártas kollégák jelentkezését. Mivel ez egy team munka lesz, ezért elengedhetetlen,
hogy együtt tudjon dolgozni a csapattal, akik több
irányból is támogatják majd ezt a fejlesztést. Várhatóan a mindenkori MOSZ elnök lesz az, aki koordinálja, felügyeli a munkát, de az egységes arculat kialakítása érdekében, részt vesz benne a Mozdonyvezetõk Lapjának szerkesztõ bizottsága is.
Kb. A jelentkezõk közül 3-5 fõ olyan mozdonyvezetõ lesz kiválasztva, akik jártasak a PHP,
JavaScript, DHTML és a Perl programozási nyelv
területén. Természetesen a munkához elengedhetetlenül szükséges technikai hátteret biztosítani
fogja a MOSZ Központ. Addig is, amíg megújul a
MOSZ honlapja, egyelõre a régi arculattal, a régi
helyen és tartalommal a következõ címen érhetitek
el:

http://www.freeweb.hu/mosz-mv/
Csúri Csaba
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A szombathelyi terület képviselõinek értekezlete
2005. május 23-án, Celldömölkön ültek össze a MOSZ szombathelyi területének küldöttei.
Jelen voltak:
Szabó Miklós területi ügyvivõ Celldömölk;
Husz József Zalaegerszeg;
Horváth György Szombathely;
Kaibinger Péter Szombathely;
Géczi Zoltán Pápa;
Lóránt Imre Celldömölk;
Farkas Emil Celldömölk;
Keszler Gyula Tapolca, valamint
Kiss László MOSZ elnök és
Csúri Csaba.

Szabó Miklós, Horváth György, Kaibinger Péter, Husz József

Keszler Gyula, Lóránt Imre, Géczi Zoltán, Farkas Emil

a szombathelyi terület ügyvivõje és küldöttei.

Lóránt Imre bevezetõje után Kiss László vázolta
fel azt a helyzetet, ami szerint érvényt kell szerezni a Küldöttközgyûlés azon döntésének, hogy a legitim területi ügyvivõ, illetve az õ betegállománya
alatt a helyettese ne részesülhessenek kettõs ellátásban, mely Szabó Miklós sajnálatos megbetegedésébõl adódott. Tehát dönteni kell arról, hogy ki
képviseli a területet és az kapja meg a juttatásokat
is. Ezek után Szabó Miklós közölte, hogy ismét alkalmasnak érzi magát a területi ügyvivõi feladatok
ellátására, mert úgy gondolja, hogy állapota ellenére azokat otthonról, telefonon keresztül is jól
tudja intézni. Majd kölcsönös véleménycserék zajlottak, melyben voltak közös szempontok és lényegesen eltérõ gondolatok is. Volt, aki szerint ez az
összejövetel felesleges, hiszen Miklós a legitim
ügyvivõ, míg mások a hosszan tartó betegállomány
miatt új területi választást kértek. Ezek a látásmódbeli különbségek azért alakultak ki, mert a
MOSZ alapszabálya nem rendelkezik konkrétan
arra az esetre, ha valaki huzamosabb ideig van betegszabadságon, vagy véglegesen betegállományban marad és ezért nem tudja ellátni a feladatait.
Ha egyáltalán nem munkaképes, akkor természetesen helyettesrõl kell gondoskodni, de mi van abban az esetben, ha a mozdonyvezetõi teendõket
nem tudja ellátni, ezért betegállományban van, de
úgy érzi, hogy a MOSZ tevékenységgel járó fel-

adatokat meg tudja oldani? Kiss László felhívta a
figyelmet arra, hogy egyelõre ezek megválaszolatlan kérdések, de a következõ Kongresszusnak errõl is döntenie kell az alapszabályban, hogy a késõbbiekben ne történhessenek félreértések. A celldömölki eset azonban jó példa arra, hogy a MOSZ
rendkívül humánus tagjaival. A bizalmi szavazás
eredménye az lett, hogy betegsége ellenére Szabó
Miklóst megerõsítette területi ügyvivõi tisztségében. Bár a lehetõ legszorosabb lett az eredmény,
de Lóránt Imre döntõ szavazata alapján, 4:3
arányban Szabó Miklós megtarthatta tisztségét.
Ezután Husz József külön megköszönte Lóránt
Imre munkáját, aki az elmúlt idõszakban a táppénzen lévõ kollégájának munkáját végezte. A zalaegerszegi mozdonyvezetõ kihangsúlyozta, hogy
Imre az elmúlt – átmeneti – közel kilenc hónapban
nagyon alapos, naprakész és részletes információkkal látta el a tagokat. Sokkal gyorsabban jutottak hozzá a hírekhez ezen idõszak alatt, mint az
azt megelõzõ nyolc évben bármikor. Horváth
Györgyék is megerõsítették ezt és szintén megköszönték a fáradozását. Ezek után már csak Szabó
Miklós volt hátra, aki elfogadta a döntést és megerõsítette, hogy csak három hónapról van szó, hiszen akkor úgyis nyugdíjba vonul és addig megpróbálja ellátni a feladatokat.
Csúri Csaba

14

2005.

június
Vasúti balesetek 4. rész
„Ez akár veletek is megtörténhetett volna”

Gárdony (1975)
Nagyon sok balesetet okoztak a múltban a MÁV vonalain a timföldet szállító szovjet tartálykocsik, melyek
szerkezeti kiképzésük folytán különösen érzékenyek a
pálya síktorzulási hibáira és kisiklottak olyan pályaszakaszokon is, ahol a síktorzulás eltérés értéke alacsony,
a megengedett határon belül volt. Ilyen baleset fordult
elõ 1975. december elsején a Budapest-Székesfehérvár vonalon Gárdonyhoz közel, amikor az egyenes
irányban áthaladó tehervonatból nyíltvonali vágányon

egy négytengelyes timfölddel rakott szovjet tartálykocsi kisiklott, majd további öt rakott tartálykocsit is kisiklatott, melyek közül kettõ oldalra dõlt. A pálya súlyosan megrongálódott és a vonal 14 óra idõtartamra
elzáródott. A baleset oka az volt, hogy a tartálykocsi
szekrény-feltámasztás egyik oldalsó csúszó-pofája hiányzott, és a pálya kisebb fekszint hibája miatt ez a kocsi átlós irányba terheletlenné válva a sínkoronára felsodródott.

Kassai gyors kisiklása Hernádcsány állomáson (1939)
1939. március 21-én hajnalban a kassai gyorsvonat
(1507.sz.) 301 501 pályaszámú mozdonya nagy sebességgel haladva kisiklott és kiborult Hernádcsány állomáson csúccsal szemben érintett, kitérõ irányba, a
IV.sz. vágányra vezetõ váltóján. A siklásnak két halálos áldozata volt, a gyorsvonat mozdonyvezetõjét és
fûtõjét leforrázta a kiömlött gõz. A mozdonyvezetõ
észrevette a helytelenül álló váltót, azonnal fékezett,
de a balesetet már nem tudta megakadályozni. A moz-

donyvezetõ ujjait úgy kellett lefejteni a fék fogantyújáról, még holtában is markolta azt. A kötelességét híven teljesítõ két vasutas emlékét a balesetet szenvedett mozdony oldalára nevüket tartalmazó emléktáblával õrizték meg. A balesetet a forgalmi szolgálattevõ
és a váltókezelõ mulasztása okozta, akik a váltó helyes
irányba való állítását elmulasztották. A balesetnél a
pálya és kocsi megközelítõleg 6 ezer pengõt tett ki, a
mozdonykár ennél jóval magasabb volt.

Kisebb jelentõségû balesetek
1922-ben a Kaposvár-Siófok vonalon egy tehervonat
több kocsija siklott ki. A baleset oka vágány nyomtávbõvülése volt, amit a talpfacserék elmaradása idézett elõ.
A balesetes szakaszon találtak
olyan sínmezõt, ahol a talpfák
60-70%-a nem biztosította a
nyomtávolságot. A Drávavölgyi Vasútnál Drávacsegelynél
1923. februárjában 10 km/h
pályasebességnél történt súlyos kimenetelû kisiklásos baleset a talpfacsere elmaradása
következtében rossz állapotú
pályaszakaszon. Ugyancsak
1923. évben Kocsola és Ódalmand között egyazon pályaszakaszon hasonló okokból két
héten belül három kisiklás fordult elõ, közülük az egyik személyvonatnál, súlyos személysérülésekkel. Különösen kritikus volt a vasúti pálya állapota
a Dunántúlon, a szerb megszállás alól felszabadult területeken, ahol a megszállás idején
semmiféle pályafenntartási
munkát nem végeztek. 1925-ben kezdõdött meg nagyobb mértékben a hazai vasútvonalakon a talpfák és
a sínek cserélése. Ennek jótékony hatása meg is

mutatkozott a baleseti statisztikában, mert rövid idõ
alatt a kisiklások száma csaknem a felére csökkent, az
1923. évi 31 esetrõl 1925-ben
18-ra. Három kisebb balesetet
lehet megemlíteni ezen évek
hazai baleseti statisztikáiból.
1927. augusztus 26-án Bécs és
Budapest között közlekedõ
gyorsvonat étkezõ kocsijának
tengelycsapja Ács közelében
eltörött és a kocsi kisiklott, de
nem járt semmi más komolyabb következménnyel a baleset. 1929. december 23-án
Székesfehérvár állomáson siklott ki a Veszprémbe induló
személyvonat poggyászkocsija, mert a váltókezelõ a váltót
elõbb, a vonat alatt állította
vissza. A pálya 200 m hosszban megrongálódott, de személysérülés itt nem történt.
Az 1930-as évek közepén a
Gyõr-Sopron-Ebenfurthi Vasút osztrák vonalán Bécs-Sopron között közlekedõ motorvonat balesetét szemlélteti a
114. ábra, szolnoki kisiklást (1937. okt. 23.) pedig a
115. ábra.
Forrás: Hazai és külföldi balesetek (1846-1975)
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BR 127 001 Prototípus
A mozdonyszekrény önhordó kialakítású, zárt
kétvezetõállásos, áramvonalas, lekerekített oldalélekkel. Az oldalfeljárók, a saroklépcsõk, a mellgerenda légszerelvényei, és a tetõberendezések kivételével mindent a szekrény síkjába süllyesztettek.
Az alvázra felfüggesztett berendezéseket áramvonalas burkolattal látták el.
A géptér középfolyosós, az elhelyezett berendezések jól hozzáférhetõk, könnyen cserélhetõk, egy részük modulépítésû. Több részegységnél viszont
még nem tudták megvalósítani a modulelemes kivitelt így azok állványon elhelyezett fiókos és kártyás kivitelû egységek. A géptér zárt szellõzésû, berendezései léghûtésûek, ami a mozdonyt zajossá
tette. Különbözõ megoldásokkal próbálkoztak
csökkenteni a zajszintet, mint pl: szellõzõmotorok
csereberélésével, míg végül is sikerült a zajszintet
az elfogadható érték alá csökkenteni, de a gép így
is zajos üzem közben. Ne feledjük hogy az elsõ
negyven ICE-1 motorvonat is ezzel a technikával
épült ezért voltak kezdetben azok is üzem közben
zajosak. Végsõ megoldást csak évekkel késõbb a
vízhûtéses, alumínium házba öntött tirisztoros
áramirányítók beépítése jelentette.

A tetõ négy részben a tetõberendezésekkel együtt
leemelhetõ.
A forgóváz egyszerû vonalvezetésû, zárt, hegesztett szekrénytartós. Rugózása kétlépcsõs, a primer
rugózás a csapágytok két oldalán a vezetõkar miatt
egymáshoz képest függõlegesen eltolt csavarrugókból áll. Szekunder rugózást a hossztartók két oldalán elhelyezett két-két darab csavarrugókból áll,
melyek az alváz és a forgóváz között flexi-coil
rendszerû rugózást biztosít. A kerékpárok szélsõ
oldalain a forgóvázkeret és a rugótámok közé egyegy, míg az alváz és a forgóváz közé egy-egy hosszirányú és egy-egy ferdén elhelyezett keresztirányú
hidraulikus lengéscsillapító van elhelyezve. A csapágyvezetés
egyoldalú
vezetõkaros,
un.
Lemniszkáta rendszerû, szilentblokkos, így a kerékpárok keresztirányú csapágyvezetése merev,
ami a nagysebességû közlekedés egyik feltétele. A
forgóvázakba kettõ darab aszinkronmotor került
beépítésre ellentétes hajtásoldallal. Futása, vonóerõ-kifejtési tulajdonságai nagyon jók, a forgóváz
sok gumielemet tartalmaz, emiatt kevés a súrlódó
és kopó elem.

BR 127 001 nyilvános bemutatkozása 1993 tavaszán.

Intercity vonatra vár az EuroSprinter Siegburgban.

BR 127 001 konténervonattal München-Hamburg vonalon.

A BR 127 001 már a dispolok flotta tagjaként (retusált fotó).

127 001 - 6 (ES 64 P - 001) Siegburg irányába halad.

A Siemens dispolok flottájában München-West-en 2003-ban.
Krista Gábor mv. Gyõr - www.lokmagazin.hu

A Mozonyvezetõk Szakszervezete tájékoztató kiadványa

Készült a SZECSOX Nyomdában Dombóváron.
Tel./fax: +36 (74) 565-468, +36 (74) 565-467
Felelõs vezetõ: Csonti Zoltán

Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete.
Szerkeszti a szerkesztõ bizottság:
Dr. Borsik János ügyvezetõ alelnök,
Csúri Csaba szerkesztõ-újságíró,
Dörnyei Szilárd területi ügyvivõ,
Velkei Béla területi ügyvivõ
A szerkesztõség címe: 1145 Bp. Bácskai utca 11.
Telefon/fax: 220-3822, 220-4561, 221-2230, 221-4026
Üzemi telefon: 01-1662, 01-1840, 01-1990, 01-2187
Internet: http://www.freeweb.hu/mosz-mv/ E-mail: mosz@mosz.co.hu

