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szerkesztõi jegyzet

Gondolatok egy sztrájkról
Szakszervezeti
vezetõként nem szeretnék egy sztrájkot,
s legfõképpen sztrájkoló munkavállalót
minõsíteni, de az elmúlt hetek alatt a
VDSZSZ
akciója
kapcsán több gondolat is megfogalmazódott bennem.
Az említett szakszervezet követeléseit - melyek már a csapból is
folytak a médiáknak köszönhetõen - már az õszi
tárgyalások alkalmával is megismerhettük, bár
esetenként az azokat képviselõ szakszervezeti
vezetõ megszólalása is azt tükrözte, mintha saját maga sem gondolná azokat komolyan. Szakszervezeti vezetõnek lenni felelõsség, függetlenül attól, hogy azt milyen szinten is gyakorolja
az adott tisztségviselõ. Ha túl sokáig, túl hangosan, túl sokszor mondja el valaki saját elképzeléseit a szakszervezeti tagsága körében, és azok
szimpatikusak a munkavállalóknak, a tagság
elõbb vagy utóbb ezeket a gondolatokat a magáénak fogja tekinteni. Abban a pillanatban, ha
ez megtörténik, már tagsági követelésként lehet
azt aposztrofálni, melyért, ha kell, tûzbe kell
menni. (vagy sztrájkba)
A megfogalmazott követelések érdekében
indított sztrájk jogszerûségét nem minõsítem,
hisz azt még a bíróság is elég eklektikusan ítélte
meg. Nem kellene azt hinni, hogy a december
29-i megállapodásokat aláíró szakszervezetek
örömtüzeket gyújtottak volna az aláírásokat követõen. Azonban úgy ítélték meg, hogy felvállalni egy olyan konfliktust, amely az addig elért
eredményeket javítani nem, csak rontani tudta
volna, felelõtlenség, s így inkább ésszerû kompromisszumokat kötöttek.
A sztrájk egy munkavállalói eszköz, mellyel
felelõsséggel kell élni. A munkavállalók egy része, józan gondolkodással, az értelmetlen célokért indított munkabeszüntetést elutasítja. Egy
másik része hajlamos felvállalni irreális követeléseket is csak hogy megmutathassa ki itt a keménylegény.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete tavaly
október 25-én sztrájkolt, oly módon és olyan
célokért, amellyel kiváltotta a lakosság szimpátiáját is. Tettük ezt a mellékvonalakért, a lakosságért, persze magunkért is úgy, hogy minden kollégánk felvállalta a sztrájkkal járó egyéni döntését! Az a néhány eltévedt kolléga, aki az akkori
sztrájkban nem vett részt (kb. 10 fõ) vállalta,
hogy nap, mint nap kollégái szemébe nézhet. A
mellékvonalak további jövõjének sorsát – annak
ellenére, hogy a VDSZSZ kivételével minden
szakszervezet megküzdött azokért a GKM-el az
év végén - könnyen lehet, hogy a VDSZSZ mostani akciója megpecsételte. Jó lenne ha tévednék!
A VDSZSZ sztrájk más, mint a mozdonyvezetõké volt. Bebizonyosodott, hogy a vasúti
közlekedést néhány emberrel is le lehet blokkolni. A MÁV által kiadott számadatok ezt bizonyítják. Természetesen nem vitatom, a vasút így
is állt. Vonalakat tudott megbénítani egy-két

ember, de mennyire különbözik ez attól, amikor a mozdonyvezetõk egyénként, mindannyian megállva adnak nyomatékot követelésüknek.
Mindenki vállalja önmaga döntését, s nem a
másik fellépésében bízik csak.
Nézzük az eszköztárat. A VDSZSZ nagyot
akart szakítani a szakszervezeti palettán. Szórólapokon szólította meg a munkavállalókat, mozdonyvezetõket, hogy „akarsz-e 10 %-s béremelést, akarsz-e két és félhavi juttatást”? Ha igen
akkor sztrájkolj a VDSZSZ-el. Tán nem bíztak
magukban? Tagot akartak toborozni? Ha igen,
akkor mi is le tudnánk írni, hogy akarsz- 50 %-s
béremelést és mondjuk négyhavi munkabért? Ki
az, aki ilyen követelést ne tudna elképzelni, sõt
még ettõl is nagyobbat, többet, sokkal többet?
Korrektek lennénk saját munkavállalóinkkal
vagy akár többi vasutassal szemben, ha kegyeikért hamis illúziókba kergetnénk Õket? Úgy
gondolom nem!
A VDSZSZ megmutatta, hogy önállóan is tud
sztrájkot szervezni, bár véleményem szerint az
anarchikus vasúti közlekedés sokat ártott a vasutas munkavállalók társadalmi megítélésének.
Mi lenne ma, ha többi szakszervezet sem írta
volna alá a megállapodásokat? Lenne béremelés, lenne munkahelyeket védõ foglalkoztatási
megállapodás? A mellékvonalakra vonatkozó év
végi megállapodás is hozhatott volna kedvezõ
változást, de ezt ez az akció elgyengítheti.
A kiváltó okok kapcsán nem szeretnék azzal
büszkélkedni, hogy nálam van az igazság, de
tény, hogy voltak kezdeményezõ lépései a szakszervezeteknek a Cargo értékesítésébõl befolyt
pénzrõl. Ha valaki azt mondta, hogy volt ilyen
megállapodás az ugyanúgy szándékosan téved,
mint az a valamikori miniszter (ma már kérdõjeles pártelnök), aki azt mondta, hogy nem történt
ilyen megkeresés. (Nem füstös kocsmai szinten)
Kicsit a médiákról. Oroszlánrészt vállaltak a
sztrájk megszervezésében. Az elõzetes sztrájk
beharangozások sokat segítettek a munkabeszüntetés levezénylésében. A szakmaiatlan, félreérthetõ tudósítások, a felületes információközlések, a felkészületlen szenzációhajhászó riporterek sok tanulsággal szolgáltak a számomra.
Gondoljunk csak bele, mennyi köze volt a híradásoknak a valósághoz! Ennek alapján elképzeltem mennyi lehet a valóság tartalma egyéb,
számomra ismeretlen témákban a média híreinek...
Az említett szakszervezet – mint ahogy arra
már utaltam - az akció elõtt megszólította a
mozdonyvezetõ Kollégákat is. Az anarchiát követõen ismét - immáron a vasúti hatóságokon

keresztül - megszólíttatta a kollégákat azzal,
hogy a mozdonyvezetõk szabályellenesen továbbították a sztrájk alatt jelentõs számban közlekedõ vonatokat. Nem minõsítem e vádaskodást, mert nem tudnám udvarias formában
megtenni. Számomra elég annyi, hogy a vizsgálatok mozdonyvezetõi mulasztást nem állapítottak meg.
Egy kicsit a MÁV csoport sztrájk alatti ténykedésérõl. Volt valamikor egy ma már porlepte
szlogen, hogy „más ez a MÁV”. Valóban más!
Amennyiben nem csalnak emlékeim a 2000.
évi két hetes sztrájk (amelyet szerénytelenül a
sztrájkvezér magáénak tudott be) alatt más volt
a munkáltatói hozzáállás. A mostani sztrájkok
során a munkáltató több utasításellenes tevékenységre akarta kényszeríteni azt a munkavállalói csoportot, jelesül a mozdonyvezetõket,
akik e sztrájkban részt sem vettek. Személyszállító vonatok mozdonyvezetõk általi menesztésének ötlete, kocsivizsgálati szolgálati helyek átminõsítése okán mozdonyvezetõkre taksált vonatvizsgálatok csak néhány példa a munkáltatói elképzelések közül. A különbözeti vizsgák és számonkérések árnyékában felelõtlenségnek tûnik
az utasítások saját szájíz szerinti értelmezése. A
következetes magatartás más esetben is hiányzott a munkáltatói oldalon. A MOSZ tagsági körébe nem tartozó mozdonyvezetõk jogszerûtlen
sztrájkját a Trakció vezére még ejnye-bejnyével
sem büntette. Reméljük ezután ugyanígy fog
mérlegelni az illetékes, ha netán a jövõben hibáznának a mozdonyvezetõk. Pl. nem jelennének meg munkahelyükön idõben. Ha most lehetett, akkor máskor is lehet? A VDSZSZ akció
alatt a mozdonyvezetõk az utasítások alapján
látták és látják el tevékenységüket, sajátságos értelmezgetések alapján nem kötelezhetõk a
VDSZSZ sztrájkjának letörésére. Már csak azért
sem, mert a Mozdonyvezetõk Szakszervezete
sztrájkoló munkavállalót nem szokott elítélni…
És, hogy mit hozhat még eredményként ez
az akció? Tartok tõle, hogy a politikai pártokat
össze fogja sodorni a VDSZSZ sztrájkja, majd
azt követõen, hogy elmúlik néhányuk ma még
meglévõ érdekeltsége. Azt követõen félõ, hogy
a ma még európai szinten lojálisnak tekinthetõ
sztrájktörvényhez hozzá fognak nyúlni. Valószínûleg nem a munkavállalók érdekeinek szem
elõtt tartásával fogják azt módosítani. A mindenkori hatalom ezzel csak jól járhat függetlenül attól, hogy most piros, sárga, kék, zöld. A
munkavállalók viszont nem!
Kiss László

ADATOK A VDSZSZ SZTRÁJKRÓL
CÉG NEVE

Össz.
munkavállalói
létszám (fĘ)

MÁV ZRT. ÖSSZESEN

20 826

MÁV-START ZRT.

6 862

MÁV-TRAKCIÓ ZRT.

5 073

MINDÖSSZESEN
(3 TÁRSASÁGRA)

32 761

Forrás: MÁV Kommunikáció

Február 1.
(péntek)
460 fĘ / 2,2%
524 fĘ/ 7,6%
2 fĘ/ 0,04%
986 fĘ / 3%

SZTRÁJKBAN ÉRINTETT NAPOK
Február 4.
Február 5.
Február 6.
Február 7.
(hétfĘ)
(kedd)
(szerda)
(csütörtök)
Sztrájkoló munkavállalók száma (fĘ, %)
550 fĘ / 2,6%
459 fĘ / 2,2%
306 fĘ / 1,5%
130 fĘ (0,6%)
Sztrájkoló munkavállalók száma (fĘ, %)
517 fĘ / 7,5%
849 fĘ / 12,4% 803 fĘ / 11,7% %365 fĘ / (5,3%)
Sztrájkoló munkavállalók száma (fĘ, %)
2 fĘ/ 0,04%
0
0
0
Sztrájkoló munkavállalók száma (fĘ, %)
1069 fĘ / 3,3%
1308 fĘ/ 4%
1109 fĘ/ 3.4% 495 fĘ / (1,5%)
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elsõ kézbõl

Találkozóra hívtuk Szûcs Lajos urat
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Humán Igazgatóját, hogy
tájékoztassa Lapunkat a vállalat humán elképzeléseirõl
Az így kialakított folyamatokat mûködtetik humánpartnereink, akik a
TVSZK vezetõk mellé rendelve tevékenykednek. Az Õ segítségük elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékony, magas színvonalú és idõben lezajló humánfolyamatokkal támogassuk a vezetõket.
Hány fõ dolgozik a humán területen, s hol helyezkednek el? Milyen
ügyekben kereshetik õket a kollégáink? Jobb lesz-e a munkavállalók
„kiszolgálása“?

Gratulálok a kinevezéséhez! Milyen kihívásokat hozott az új beosztása?
Köszönöm.
Pályafutásom nagyobb részében olyan munkakörökben dolgoztam, ahol a
meglévõ rendszerek alkalmazásával kellett azonnali, gyakorlati döntéseket
hozva biztosítani a szervezet mûködését.
Mostani munkakörömben csökken az ilyen operatív döntések súlya és elõtérbe kerülnek a stratégiai, rendszeralkotó feladatok.
Az induláskor a MÁV ZRt. szinte valamennyi humán eljárásrendjét átvettük, azonban elengedhetetlen, hogy a vállalat igényeinek megfelelõen átalakítsuk, tovább fejlesszük õket. Fel kell tárni azokat az igényeket, amiket
a jelenlegi rendszerek nem kezelnek és szükség esetén új rendszereket kell
kialakítanunk.
Ebben a munkában stratégiai együttmûködést szeretnék kialakítani a MÁV
ZRt. illetve leányvállalatainak humán szervezeteivel.
A szervezeti felépítés változása, a humán terület integrálása a MÁVTRAKCIÓ Zrt-be jelzi, hogy ez a szakterület is közvetlen felelõsséggel tartozik a vállalat mûködéséért. A gépészeti üzletágban a humán szervezet
mellérendelt viszonyban mûködött együtt a szakmai vezetéssel, mostantól
a menedzsment, illetve az irányítási szervezet részeként tevékenykedik.
Milyen feladatokat lát el a humán, változott-e valami a MÁV-os rendszerhez képest?
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. humánszervezete alapjaiban ugyanazokat a feladatköröket látja el, amit a korábban a MÁV ZRt-ben a Humánirányítás és a
Humánpartner Szervezet. A Központban dolgozó munkatársak feladata a
humán rendszerek, keretszabályok (pl. besorolási, bérmegállapítási, képzési, toborzási rendszerek) megalkotása, naprakészen tartása, valamint a
rendszertõl eltérõ igények elbírálása, kezelése. Emellett néhány szakmai
területen (pl. toborzás-kiválasztás, kontrolling) jelentõs centralizálást hajtunk végre. Új feladatként szeretnénk nagyobb részt vállalni az idõadatok
kezelésével kapcsolatos folyamatokban. Fel kell készülnünk arra, hogy a
béren kívüli juttatások vállalati feladatait egy idõ után önállóan végezzük.
Egyfajta érdekeltségi rendszer bevezetésével szeretnénk megújítani bérrendszerünket.
Újdonságot jelent, hogy bizonyos humántevékenységeket (pl. oktatás, humánszolgáltatás) nem vállalaton belül, hanem szerzõdéses viszonyban végeznek részünkre az erre szakosodott szervezetek. A szerzõdéses viszonyhoz kapcsolódó megrendelõ-képességnek a kialakítása is új elem tevékenységeink között.

A célállapot szerint a humán szervezet 33 fõbõl áll majd, ehhez a létszámhoz még 6-7 munkatárs felvétele szükséges. Nemcsak a korábbi MÁV-os
adatokhoz képest figyelemreméltó a humán 0,6 % körüli létszámaránya a
vállalat összlétszámához viszonyítva, ez bizony komoly benchmark-adatokkal összevetve is megállja a helyét.
A Központban dolgozó munkavállalók mellett 14-15 fõs humánpartner
csapat segíti munkáltató jogkörgyakorlók munkáját. Õk fizikailag is a
TVSZK vezetõk mellé rendelve tevékenykednek. Feladataik elsõsorban a
munkáltatói jogkörgyakorlók támogatására irányulnak, nem a munkavállalókkal való kapcsolattartásra. Természetesen ennek a munkának is vannak
jócskán olyan vonatkozásai, melyek érintik a munkavállalókat, ez azonban
– néhány kivételtõl eltekintve – nem igényli a humánpartnerek és a munkavállalók személyes kapcsolatát.
A munkavállalók „kiszolgálása” nem a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. saját humánszervezetének feladata.
A MÁV ZRt-vel kötött szerzõdésünk értelmében munkavállalóink humán
ügyeinek intézésére továbbra is a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában kerül sor, az önálló vállalatban történõ foglalkoztatás a humán folyamatok zömét nem érintette. Természetesen történtek, illetve terveink szerint történnek változások egyes folyamatokban (pl. családi támogatás folyósítása, orvosi vizsgálatokhoz szükséges dokumentumok átadása), ezekrõl a változásokról részben már széleskörû tájékoztatás adott a Humánszolgáltató Szervezet, részben a változások bevezetése elõtt megfelelõ információkat adunk.
Jelenleg mekkora a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. létszáma?
Januárban 5095 fõvel zártunk – teljes és részmunkaidõs munkavállalókat
összeszámítva. Ez a létszám nem tartalmazza a betegeket és az egyéb ok
miatt állományon kívül lévõket.
Azt tudjuk, hogy a vállalat munkavállalóinak gerincét a mozdonyvezetõk teszik ki, ugyanakkor, hogy oszlik meg a további létszám?
Valóban, a 4112 fõ mozdonyvezetõ jelenti a vállalat legnagyobb foglalkoztatási csoportját. A TVSZK-k összlétszáma 4929 fõ, ahol a mozdonyvezetõk mellett 128 fõ külsõs mozdonyfelvigyázó, 220 fõ mozdonyvezetõ-gyakornok, 33 fõ egyéb fizikai munkavállaló, 152 fõ mozdonyfelvigyázó, 61
fõ gépészeti reszortos és 223 fõ egyéb szellemi munkavállaló dolgozik.
Az irányítási szint 166 fõs létszámából 50 fõ fõirányító mellett 26-an a humán, 23-an a gazdasági, 45-en a mûködtetési, és 22-en a törzskari (kommunikáció, jog, biztonság, stratégia, belsõellenõrzés, minõségirányítás, titkárság) területen dolgoznak.
Várható e jelentõsebb létszámmozgás a jövõben?
Nem igazán tisztázott a telephelyi tolatási mozgások végzése. A jelenlegi
álláspontok szerint indokolt lenne, ha ezt a tevékenységet a MÁVTRAKCIÓ Zrt. látná el. Munkaidõalap-gazdálkodási szempontból nem célszerû erre a feladatra jelentõs mozdonyvezetõi kapacitást lekötni, ezért
tervezzük, hogy a feladattal együtt sajáthasználatú mozdonyvezetõi vizsgával rendelkezõ munkatársakat is átveszünk a MÁV-GÉPÉSZET Zrt-tõl – a
feladatok és a létszám jelenleg egyeztetés alatt áll, maximálisan 40-45 fõ
lehet érintett az akcióban.
Prognosztizálva a várható fluktuációt, valamint korábbi elkötelezettségeinknek eleget téve 2008-ban mintegy 100 fõ mozdonyvezetõ-gyakornok
felvételét tervezzük, érvényes megállapodásaink alapján egyeztetett módon – természetesen ez a szám feladataink jelentõs változása esetén módosulhat.
A folyamatban lévõ projektek (elektronikus menetigazolvány, vezénylõ-
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rendszer) hatásaként minõségi cserékre, egyes területeken a létszámcsökkentésekre kerülhet sor. Ezeket a hatásokat még nem azonosítottuk, így
konkrét számokat és idõpontokat jelenleg nem tudok mondani.
A „régi“ felállásban a Humán vezetõ feladata volt az érdekegyeztetés.
Marad ez a rendszer a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél is?
Igen, a munkaügyi kapcsolatok kezeléséért a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-ben is a
humán szervezet felel, így természetes, hogy humán igazgatóként egyik
legfontosabb feladatomként kezelem ezt a területet. A humán szervezet
felépítése során tervezzük egy olyan felkészült, megfelelõ szakmai gyakorlattal rendelkezõ munkatárs felvételét, akinek a legfontosabb feladata a
munkaügyi kapcsolatok mûködtetése lenne. Emellett természetesen szorosan együtt kell mûködni a vasútszakmai, jogi, kommunikációs szakterülettel is.
Ahogy azt az érdekképviseletek korábban tapasztalhatták, a Gépészeti Üzletág vezetõi sosem zárkóztak el a tárgyalásoktól, a közvetlen kapcsolattartástól, így a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-ben is garantált a legmagasabb szintû vezetõi részvétel az érdekegyeztetési folyamatokban.
Mikor kerül sor elõször az elsõ hivatalos érdekegyeztetési tárgyalásra?
Szeretnénk visszaállni a korábbi GÉT-eken megszokott menetrendre – régebben minden hónap utolsó keddjén tárgyaltunk. Február utolsó hetében
az érintetteknek megfelelõ idõpontban szeretnénk összeülni.
A GÉT ülésein több esetben tárgyalt már a MOSZ képviselõivel. Milyen partnerként jellemezné a Mozdonyvezetõk Szakszervezetét?
Rendkívül céltudatos, jól felkészült, korrekt partnerekkel találkoztam a
MOSZ tárgyalódelegációjában. Álláspontjuk szinte mindig határozott, amit
– néha túlságosan is – kitartóan és elkötelezetten képviselnek. Remélem,
elhiszik az olvasók - és elfogadják az érintettek is – hogy emberileg is sikerült olyan kapcsolatot kialakítani, ami záloga lehet a konstruktív együttmûködésnek. A munkavállalók, vagy a munkáltató képviseletében tárgyaló felek személyeskedése nem viszi elõre a tárgyalásokat, sõt az esetek többségében akadálya lehet a megegyezésnek.
Újdonság lesz az érdekegyeztetések rendszerében, hogy a korábbi folyamat egy eleme – a MÁV-szintû érdekegyeztetés – (bár szakmailag is indokolt lenne egyfajta MÁV-csoport szintû egyeztetési fórum kialakítása, ami
bizonyos kérdésekben irányvonalakat rögzítene) kikerül a folyamatból. Véleményem szerint ez még rugalmasabb, közvetlenebb érdekegyeztetési
rendszer kialakítását igényli a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél – mind formai, mind
tartalmi értelemben.
Várhatóan elõbb, vagy utóbb sor kerül a Kollektív Szerzõdés megújítására. Melyek azok a sarkalatos pontok, ahol a vállalt vezetése változtatni szeretne a KSZ szabályain?
Szûkös erõforrások mellett lehetõséget szeretnénk teremteni a piaci igényekhez jobban alkalmazkodó, rugalmasabb foglalkoztatásra és a munkaidõalap növelésére.
Konkrét elképzeléseink:
• Éves túlórakeret emelése,
• Munkaidõkeret és munkaidõ-beosztás elválasztása egymástól, ezen belül
egyhavi munkaidõkeret alkalmazása,
• Önköltségi utazás egyes részei ne terheljék a produktív munkaidõalapot,
Megindokolná ezeket?
Kiemelt célunk, hogy szolgáltatásaink színvonalát alapvetõen befolyásoló
mozdonyvezetõi foglalkoztatást ne olcsóbbá, hanem rugalmasabbá, hatékonyabbá tegyük. Ehhez szükséges a szolgálaton belüli meddõidõk csökkentése, valamint a nagyobb mozgástér a vezénylés, munkaidõ-beosztás
területén. Természetesen nem maradhat el folyamataink átvilágítása sem,
melynek során hálózati szinten optimalizálni kell a fordákat, egyenletesebbé tenni a mozdonyvezetõi munkaidõalap-igényt, meg kell teremteni a
feladatok és a kapacitások összhangját.
Hosszútávon tervez-e a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. jelentõsebb bérfelzárkóztatást? Van-e erre vonatkozó koncepció?
2003. óta jelentõs változások történtek a vasutas munkavállalók bérezésében. Egy hosszabb folyamat eredményeképp 2007-re differenciált módon
sikerült a vasutas munkavállalók bérét közelíteni a magyar munkaerõ-piaci bérekhez. Például a 2007. évi fix béradatok alapján a mozdonyvezetõk
keresete alig 1,6 %-kal marad el a 12. Hay-referenciaszinthez tartozó magyar munkaerõ-piaci értékektõl, és jelentõsen meghaladja az ehhez a referenciaszinthez tartozó MÁV-átlagot.
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Korábbi években üzletági szinten hozott intézkedésekkel javítottuk egyes
szellemi munkakörök bérpozícióját, ezen intézkedéseket folytatva 2008ban a gépészeti fõirányítók versenyképes bérezésére kívánunk forrásokat
teremteni.
Hosszútávon folytatni kívánjuk a bérfelzárkóztatás korábbi gyakorlatát,
többek között az OÉT ajánlatának középértékét meghaladó alapbérfejlesztéssel és a béren kívüli juttatások keretösszegének inflációt követõ emelésével.
Az eddigi eredményekre támaszkodva természetesen meg kívánjuk õrizni
versenyképes pozíciónkat a munkaerõpiacon, összehangolva az üzleti versenyképességünkkel.
Kicsit a magánéletérõl. Mióta vasutas, s ha röviden elmondaná szakmai pályafutását?
Ízig-vérig vasutas dinasztiából származom. Anyai ágon inkább a pályavasúti munkakörök domináltak, nagyapám még a Déda-Szeretfalva vasútvonal építésén is dolgozott. Apai ágon mindenki gépész volt, a család valamennyi férfitagja vezetett mozdonyt hosszabb-rövidebb ideig pályafutása
során. Nagyapám nyugdíjba vonulása alkalmával az Északi fûtõháztól kapott aranygyûrûje volt a legbecsesebb családi kincsünk – míg egy hívatlan
látogató magával nem vitte. Szüleim is egész életen át tartó MÁV-os munkaviszony után vonultak nyugdíjba.
Ilyen elõzmények után nem okozott különösebb meglepetést, hogy a tudatosan készültem vasúti pályára. A Mechwart-ban szereztem az érettségi
mellé villamosmozdony-szerelõi szakmát, majd a gyõri Mûszaki Fõiskola
elvégzése után a Keleti Fûtõházban helyezkedtem el 1988. augusztus 15én. Katonaság, mérnök-gyakornoki kiképzés, villamosmozdony-vezetõi
vizsga és felsõfokú vontatási vizsga után ’90 októberében az üzemeltetésnél reszortosként kezdtem önállóan dolgozni. Akkoriban mintegy 210 fõ
mozdonyvezetõ és 40 állomásított villamosmozdony tartozott a Keletihez
és rengeteg irigylésre méltó trakciós feladat. Nagyon jó mûszaki csapat alakult ott ki, ma szinte valamennyi olyan vállalatnál, amelynek köze van a
vasúthoz, de hatóságoknál, oktatási intézményekben található Keletis
szakember.
1993-ban kerültem a Gépészeti Szakigazgatóság Üzemgazdasági Divíziójához, kezdetben fõmunkatársként a munkaügyi, létszám– és bérgazdálkodási feladatokkal foglalkoztam, késõbb divízióvezetõ-helyettesként a költséggazdálkodás, energiagazdálkodás, informatika területével is megismerkedhettem. Elméleti ismereteimet a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerzett másoddiplomával bõvítettem.
2003. elején, a MÁV mûködési modelljének átalakításakor több kihívást
jelentõ feladat közül – némi vezetõi presszió hatására is – a gépészeti humánpartner szervezet kialakítását és vezetését vállaltam, ezután egy évnyi
kitérõtõl eltekintve – amikor is a Humánszolgáltató Szervezet szakértõjeként a humánszervezet feladatainak koordinálásával foglalkoztam – a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. megalakulásáig ebben a pozícióban dolgoztam.
Mi a kedvenc idõtöltése?
Idõm jelentõs részét leköti a munka, a kevés szabadidõmet igyekszem családommal tölteni. Szeretem a sportot, sajnos egyre ritkábban jutok el focizni, vagy úszni. Hétvégenként fiammal kerékpározunk, ha esik a hó,
szánkózunk. Sokat olvasok, szeretem a jó zenéket – ebben mindenevõ vagyok – emellett érdekel minden, ami a közlekedéssel kapcsolatos, legyen
az közút, vasút, hajózás – de a repülésért, a repülõgépekért csak elméletben rajongok.
Mik a távlati céljai szakmai területen?
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. menedzsmentjének tagjaként olyan humán eszközrendszer kialakítását tervezem, amely biztosítja a vállalat mûködõképességét és elõsegíti, hogy versenyképes szereplõje legyen a közlekedési piacnak.
Elégedetten vonulnék nyugdíjba, ha fiam nemcsak a családi hagyományok
miatt választaná a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-t munkahelyként, hanem azért, mert
húsz év múlva is érdemes lenne itt dolgozni.
Magánemberként?
Feleségemmel nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben szeretnénk felnevelni
a fiunkat egy olyan családi otthonban, melynek alapjait mostanság próbáljuk lerakni.

Köszönöm a beszélgetést és sikeres TRAKCIÓS éveket kívánok!
Kiss László
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a jogtanácsos válaszol

Nyugdíjba vonulni… de mikor?
Véleményem szerint a magyar nyugdíjrendszer rendkívül bonyolult, összetett, néha még a
nyugdíjszakemberek számára is komoly fejtörést okoz bizonyos kérdések megválaszolása.
Ennek megfelelõen nem célom a hazánkban
mûködõ nyugdíjrendszer teljes bemutatása,
azonban úgy vélem elengedhetetlen néhány
olyan kérdéssel foglalkozni, amely 2008-tól jelentõsen megváltoztatja a nyugdíjba vonulás feltételeit.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.)
módosításáról rendelkezõ 2007. évi CLVI. törvényt 2007. november 26-án fogadta el az Országgyûlés. Ez a törvény a már 2006-ban elfogadott módosításokkal együtt az alábbi változásokat hozta.
a) A 2008. évtõl az elõrehozott, illetve a
csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj megállapíthatóságának egyik újonnan bevezetett feltétele lett a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997.
évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 5.§ (1)
bekezdésének a)-b) és e)-g) pontjai szerinti biztosítással járó jogviszony megszüntetése is, vagyis ezen nyugdíjak akkor állapíthatóak meg, ha
az érintett az életkori és a szolgálati idõ feltétel
mellett megszünteti munkaviszonyát, közalkalmazotti, illetõleg közszolgálati jogviszonyát…
stb. Más a helyzet azon biztosított esetében, aki
az elõrehozott, illetõleg a csökkentett összegû
elõrehozott öregségi nyugdíjra 2008. január 01.
elõtt jogosultságot szerzett, – vagyis 2007. december hónapra már kapott nyugdíjat, még ha
visszamenõleg is állapították ezt meg –, az õ
nyugellátása megállapításához nem kell a
2008., 2009. években fennálló biztosítással járó
jogviszonyát megszüntetni.
Tehát, akik 62 éves életkoruk betöltése elõtt
öregségi nyugdíjasként – az elõrehozott nyugdíjak mellett a korkedvezményes, illetve a korengedményes nyugdíj is ide sorolandó – a nyugellátás folyósítása mellett keresõtevékenységet
folytatnak, bizonyos jövedelem megszerzése
után a saját jogú nyugellátást szüneteltetni kell.
Az idevonatkozó rendelkezések szerint, ameddig az érintett nyugdíjas tárgyévi keresete nem
éri el a tárgyév elsõ napján érvényes kötelezõ
legkisebb munkabér (minimálbér) összegének
tizenkétszeresét, addig keresete mellett a nyugdíját is felveheti – a 2008. évben ez az összeghatár 828.000 Ft. Ha azonban ezen éves keretösszeget meghaladja a nyugdíjas keresete, akkor a következõ hónap elsõ napjától az év végéig szüneteltetni kell a nyugdíj folyósítását. Ha
decemberben kerül sor a keretösszeg túllépésére, a decemberi nyugdíjat kell visszafizetni. Az
éves keretösszeg átlépésének a tényét a munkáltatónak kell jeleznie az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal felé, amely azt eredményezi,
hogy a tárgyévben nem kap több nyugdíjat az
érintett, még akkor sem, ha az éves összeghatár
elérése után valamilyen oknál fogva megszûnik
a Tbj. szerinti biztosítással járó jogviszonya (pl.
munkaviszonya).

(Nyugdíjrendszerünk változásai)

Amint már említettük, azokra akik 2007. december 31-ig már saját jogú nyugdíjasok lettek,
a nyugdíj és a kereset együttes igénybevételére
vonatkozó fenti korlátozás csak 2010. január
01-tõl vonatkozik, feltéve, ha akkor még nem
töltötték be a 62. életévüket.
b) A 2008. évben elõrehozott öregségi nyugdíj az 57. életévét betöltött nõnek és a 60. évét
betöltött férfinak állapítható meg, ha rendelkeznek legalább 38 év szolgálati idõvel és nem állnak a Tbj. szerinti biztosítással járó jogviszonyban. A csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjhoz pedig minimum 33 év szolgálati
idõvel kell rendelkezni az elõrehozott öregségi
nyugdíjhoz szükséges feltételeken túl.
c) A 2009. január 01. és 2012. december 31.
közötti idõszakban elõrehozott öregségi nyugdíj
annak az 59. életévét betöltött nõnek, illetve
annak a 60. életévét betöltött férfinak állapítható meg, aki minimum 40 év szolgálati idõvel
rendelkezik és nem áll a Tbj. szerinti biztosítással járó jogviszonyban. Csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra az lesz jogosult, aki
legalább 37 év szolgálati idõ szerzett, és az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsághoz
szükséges egyéb feltételeknek is megfelel.
d) A 2013. január 01-tõl megállapításra kerülõ elõrehozott öregségi nyugdíjak esetében a
férfiak és a nõk számára legalacsonyabb életkor
egységesen 60 év lesz, az ellátás megállapításához szükséges szolgálati idõ pedig 37 év. Természetesen, továbbra is alkalmazandó lesz az a
szabály – legalábbis a jelenleg hatályos rendelkezések szerint –, hogy az elõrehozott öregségi
nyugdíj igénybevételének feltétele a Tbj. szerinti biztosítással járó jogviszony elõzetes megszüntetése.
e) 2008. január 01-jétõl a saját jogú nyugellátásban részesülõ személy – ideértve azt is, akinek a nyugellátása a Tny. rendelkezései szerint
szünetel – nyugellátását kérelmére minden,
2006. december 31-ét követõen (amennyiben
2007. április 01-tõl fizetett nyugdíjjárulékot, akkor ezt követõen) saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása 365 napja után, az általa
ezen idõszakban fizetendõ nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5%-ával kell megemelni. A keresõtevékenység folytatása következtében nyugdíjjárulék-fizetésre kötelezett saját jogú nyugdíjasokat megilletõ, ezen 0,5%-os
mértékû emelésrõl az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság határoz, a kérelmet az
erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
f) A 2008. évtõl a korkedvezményre jogosító
munkakörben dolgozó munkavállaló (biztosított) által e munkakörben elért kereset után a
13%-os ún. korkedvezmény-biztosítási járulék
25%-át már a munkáltatónak kell megfizetnie a
központi költségvetés helyett (ez a következõ
években fokozatosan növekszik, vagyis 2009tõl 50%-át, 2010-tõl 75%-át, 2011-tõl pedig
100%-át), amelynek azért van különös jelentõsége, mert ha a járulékot megfizette a munkáltató, csak akkor jogosult korkedvezményre az
érintett munkavállaló.

Egyebekben 2011. január 01-jétõl a korkedvezményre jogosító feltételek meghatározásáról
külön törvény rendelkezik.
g) A továbbiakban, 2009-tõl is megállapítható lesz az öregségi résznyugdíj, amelyre az válik
jogosulttá, aki legalább tizenöt év szolgálati idõt
szerzett – húsz év szolgálati idõ hiányában – és
a nyugdíjkorhatárt (62. életév) betöltötte.
h) A nyugdíjminimum intézménye nem szûnik meg 2009-tõl, vagyis bizonyos feltételek
fennállása esetén – a résznyugdíjak kivételével –
továbbra is jogszabály határozza meg a társadalombiztosítási nyugellátások legkisebb összegét.
2008. január 01-jétõl az öregségi teljes nyugdíj
legkisebb összege 28.500 Ft/hó.
Azonban a Tny. idevonatkozó szakasza alapján, amennyiben az öregségi teljes nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset a fenti összeget
nem éri el, az öregségi teljes nyugdíj összege
azonos a nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset összegével.
Mint már köztudott, a 2008. január 01-je
elõtt megállapított öregségi nyugdíjak, rokkantsági nyugdíjak, baleseti rokkantsági nyugdíjak,
özvegyi és szülõi nyugdíjak, árvaellátások és
baleseti hozzátartozói nyugdíjak összege 5%-kal
emelkedett 2008. január 01-jétõl.
Fontos megemlíteni azt is, hogy a 2007. december 31-ével megszûnt MÁV Zrt. Nyugdíj
Igazgatóságának feladatait, vagyis a nyugdíjmegállapítást és folyósítást az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és igazgatási szervei
látják el a jövõben. Ennek megfelelõen, az érintett biztosítottak és hozzátartozóik ügyében a
társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és
hatáskörébe tartozó nyugdíjszerû rendszeres és
más típusú ellátások megállapításával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat
– az igénylõ lakóhelye, illetve a foglalkoztató
vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság,
– hozzátartozói nyugellátás esetén, ha az elhunyt jogszerzõ saját jogú nyugellátásban –
kivéve a rehabilitációs járadékot – részesült, a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság látja el.

§

A nyugellátások, valamint a külön jogszabályban meghatározott nyugdíjszerû rendszeres
és más típusú ellátások folyósítása a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozik.
2008. január 01-jétõl az egészségkárosodást
szenvedett személyek számára új társadalombiztosítási nyugellátás került bevezetésre, rehabilitációs járadék elnevezéssel. Ezen járadékkal
is összefüggésben jelentõsen megváltoztak a
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultság feltételei, amely
szabályok tárgyalásával
folytatom a következõ
számban.
Dr. Király György
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alapítványunk hírei – számlaszám: 11706016-20821399

A Mozdonyvezetõk a Biztonságos és Egészséges
Életért Alapítvány
Alapítványunk kuratóriuma január 28-án ülésezett.
Az év elsõ hónapjában 27 igénylésrõl döntöttünk összesen 420 eFt értékben.
2007 decemberében kuratóriumi döntés született arról, hogy az utalásainkat elektronikus formában is intézhessük. Ennek technikai végrehajtása is
megvalósult az ülést követõen.
Eredményeképpen az igénylõ kollégák részére már a döntést követõ napon megtörténik az átutalás. Az elutasított kérelmekrõl értesítést kap a kérelmezõ.
Az emelt összegû támogatásokról olvasni lehet
a Mozdonyvezetõk Évkönyvének 78-79 oldalán, valamint a januári lapszámban.
Ugyanitt megtalálható adószámunk is.
18174432-1-42
Az APEH-tól szerzett információnk szerint a tavalyi 1%-os nyomtatványok ebben az évben is
felhasználhatók. Ugyanúgy kell egy fehér borítékban elhelyezni, névvel, lakcímmel, adószámmal ellátni, mint eddig. Átvételérõl, annak módjáról a Humán Partner dönt.
Változás hogy az önadózók illetve az abev
internetes kitöltési lehetõséget használók a
0753-D lap kitöltésével rendelkezhetnek adójuk 1, (+1)%-áról. Azon a fenti adószámot tüntessék fel!

Ez az Alapítvány értünk van!
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma
nevében:
Tóth Ferenc Attila

„Ülésezik a kuratórium”: Barsi Balács, Lancsák Róbert, Tóth F. Attila, Korcz Attila, Kaáli Zsuzsa

életünkbõl

Fórum Hatvanban
Február 6-án tagcsoportunk meghívására Kiss László elnök és Németh
László alelnök urak fórumot tartottak a hatvani mozdonyvezetõ és mozdonyfelvigyázó kollégák aktív közremûködésével.
Az érdeklõdõ csapat megérkezéséig az elnök úrék, a nyár végén általunk
birtokba vett új irodánk vendégszeretetét élvezhették.
Az oktatás és Forgalmi próbateszt kitöltését követõen szép számban megjelent érdeklõdõ kollégák megtöltötték az oktatótermet. Ilyen már régen
volt!
A vitáktól sem mentes összejövetelen tájékoztatást kaptunk a 2007. év végén megkötött bér-KSz és egyéb megállapodásokról, azok elõzményeirõl,

a tárgyalások menetérõl, valamint eredményérõl. Szó esett az újonnan alakult MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-ben elfoglalt pozíciónkról a tervezett és már meglévõ megállapodásokról.
Itt aktualitással bír az Üzemi Tanács választás kérdése, melyhez Velkei Béla területi ügyvivõ kollégánk fûzött néhány gondolatot.
Kiemelt témaként szerepelt a mozdonyfelvigyázók érdekében, képviseletében folytatott munka.
Természetesen mindenki lehetõséget kapott , hogy észrevételeinek, véleményének hangot adjon. Ez meg is történt. Megvitatásra került a mozdonyfelvigyázók jelenlegi bérhelyzete és annak jövõbeni kezelése. Az alelnök úrtól, azon érdemi munka részleteirõl hallhattunk, melyek már több mint másfél éve zajlanak a MOSZ-nál az érintett munkavállalói csoport bérhelyzetének rendezése érdekében. Remélhetõleg nem kell sokáig várnunk, hogy ez a
kérdés mindenki számára megnyugtatóan rendezõdjék.
Számtalan kérdés között felvetõdött a mozdonyvezetõk foglalkoztatás-biztonsága is, melyre vendégeink igyekeztek megnyugtató válasszal szolgálni.
Közel két órás beszélgetés után megköszöntük
vendégeink és kollégáink részvételét.
Több kolléga megjelenésére is számítottunk,
akiknek korábban figyelmébe ajánlottuk ezt a lehetõséget, hogy kérdéseikre elsõ kézbõl kapjanak hiteles válaszokat. Sajnáljuk, sajnálhatják,
hogy nem érkeztek meg.
Lancsák Róbert
tagcsoportvezetõ
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Beszámoló a 2007. év második félévérõl
A 2007. év második
felében, ahogyan az
várható volt, több
lett az elvégzendõ
feladat. A bizalmat
megtartani sokkal
nehezebb,
mint
megszerezni. Sikerült tagcsoportunk
létszámát
tovább
növelni, így immár 196 fõt számlálunk. Egyre
több kolléga ismeri fel, hogy az egység nagyon
fontos, így egyre több osztrák képesítéssel rendelkezõ kollégát tudhatunk soraink között. Ehhez természetesen elengedhetetlen volt tudatosítani, hogy a MOSZ Soproni Tagcsoportja nem
csupán a hazai vonalainkon szolgálók érdekeit
tudja képviselni.
A július 22-re meghirdetett mozdonyvezetõi
sztrájk hatására sikerült a GKM-mel megállapodást kötni. A GKM saját maga által vállalt határidõkön belül vállalta, hogy a követeléseinkben
foglaltakkal kapcsolatban törvényi szabályozást
alkot a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének bevonásával és folyamatos tájékoztatásával. A megállapodás nagyon szigorú szabályokat és határidõket tartalmaz.
A mi feladatunk tulajdonképpen most kezdõdött
el igazán, mégpedig, a szabályok minõségi tartalommal való kitöltésével, a határidõk betartatása
mellett.
A soron következõ tagcsoporti értekezletünket
2007. 08. 07-én tartottuk meg.
A napirendi pontok:
– az elmúlt év munkájának a beszámolója,
– Németh László értékelése a tagcsoportunk
munkájáról,
– a sztrájk értékelése.
Az éves beszámolót a jelenlévõ kollégák elfogadták.
Németh László nagyon pozitívan értékelte a soproni tagcsoport munkáját, kiemelve, a sztrájkban
való részvétel komolyságát.
A sztrájk. Nagyon kemény munkával elõkészítettük a várható munkabeszüntetést, azonban a
GKM-el történt megállapodás miatt nem volt
szükség e kényszerítõ eszköz alkalmazására. A
bértárgyalások alakulását utólag szemlélve lehet,
hogy erre az erõdemonstrációra itt, Sopronban
mégis szükség lett volna. Látszott a kollégák komoly tenni akarása már az aláírók számából is. A
támogatottság 96%-os volt.
A következõ idõkben elvégzett munkánkról.
– Folyamatos tárgyaltunk a GYSEV felsõ vezetésével, a MOSZ jobb tárgyalási pozíciójának kialakítása érdekében.
– 2007. 08. 22-én tárgyalás a túlóra kérdésében,
ugyanis vészesen közelítettünk a 200-300. túlóra
felé.
– A távozó kollégákról, ugyanis a munkáltató
szerette volna megakadályozni a távozásukat, illetve külföldi munkavállalásuk lehetõségét, nem
éppen korrekt módon.
– Egyeztettünk az átvezénylési pótlékok nem
megfelelõ kifizetésérõl.
– A szombathelyi vonal rádiós problémájának a
megoldása. Ideiglenesen a munkáltató mobiltelefonok beszerzésével oldja meg, mindaddig,

amíg a GSM-R rendszer kiépül.
– Balesetek okán egyeztetnünk kellett. Rögzítésre került a soproni ÁVU-ban az önmûködõ kapcsolószerkezettel felszerelt jármûvek tolatásának, tárolásának módja.
– Folyamatos egyeztetés a pihenõidõk betartásával kapcsolatban.
– Tárgyalás a mozdonyvezetõk bérbesorolásáról.
– A helyi KSZ függelék tárgyalása. A munkáltató
a tartalékszolgálat óráit, és a normaidõket indokolatlanul csökkenteni óhajtotta. Részt vettünk a
normaidõk újraszámításában, lemérésében,
mely metódus természetesen minket igazolt, így
azok nem is változtak.
– Szorgalmaztuk egy új mozdonyfelvigyázói
helység, a mozdonyvezetõk szociális létesítményeinek létrehozását, illetve ezek egy közös épületben történõ elhelyezését. Részt vettünk ezek
megtervezésben, mely projekt a rendelkezésre
álló, megüresedett egykori vámhivatal átépítésével végül meg is valósult. Azóta megtörtént az átadás, beköltöztünk. Ennek a költözésnek számunkra egyetlen hátulütõje, hogy a munkáltató
a MOSZ irodáját a tagoktól távol, az igazgatóság
épületében helyezte el. Ezzel - minden erõfeszítés ellenére -, nem lehetett mit tenni. Tulajdonképpen egy elszigetelési kísérletrõl van szó, mely
mindaddig hatástalan marad, amíg a MOSZ helyi tisztségviselõi aktív mozdonyvezetõk, hiszen
így könnyen tartható a napi kapcsolat a tagsággal, a MOSZ raktárrá degradált irodája pedig
akár a Marsra is költöztethetõ, a munka hatékonyságát az ilyen intézkedés így nem befolyásolhatja.
– Elkészítettük a 2008-as évre vonatkozó KSZ
módosítási- és béremelési javaslatainkat, amit a
megszabott határidõre át is nyújtottunk a munkáltatónak, és a társszakszervezeteknek. Legfõbb
céljaink idén is: a jobb munkakörülmények
megteremtése, a szociális juttatások mértékének
növelése, valamint a bérek megfelelõ emelése.
– 2007. október 17-én a MOSZ ügyvivõ bizottsága úgy döntött, hogy a július 23-ra meghirdetett sztrájkot megtartja, mégpedig azért, mert a
GKM nem tartotta be a korábbi megállapodásban leírtakat. A törvényi szabályozásokat, a saját
maga által vállalt határidõket. A GySEV Zrt. életében elõször a soproni tagcsoport is részt vett,
mégpedig példamutató módon. Nagyon fegyelmezetten, megfontoltan viselkedett. A sztrájkban
résztvevõ kollégáknak sztrájksegélyt folyósítottunk, óránként nettó 1000 Ft-ot. Komoly elõkészítõ munkát végeztünk, tárgyaltunk az elégséges
szolgáltatásokról, amit a munkáltató komédiába
illõ módon úgy képzelt el, hogy közlekedne valamennyi menetrend szerinti személyszállító- és
tehervonat, valamint dolgozna az összes tartalék,
de egyébként azért sztrájkolnak a mozdonyvezetõk. Így, érthetõ módon nem született megállapodás. A sztrájkot megtartottuk. A térségünkben
egy személyszállító vonat sem közlekedett, a
magyar üzletágat illetõen (a MOSZ kontra GKM
ügy miatt nem is volt, nem is lehetett célunk a
nemzetközi forgalom korlátozása). Nagy eredmény, hogy a mozdonyvezetõi képesítéssel rendelkezõ, de nem mozdonyvezetõ munkakörben
foglalkoztatott GySEV alkalmazottak (reszortosok, stb.) nem vállalták a vonatok továbbítását. A
GyDSZSZ tag kollégáink is szolidaritást vállaltak,
nem törtek sztrájkot.
– 2007. október 26-án megkezdõdött az idei

KSZ- és bérmódosító tárgyalás. Nagy elánnal fogtunk a tárgyalásokhoz, tudva, hogy idei pozíciónk sokkal elõnyösebb, mint a korábbiakban, ez
egyaránt értendõ a technikai, személyi, és jogi
feltételekre, úgy tûnt kínos közjátékoktól mentes, korrekt tárgyalássorozatnak nézünk elébe. A
tárgyalások elkezdõdtek, de október 19-tõl november 22-ig érdemben nem tudtunk megállapodni a mozdonyvezetõk bérkategória emelésérõl és a bértábla KSZ-bõl való kiemelésérõl, ezért
november 22-én bejelentettük a KSZ felmondását. Emiatt még nagyon kemény munka vár ránk,
adódhatnak olyan helyzetek, amit csak együtt,
nagy-nagy egyetértésben, megértésben és összetartásban tudunk átvészelni.
A KSZ felmondását a tárgyalások alakulása, és
egyéb okok miatt egyelõre február 28-ig elhalasztottuk.
– Megállapodást kötöttünk a 300 óra feletti túlmunka díjazásáról:
– 220 % túlóra pótlék óránként és 550 Ft-os étkezési utalvány,
– A RÖEE állomány részére 220 % és 550 Ft-nak
megfelelõ Euro
– Az új menetrend bevezetésével új fordát kellett tervezni, a Nemzeti Közlekedési Hatóság
elõírásai szerint immár legfeljebb 12 szolgálati
órával. Folyamatosan egyeztetünk a munkáltatóval, hogy a forduló szolgálat ellátása érdekeink figyelembevételével történjen. Az esetleges hibák
kijavítása érdekében a tapasztalatok alapján a
fordákon „menet közben” is finomítunk.
– Folyamatosan részt veszünk a MOSZ Ügyvivõ
Bizottságának és a Küldöttközgyûlés munkájában, ahol fontos döntések részesei vagyunk. A
MOSZ felsõ vezetése fontos feladatnak tartja a
GySEV Zrt. tagcsoportjánál végzett munka támogatását. A feladatok ellátásában Németh László
ügyvezetõ alelnök kiemelkedõ szerepet vállal.
– Tisztségviselõink az idén is részt vettek az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége által szervezett kommunikációs tréningen, és a MOSZ által
szervezett képzésen, melyek segítik a könnyebb,
hatékonyabb, felkészültebb feladatmegoldást.
– Decemberben ismét itt volt a mozdonyvezetõ
mikulás, a kicsik nagy örömére.
Sport
Foci
Az idén vendégül láttuk Ferencváros ezüstlábú
focistáit. Kétórás, nagy csatában sajnos, igaz,
hogy csak egy hangyányival, de alulmaradtak
aranylábú fiaink. Sebaj, a tavaszi visszavágón
revansot veszünk.
A 2007-2008-as MOSZ kispályás labdarúgó torna Tapolcán megrendezett õszi elõselejtezõjén,
az elõkelõ második helyet szereztük meg. Folytatás tavasszal.
Teke
A hagyományokhoz híven folytatódott a szombathelyi és a soproni tagcsoport közötti remek
hangulatú tekeverseny, ahol kollégáink ismét
helytálltak. Folytatás Szombathelyen, tavasszal.
Horgászverseny
2007. 09. 14-15-én Szécsényben rendezték a
MOSZ horgászversenyt. Itt három csapatunk vett
részt. Sajnos ezúttal is a halak bizonyultak jobbnak. Az elsõ csapatunknak sikerült azért 70 dkg
halat fogni. A második csapatban csak a botot sikerült fogni. Szakszóval még csak kapásuk sem
volt. Így a második nap után megállapítottuk,
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hogy ebben a tóban nincs is hal, így nem is lehet kifogni õket. Ennek ellenére nagyon jó hangulatban telt el a két nap. Jövõre, úgy véljük, nálunk
kell megrendezni a horgászversenyt, akkor a hazai pálya elõnye, és a lokálpatrióta halak a javunkra befolyásolhatják a versenyt.
Pénzügyek
Tagcsoportunknál a MOSZ Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottsága ellenõrzést tartott és mindent rendben talált. Pénzügyeink rendben tartásáért, e felelõsségteljes munkáért Molnár István pénztárosunkat illeti elismerés. Mindig
idõben készen vannak az elszámolások, precíz, áttekinthetõ könyvelést
vezet.
Értékelés
Az elmúlt félévben is keményen, lehetõségeink szerint eredményesen dolgoztunk. Nõtt a taglétszám, megerõsödött tárgyalási pozíciónk. Megerõsödött tagjaink érdekképviselete. Hatékony társadalmi szervezetté nõttük ki
magunkat. Ehhez a közösség erejére, minden tagtársunkra szükség volt, és
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van ezen túl is. Mindenért, amit teszünk, közösen kell felelõsséget vállalnunk.
Céljaink
A kollektív szerzõdéseken (kollektív megállapodásokon) nyugvó munkavégzés, az egészséges- és biztonságos munkafeltételek megteremtése. A mozdonyvezetõi munka értékének megfelelõ helyre emelése erkölcsileg,
anyagilag egyaránt. Ezek megvalósítása érdekében
minden törvényes eszközt fel kívánunk használni.
Ezt természetesen csak összefogással és egységes
erõvel tudjuk megvalósítani.
Sopron, 2008. január. 11.
Vas László
területi ügyvivõ

Nyugdíjas Búcsúztató Cegléden
2008. 01. 25.-én nyugdíjas búcsúztatót tartott a ceglédi tagcsoport.
A nyugdíjba vonult, Kovács László és Détári István kollégákat köszöntötte
a tagcsoport vezetõje, majd tartalmas marhapörkölt vacsora következett,

ami megalapozta az utána következõ italfogyasztást és a kialakult jó
hangulatot. A rendezvényt megtisztelte a MOSZ elnöke, Bp. Kelet Területi
ügyvivõje és az Üzemi Tanács Elnöke. A hajnalig tartó beszélgetések és a
régi emlékek felidézésével zárult a közös vacsora.

Pénztárosi Értekezlet
2008. 02.19-én Pénztárosi Értekezletet tartottunk a MOSZ Központban.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a tagcsoportok pénztárosai jelentõs létszámban jelen voltak.
Németh László Ügyvezetõ alelnök tájékoztatta a jelenlévõket a 2008.
évi változásokról.
Felmerülõ kérdés volt a reprezentációs keret felhasználásának elszámolása, az évente 3- szor adható kis értékû ajándék és az egyszeri tárgyjutalom lehetõsége.
Néhány tagcsoportnál nem egyértelmû a segélyezési rendszer.
Ez a tavalyi évhez képest nem változott, azaz a temetési és szociális segélyeknek nincs központilag meghatározott összegkorlátja, de tudni kell,
hogy nem intézményes segélyezési rendszer van, tehát nem jár automatikusan, hanem csak környezettanulmány elkészítése után adható !
Pontosítottuk a gépkocsi elszámolás felmerülõ kérdéseit is.
Néhány tagcsoport szeretne bankot váltani, ez mostantól lehetséges, de
nagy körültekintéssel kérjük intézni.
Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a tagcsoportok mindennemû tartozásaikat sürgõsen egyenlítsék ki, ellenkezõ esetben a márciusi visszajuttatásokból le lesz vonva.
Kérjük, hogy a havi anyagokat precízebben állítsák össze és az aktuális
hónapot követõ hónapban juttassák el a központba, segítve ezzel a könyvelõk munkáját.
Fontos és betartandó! Minden tagcsoport köteles a tagjait évente taggyûlésen tájékoztatni a pénzügyi helyzetérõl!
Köszönjük a megjelentek közremûködését.
Kaáli Zsuzsa
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területi hírek

Debrecen
• Vége a már amúgy is csak két gépesre karcsúsított Gigant fordulónak.
Nos nem azért, mert Taurusokat kaptunk helyettük, hanem azért, mert
a START március 1-tõl csak a Tisza (628-629) továbbítására rendelt V
63-as mozdonyt. Ez egyébként teljesen jogos. Így aztán marad a jó öreg
Szili meg a kör IC. Fel és lejelentkezési normaidõvel 9 óra 47 perc szolgálat alatt 650 km. Azt hiszem, erre már nem lehet mondani, hogy nem
vagyunk kihasználva.
• Debrecen után Nyíregyházán is megszûnt az értesítõ gépkocsi. Ezen túl
Nyíregyháza Északi kitérõben a személyzetváltást egy helyi TAXI társasággal kötött megállapodás alapján TAXI-val bonyolítják le a felvigyázók
megrendelése szerint.
• Február 11-én a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság Debrecen területen tartott
ellenõrzést. Néhány apró hiányosságon kívül (pl. nincs rács a MOSZ iroda ablakán), tudomásom szerint más kifogásuk nem volt, habár a jelentésüket még nem kaptuk meg.
• Február 12-én területi teke bajnokságot rendeztünk Hajdúnánáson, ahol
a következõ eredmények születtek:
Csapatban:
I. Debrecen 4. csapat (Nemes Zsolt, Sipos András, Szûcs József)
II. Püspökladány 1. csapat (Kiss Zoltán, Kolláth Béla, Nagy László)
III. Debrecen 6. csapat (Hegyes Zoltán, Kiss András, Liszkás Sándor)
Egyéniben:
I. Kiss András
II. Sipos András
III. Lakatos László

az utasítások számunkra „szent” pontjainak betartatását. Mi mozdonyvezetõ kollégák azt tapasztalták a „végeken”, hogy a munkáltató a központilag hozott rosszabbnál rosszabb döntéseivel minket kíván „faltörõ kosként”
felhasználni a sztrájk megtörésére. Ezt tetézte a február 5-én este hozott
újabb rendelkezés, miszerint aki nem sztrájkol, az szolgálatonként kap
bruttó 5 000 Ft-ot. Ezzel alapjában még nem lenne gond, hiszen sajnos ez
bele tartozik az érdekvédelmi harcba. Erre volt példa 2000-ben is, ha viszsza- emlékszünk, csak akkor a „sztrájktörõ mikulás mozdonyvezetõk” kaptak jutalmat, igaz nem 5 000 Ft-t. Visszatérve a mostani júdáspénzre, a
gond ezzel kapcsolatban az, hogy elvárták volna a MÁV vezetõi a mozdonyvezetõktõl az utasítások megszegését, a kiadott rendelkezések alapján az utasítás ellenes munkavégzést. Itt kell megjegyeznem, hogy minden
rendelkezés, minden sztrájktörõ próbálkozás ellenére a mozdonyvezetõk
utasítás szerint, a közlekedésbiztonsági szabályokat szigorúan betartva végezték munkájukat. A júdáspénzen felháborodott mozdonyvezetõk egy
csoportja javaslattal élt a tisztségviselõk felé, hogy Õk ezt a bruttó 5 000
Ft-t szeretné jótékonysági célra felajánlani. A MOSZ Szeged terület küldöttei egyhangúlag felkarolták a javaslatot, s közleményt adtak ki. A jótékonyság, mint mindig, most is önkéntes és nemes gesztus. A felajánláshoz szép
számmal csatlakoztak a terület mozdonyvezetõi, akik a sztrájk ideje alatt
részesültek a MÁV jutalmából. A Humánszolgáltató Szervezet vezetõinél
gyors megértésre találtunk, így a felajánlást tevõ mozdonyvezetõk júdáspénze már március elején célba ér.
A kiválasztott alapítvány a „Reménysugár” a
Dél-alföldi Haematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítvány.
A békéscsabai, a kecskeméti, a kiskunhalasi, a
szegedi, a szentesi, a mezõhegyesi, és a vésztõi felajánlást tevõ mozdonyvezetõ kollégák bíznak benne, hogy a „jutalmuk” jó helyre kerül, s elõsegítik
rákbeteg gyermekek gyógyulását. Köszönet minden kollégának!

• Nálunk a mozdonyvezetõk „tudáspróbája” február 15-én zárult. Sajnos az utolsó napon megtört az eddigi siker, egy kollégának csak 18 kérdésre sikerült helyes választ adnia.

Baráth Géza
területi ügyvivõ

Miskolc
Liszkás Sándor
területi ügyvivõ

Szeged
2008. február 7-én a VDSZSZ sztrájk kellõs közepén tartotta soros területi értekezletét a MOSZ Szegedi területi csoportja. A tisztségviselõk
Szentesen kaptak tájékoztatót a MOSZ elnökétõl a GKM-el folytatott tárgyalások pillanatnyi állásáról. Egyeztetés folyt a küszöbön lévõ Üzemi Tanács és Munkavédelmi Bizottsági képviselõk márciusi választásáról. A területi küldöttek áttekintették a KSZ Helyi Függelékeket, s közös módosítási
javaslatokat dolgoztak ki. A tisztségviselõk elmondták, hogy a mozdonyvezetõk körében komoly felháborodást okoztak a munkáltató ötletei, a
VDSZSZ sztrájk megtörésére. Az erõsen vitatható rendelkezések súrolták

A mögöttünk álló közel egy hónap viszonylagos nyugalomban telt el.
A január 24-i ÜT ülésen tájékoztatást kaptunk a Fõnök Úrtól, az eltelt
idõszakról. Elmondta, hogy megnövekedett a balesetek száma, amihez
hozzájárult, több nyombõvülésbõl eredõ baleset is. A laktanyai elhelyezésekkel kapcsolatban tájékoztatott, hogy minden helyen keresik a megállapodásnak megfelelõ, legjobb megoldást. Megemlítette, hogy Miskolc konzekvensen betartja a Kollektív Szerzõdés rendelkezéseit, de nem mindenhol tapasztalja ugyan ezt, Õ sem.
Az idõközben lezajlott különbözeti forgalmi pótvizsgán, az akadályokat
mindenki sikeresen teljesítette.
A miskolci tagcsoport, 02.05.én tartotta az év elsõ testületi ülését. Döntés született, az ÜT.-be, illetve az MVB-be történõ jelölt állításról.
Január 18-án megalakult az ÜT ill. MVB Választási Bizottsága, melynek
megalakulását a VDSZSZ a bíróságon is megtámadott. Az említett szervezet szerint nincs szükség új választásokra. Azért biztos, ami biztos, két vasat tartva a tûzbe, annak ellenére, hogy a bírósághoz fordult, mégis állított
jelölteket, a választásra soraikból. A mai napig nincs bírósági határozat.
A VDSZSZ sztrájkjáról megoszlanak a vélemények. Aránytalanul több
azonban a negatív vélemény, mintsem az egyetértõ. A kiszámíthatatlanság
ellenére, a munkáltató néhány kivétellel, jól megoldotta a mozdonyvezetõk váltását, illetve telephelyre történõ szállítását.
Az ilyen totális személyvonati közlekedést megbénító sztrájk, nem csak
az utazó közönségnek okoz problémát, hanem azoknak a kollégáknak is,
akik a forduló állomáson rekednek 8, esetleg 10 óra szolgálattal. Az utasok körében, sokkal több a durva megnyilvánulás. Korábban nem lehetett
tapasztalni ennyire negatív véleményeket.
Március hónapban, megkezdõdik a dízelmozdonyok számítógéppel
történõ felszerelése. A Villamos mozdonyok felszerelése 2009-ben kezdõdik el. Tájékoztatott errõl Kovács József Úr, a miskolci KJK Vezetõje.
2008. 03. 11-én a választások kapcsán FÓRUM-ot tartunk, melyre várjuk a MOSZ tagok minél nagyobb számú megjelenését. A rendezvényen
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részt vesz Kiss László elnök úr és Németh László alelnök úr is.
Bízunk abban, hogy a március 17-19-én megtartandó választásokon, a mozdonyvezetõk ismét
megmutatják egységükben rejlõ erejüket, hogy annak gyümölcsét, a késõbbiekben is a közösség javára fordíthassuk az Üzemi Tanácsokban, a Munkavédelmi Bizottságokban, és természetesen a
szakszervezeti munkánkba is!

Laczai Lajos
területi ügyvivõ

zetek jelöltjeit! A sikeres és eredményes választás reményében létrejött
együttmûködési megállapodást, amit a TVSZK területén mûködõ, öt
MOSZ-os tagcsoportvezetõ és a két területi ügyvivõ írt alá, mindenki megtekintheti a tagcsoportvezetõknél! Ebben a megállapodásban az aláírók
„vállalták, hogy egymás jelöltjeit kölcsönösen támogatják”. Nagyon fontos
lehet a jövõre nézve, hogy a MÁV-TRAKCIÓ-n belül milyen összetételben kerülnek megválasztásra
az üzemi tanácsok! Arra kérek mindenkit, hogy a
saját jövõjét szem elõtt tartva, a választásokon
megjelenve a MOSZ jelöltjeit támogassák! Elõre is
köszönöm!
Szintén február 22-én tartotta, a záhonyi tagcsoport a nyugdíjas búcsúztató bálját, ahol több
mint 130 fõ vett részt és hat kollégától vettek búcsút. Kellemes nyugdíjas éveket kívánunk nekik.

Debrecen-Kelet
A februári hónapban is folytatódtak a különbözeti forgalmi vizsgák területünkön. Már csak a Mátészalka, Nyíregyháza telephelyek villany vizsgával rendelkezõ mozdonyvezetõi voltak hátra, akik probléma nélkül vették az akadályt és levizsgáztak.
Február 11-én és 12-én ellenõrzést tartott területünkön a PEB. Az elsõ
napon a nyíregyházai pénztárat ellenõrizték, a második napra, pedig a
mátészalkai és a záhonyi pénztárak maradtak.
A PEB megállapította, hogy a tagcsoportok az elõírásoknak megfelelõen kezelik a pénztárakat és hasznos tanácsokkal látta el a tisztségviselõket
a késõbbi idõkre.
Február 14-én, a Vásárosnamény polgármesteri hivatalában, Felsmann
Balázs, a GKM szakállamtitkára tartott fórumot, ahol a mátészalkai tagcsoportvezetõ két fõvel és személyem vett részt. A fórum tárgya a térségben
lévõ, országos közforgalmú személyszállítás szüneteltetésére javasolt vasúti
mellékvonalak térségi üzemeltetésének kérdései, lehetõségei, a vasútvonalak további hasznosítása. A fórumra elsõsorban az érintett térségekben
tevékenykedõ polgármesterek voltak hivatalosak, mintsem a szakszervezetek képviselõi, még ha meghívottak között ott is szerepeltünk! Ez kitûnt a
kérdésekre adott válaszokból is, hiszen az államtitkár úr külön kezelte a
szakszervezetekkel, 2007. december 11-én kötött megállapodás tartalmát! A tájékoztatóból körvonalazódni látszott, hogy az érintett mellékvonalak mûködtetésére a GKM ki szándékozik írni a pályázatokat és a potenciális befektetõket, megkeresi. Voltak olyan polgármesterek, akik ellenezték a tervezetet, viszont akadt olyan is, aki szeretné mûködtetni és turisztikai célokra használni a mellékvonalakat. (Hortobágy)

Február 22-én az üzemi tanács és munkavédelmi képviselõ választásra
létrejött választási bizottság, ülést tartott. Az ülés aktualitását az adta, hogy
lejárt a jelöltállításra adott határidõ.
A napirendi pontok szerint a beérkezett jelöléseket felülvizsgálták, a jelöltlistát összeállították és közzétették, ill. egyéb aktuális ügyeket és elvégzendõ feladatokat tárgyaltak meg.
A munkavédelmi képviselõ posztra kilenc jelölés, az üzemi tanács választásra viszont tizenhat fõ jelölése érkezett be a választási bizottsághoz.
Mivel mind a két testületbe kilenc személyt lehet megválasztani, felhívom
a mozdonyvezetõ kollégák figyelmét, hogy mind a két szavazólapon telephelyi hovatartozástól függetlenül, a kilenc fõ MOSZ-os jelöltre adják le a
voksaikat és ne erõsítsék eltévedt szavazataikkal a konkurens szakszerve-

Gyüre Ferenc
területi ügyvivõ

Szombathely
Területünkön is lezajlottak a különbözeti vizsgák ahol minden kolléga
sikeresen vette az akadályokat. Az igaz viszont, hogy az utolsó vizsganapon érkeztek meg a kérdések. Most már mindenkit az érdekel, hogy az
idõszakos vizsgán is így történik-e. A tesztjellegû vizsga elnyerte mindenki
tetszését, de itt is fölmerült a tudásanyag kérdése. Nagyon sok olyan kérdés szerepelt, amit mint mozdonyvezetõ nem kellene tudni, mert nincs ráhatásunk. A VDSZSZ által szervezett februári sztrájkok ellenszenvet váltottak ki kollégáink döntõ többségénél. Nem kell kozmetikázni a helyzetet,
de az utazni vágyók és a közvélemény is kezd lassan a vasút ellen fordulni. Õk nem tudnak különbséget tenni, csak azt látják áll a vasút és a vasutasok megint sztrájkolnak. Néhány kolléga mesélte, hogy alig mertek átmenni állomási peronokon formaruhában mert az utasok igen csak ellenségesen viselkedtek.

Február 15-én fórum volt Celldömölkön ahol Kiss László elnök, és Németh László alelnök urak tartottak tájékoztatót a megállapodásokról. Itt jegyezném meg, hogy a beíró helyiségekben mindenkit érdekel minden, de
a fórumon a részvétel kritikán aluli volt. Zalaegerszegen ez évben sikerült
megoldani a kábel tv rendszert a tagcsoportnak. Szombathelyen 23-án tartották a hagyományos gépész bált. Tapolcán a jövõ
hónap elején borversenyt rendeznek. Az üzemi tanácsi választások elõkészítése megtörtént most már
csak a kollégákon múlik annak sikere. Reméljük
mindenkiben tudatosul a tét nagysága és nem a fórumon nyújtott részvétel lesz jellemzõ.

Lóránt Imre
területi ügyvivõ
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szakmai kitekintés

Pécs
Február 11-én Felsmann Balázs szakállamtitkár úr tartott tájékoztató fórumot Mohácson, a régiót érintõ mellékvonalak ügyében. Meghívottak körét a civil szervezetek, önkormányzatok és érdekvédelmi szervezetek képviselõi alkották. A helyszín remélem nem utalt a vonalak sorsára, ugyanis
e napon zárultak a busójárás ünnepének programjai. Ezen a napon temették a telet, melynek hagyománya a „TÉLURAT” jelképezõ koporsót átúsztatják a Dunán, majd a fõtéren elégetik. Az elhangzottakból úgy érzem,
megfelelõ hozzáállással, ennyire nem reménytelen a helyzet.
A vonalak és annak közlekedése fenntartható.

Optimizmusomat itt nem kívánom indokolni hisz az írásom megjelenésekor már a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján a mohácson
elhangzottak teljes terjedelemben megtalálhatók. Ugyan is, ilyen fórum az
ország több pontján zajlik. Megjegyezném, hogy lehetek én optimista az
ügyben, ha az érintett települések sajnos tapasztalatom szerint alszanak és

Koporsóégetés a mohácsi fõtéren
várják a nem létezõ csodát. Kijelentésemet sajnos az támasztja alá, hogy e
fórumon a meghívott 28 település önkormányzatát, mindössze 4 település polgármestere (képviselõje) tisztelte meg. Bízzunk benne, hogy az érintettek és az ügyben tenni tudók felébrednek „Csipke Rózsika álmukból”,
mert csak akkor marad a mellékvonalainkon személyszállítás és kollegáimnak munkahelye.
(Megjegyzés: A mohácsiak büszkék lehetnek
Szekó József polgármester úrra, hisz Õ e napon a
rengeteg protokolláris elfoglaltságának ellenére,
szakított idõt a városát és polgárait érintõ fontos kihívásnak.)

Dörnyei Szilárd
területi ügyvívõ

M41 2300 sorozat
üzemeltetési tapasztalatai
Területünkön 2005 évben láttuk meg az M41 sor. mozdonyok legújabb
változatait melyek egyre nagyobb számban üzemeltek ebben a térségben.
Kísérletek után az elsõ változatok az eredeti 12 PA4-185 Ganz-Mávag
SEMT motor és vezérlés korszerûsítéseként jelent meg 1990-es évek végén.
Ezeknél a gépeknél a motoron két különálló turbófeltöltõ lett felszerelve hengersoronként, mellette viszont a legnagyobb eltérést a mozdony
üzemét felügyelõ és vezérlõ MEGATECHNO cég által konstruált berendezés képviselte
Itt jelentkezett elsõnek a dízelgépek terén mozdonyszemélyzet számára, hogy mit jelent itt, ha központi vezérlõn keresztül tudja kiadni a parancsokat és azon keresztül tudja kontrolálni a mozdony üzemét. Itt még a
vezérlõszekrényben megtalálhatóak a „szokásos” relék többsége, de a
fõbb funkciókat (motorfordulat, gázolajszivattyú, kompresszor, hûtés, vonatfûtés stb.) a vezérlõ felügyeli és a regulálást végzõ alapelemek hibája
esetén megszokott eljárások már nem használhatók.
A vontatás során jelentkezett, hogy ezek a gépek a hagyományos motorral szereltekhez képest lustábbak lettek. Ezek a mozdonyok a vezérlési
parancsokat bizonyos idõ elteltével hajtják végre, cserében viszont hatásosabb lett a motor túlfordulatvédelme és a mozdony „A” vezetõállásán
szöveges kijelzõ tájékoztatja a személyzetet az üzemi adatokról és a védelmek mûködésérõl.
A személyzet ténykedése itt hiba esetén egyre jobban a kijelzõ értékelésére annak a törlésére szorítkozik. Az érzékelõk elemek lassan elhasználódtak és mivel a cseréjük komoly beruházást igényelt csak az üzembenntartáshoz legszükségesebbek lettek pótolva így lassan a kijelzett információk mennyisége kevesebb lett. A maradék egyetlen védelmet is jelentõ receptor hibája miatt gyakran azonnali vészleálláshoz és a gép szolgálatképtelenségéhez vezetett.
A MEGATECHNO cég és a MÁV Szolnoki Jármûjavító Kft. további fejlesztéseket végzett és jelentõs változtatásokat hajtottak végre ezek közül
néhány:
• nagyobb teljesítményû CATERPILLAR motor
• Lo Control-DE/M41 központi vezérlõ aktív képernyõs kijelzõvel
• hidraulikus nyomatékmódosító megváltoztatott áttétellel és vezérléssel
• terhelhetõbb segédüzemi és vonatfûtési generátor stabil áramátalakítóval
• sü. agregátor beépítése kiegészítõ energiaforrásként
• 24 V vezérlési feszültség két különálló akkukörrel
• PBL3-98 tip. önmûködõ és MVF vagy DBV tip kiegészítõ fék.
• EVM 120 EÉVB.
• TELOC 1000 sebességmérõ és regisztráló berendezés
• vezetõállás fûtõ és hûtõkészülékek
• fényvisszaverõ felületû naproló felszerelése
• az IFA székek helyett Grammer székkel lett a mozdonyvezetõ oldalán
felszerelve
• új típusú nyomkarimakenõvel lett szállítva
• feltûnõen jobb minõségû karosszériamunka a mozdony külsejét és belsejét illetõen
Ezekkel a felszerelésekkel ellátott gépek hamar népszerûek lettek a mozdonyszemélyzet körében annak ellenére, hogy hamar kiütköztek a fejlesztés gyenge pontjai:
• A vezetõállás kialakításakor nem lett kihasználva az eredetileg sem túl
nagy szélvédõablak felülete. Alulról nagy részét elfoglalja az ott elhelyezett vezérlõpult így nagymértékben takarja a kilátást a mozdony ütközõi felé.
• Nem sikerült megoldani a jobb hangszigetelést a motortér és a futómû
irányában. Továbbra is az „A” oldalon a motor a „B” oldalon a hûtés zaja hallatszik be.
• A vezetõállás mennyezetében elhelyezett levegõvisszahûtõ kondenzvize illetve a csapadékvíz becsepeg a vezetõállás kezelõszerveire és mûszereire.
• Az új típusú mozdonyvezetõi szék viszonylag hamar meghibásodik, a
karfák végén lévõ burkolat letörik és a szék állíthatóságát biztosító szerkezetek tönkremennek. Valószínû, hogy ebben szerepet játszik a sze-
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mélyzet nem elõírás szerinti tevékenysége, hasonlóan a naprolók
használatánál tapasztalható meghibásodásoknál.
• A vezetõállás fûtõkészülék üzemeltetése során gyakran elõfordul
probléma. Nem egyenletes hõmérsékletet biztosít, mert meleg
levegõ befúvása után átvált hideg
levegõre. Itt is tapasztalható a
hozzá nem értõ beavatkozás, mivel a szabályzóegység programozása nem egyszerû.
• A kezelést igénylõ vezérlõszekrények a géphez rendszeresített
négyszögkulccsal nyithatók, amelyek a gép kulcsai között már nem
találhatók ezért szerszám hiányában nehéz hozzáférni.
• A vezetõállás burkolatok esztétikusak, könnyen tisztíthatók.
• A mozdonyvezérlõ kijelzõjeként
mûködõ aktív képernyõ, ha mûködik, jól áttekinthetõ és kezelhetõ. Nagyon sok információt jelenít
meg, viszont a vezérlõ üzemérõl
tájékoztatást adó kijelzõ lámpákhoz képest, meglehetõs késéssel
követi a változásokat. Gyakran
nem jut a konkrét hiba megjelöléséig, csak a hibához tartozó ikont jeleníti meg. A fagyállóval töltött gép nem igényli a motor melegen tartását, viszont nagy hidegben a kijelzõ ledermed, nem ad információkat és
gyakran jelentkezik ettõl függetlenül is egyik vagy mindkettõ oldali kijelzõjén a kommunikációs zavar. Ebben az esetben a személyzet csak a
vezérlõ üzemérõl tájékoztatást adó három különbözõ színû visszajelzõ
alapján tud a gép hibamentes üzemérõl tájékozódni.
• A kezelõ kapcsolók meglévõ pozícióihoz nem igazodik a hozzájuk tartozó felirat. Pl. kontroller kiválasztásnál nem lehet a jelzett alsó állásba
kapcsolni. A légsürítõ magas üresjárat kapcsolójánál nem ez a felirat
szerepel. Néhány kapcsoló (pl.tömörségvizsgáló nem bírja a napi igénybevételt és meghibásodik.
• A visszajelzõ lámpák /vezérlõ, féküzemmód, EVM/ fényereje csak két fokozatban szabályozható, sötétben még a tompított is zavaróan hat.
• A dízelmotornál eddig kevés hiba jelentkezett, néhány helyen hûtõfolyadék illetve kismértékû olajszivárgás tapasztalható. A szívócsõhöz vezetõ gégecsöveket lecserélték, és nem jelentkezik ezek vákuum következtében létrejött deformációja. Kedvezõ teljesítmény leadással rendelkezik itt nem tapasztalni, az M62-300sor. motorjainál nagy teljesítmény
kifejtéskor néha elõforduló automatikus teljesítménykorlátozás. Mivel a
motorról nagyon sok információ jelenik meg a kijelzõn, elõfordulhat,
hogy a receptorok meghibásodásakor a helytelen adatok befolyásolják
az üzemelést. (Már kezdettõl fogva sokszor jelentkezik pl.: ECM légszûrõ eltömõdött jelzés, amikor a mechanikus szondák ezt nem valószínûsítik.) A motor kevésbé hajlamos a gázolajkör belevegõsödésére, néhány esetben mégis a kézi pumpával való levegõzés után volt indítható. Kivétel nélkül minden gépre jellemzõ a lelassult parancsátvitel ami
úgy jelentkezik hogy min 30 másodperc elmúltával a kontroller rányitása után indul el a jármû.
• Hagyományos Voith hajtómûvel lett felszerelve, azonban ennek a vezérlése át lett alakítva. Hiányzik a kapcsoló regulátor, helyette sebesség
mérõ által elektronikusan szabályzott kettõ darab EH szelep végzi a fõvezérlõ tolattyú vezérlését.
Változott az irányváltó és résztöltés regulálás, melynél a mozgásérzékelést
szintén a sebességmérõ óra jele végzi. Ebbõl következik, hogy annak
meghibásodása a hajtómûvezérlésnél is problémákat okoz. Egyszerûbb
végálláskapcsoló van az irányváltóban felszerelve, de ennek mikrokapcsolói illetve mechanikus elemei továbbra is gyakori üzemzavarhoz vezet. Folyamatos fejlesztés alatt állnak ezek az alkatrészek, és így próbálja jármûjavító a meghibásodásokat kiküszöbölni.
• A segédüzem és vonatfûtési generátor nagyobb teljesítménye ellenére a
vontatott jármûvek fûtési áramigényének (német kocsik) növekedése
miatt, állandó túlterhelésben üzemel, ezt gyakran meghibásodás kíséri.
A kezelési könyv SFS biztosító hiba esetén további üzemelést engedélyez a valóságban viszont ez a vonatfûtést lehetetlenné teszi. A generá-
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torról táplált B vezetõ álláson elhelyezett Sü akkutöltõ berendezés gyakran meghibásodik, emellett az áram átalakítók hangja nagyon zavarja a
mozdonyvezetõt a tevékenységében (csikorgó hang). Szerencsére a gép
el van látva külön energiaforrással, a segédüzemi agregátor által, amely
lehetõvé teszi, hogy a CAT indító akkumlátor töltõ vagy az Sü töltõ helyett párhuzamos üzemben megfeleljen.
• A segédüzemi agregátor kezdettõl fogva nagy hiányossága, hogy a saját
12V-os akkuját csak önmaga képes tölteni, ezért ha keveset üzemel,
vagy ez a töltési kör hibás a fent említett üzemmódot nem lehet megvalósítani. Ebben az esetben ennél a hibánál nem lehet a hõntartót sem
üzemeltetni, és a vezetõállásokat illetve a CAT motort melegen tartani.
Ennek az agregátornak a gázolajellátása a fõmotorból visszaáramló résolajból történik és, ha sokat üzemel a kis agregátor és a hõntartó, hamar kifogy a korlátozott nagyságú gázolajkészlete.
• A két különálló 24V-os akkumlátoros kör ennek a többes ellátásnak köszönhetõen viszonylag üzembiztosan üzemel, a kondícióikról többféle
hagyományos és digitális kijelzõ tájékoztat. A vezérlõ programjában
mégsem írja ki, hogy éppen túlfeszültség vagy alacsonyfeszültség hiba
jelentkezik, ilyekor a többi kijelzõrõl (hagyományos mûszer) kell tájékozódni.
• Az új rendszerû fékezõszelepet a személyzet egy része nehezen szokta
meg, másoknál hamar népszerûvé vált és most már kellõ gyakorlattal a
D12 fékezõszelephez hasonlóan magabiztosan kezelik. Viszonylag kevés üzemzavar jelentkezik néha csak teljes vagy gyorsfékezés során végrehajtott leürítés után hajlandó a fék fõvezetéket feltölteni. Szerencsés
megoldás volt a vontatástiltást a fékhengernyomáshoz rendelni.
• Az EVM120 EÉVB berendezés a Teloc 1000 sebességmérõ és regisztráló berendezéssel új utazási stílust követelt a mozdonyszemélyzettõl,
melyet mostanra sikerült megszokniuk. A mozdonyon a berendezéshez
csatlakozva sebességszabályzó kör mûködik, amely viszont igen tág határok között tartja a beállított max. sebességet, féküzem hiányában pedig a mozdonyvezetõn múlik, hogy megengedett sebességet szabályozza. Több esetben elõfordult viszont, hogy a sebesség szabályzó kör
helytelen mûködése következtében a mozdony szolgálatképtelen lett,
mivel olyan alacsony értékre korlátozta a vonat sebességét. Meg kellett
szokni , hogy az EÉVB berendezés kiiktatása kizárólag mindkét kezelési helyen elvégezve történhet szakszerûen.(levegõs és villamos kapcsolók egyidejû kezelésével a végállásig)
• Az új típusú nyomkarima kenõ a központi vezérlõre gyakran hoz könynyû hibajelzést, mely zavarja a mozdonyvezetõt a többi hiba értékelésében.
Összeállította:
Sebestyén Ferenc
Szombathely
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megkérdeztük

Egészséges ivóvíz

Kérdés: mi a véleményed az új menetrendrõl?
Bánrévi László, mozdonyvezetõ - Miskolc
– Az ütemes menetrend jó ötlet, de a csatlakozások sok esetben nem megoldottak a mellékvonalakról a fõvonalak felé és viszont. Ezek a problémák
egy kis odafigyeléssel nagyobb szakmai hozzáértéssel kiküszöbölhetõek lehetnének.
– A veszélyeztetett, (bezárásra tervezett) mellékvonalakon kialakított menetrendek, már több éve utasbarátnak egyáltalán nem nevezhetõek. Ezáltal a
felhordó hatás nem kellõen érvényesül. Munkábajárásra, ügyintézésre szórakozásra nem igazán alkalmas.
– Aki a mellékvonalakról átpártol a Volán Társaságokhoz a nem megfelelõen
kialakított menetrend miatt, az a fõvonalakon már nem veszi igénybe a MÁV
szolgáltatásait
– Az ütemes menetrend mellett hiányolom az átlós különbözõ országrészeket összekötõ vonatokat és az esteleges charter járatokat is.

Beraczkai Ferenc, mozdonyvezetõ - Mezõhegyes
– Nem nevezhetõ utasbarátnak a MÁV kialakított menetrendje, ez fõként
igaz a mellékvonalakra.
– Mezõhegyes térségébõl az ország távolabbi (Dunántúli) térségei sok esetben nem, vagy nagyon nehezen érhetõek el egy nap alatt.
– A kisebb településekrõl a munkábajutás és iskolábajárás a mellékvonali
közlekedés kialakítása szempontjából nem vagy csak nehezen biztosított.

Sebestyén Lajos, mozdonyvezetõ - Celldömölk
– A hosszú évek lemaradását nagyon nehéz behozni. De a szándék úgy látom megvan. Lásd elõvárosi közlekedés és ütemes menetrend. De ez csak
egy töredékét érinti az egésznek. Ha szabad így fogalmazni a nagyobb rész
még mindig balkáni körülmények között mûködik. Vannak olyan megyeszékhelyek ahová az eljutási lehetõség az egyenlõ a nullával. (lásd késõ esti
órákat) 18 órás indulás Budapestrõl és vége nincs több vonat. Utána a kedves utas ugyan eljut, de hatalmas kerülõvel. A menetrend kialakítása évrõl évre nem helyi sajátosságok figyelembevételével történik hanem statisztika
alapján amit több éve állapítottak meg. Konkrét példát is tudok mondani, a
menetidõket még a régi diesel vontatáshoz állapították meg, azóta ennek fölülvizsgálata nem történt meg. Sõt visszafejlõdés is mutatkozik. Nagyon jó
példa a Celldömölk-Gyõr viszonylat ahol a nyolcvanas években még gõzvontatással a menetidõ gyorsvonatnál 50 perc volt, ez
most korszerû diesel vontatással 1 óra 15 perc. Annak ellenére, hogy elég szegényes eszköz park van
de a kedves utas igényét is jobban ki lehetne elégíteni, ha ezeket a menetidõket felülvizsgálnák. Nem
beszélve a csatlakozási lehetõségekrõl amikor menetrend szerint közlekedõ vonatoknál nem lehet elérni a másik vonatot, mivel egy két perccel elõbb indul, mint az érkezõ vonat.

Összeállította:
Velkei Béla

ARCKÉPES – MEGHOSSZABBÍTVA
A MÁV-START 2008. év július 31-ig meghosszabbította az igazolványok
2007. évi érvényesítési szelvényeinek érvénytartalmát. Ez azt jelenti,
hogy a tavalyi szelvénnyel a fenti idõpontig használhatóak az igazolványok.

lapzárta után
„T-zones: A munkaügyi tárca a sztrájktörvény módosítását fontolgatja,
mert vannak joghézagok a törvényben, amire a vasutassztrájk mutatott
rá.”
Hát akkor ezt már elérte a VDSZSZ!

Február 14-én került elbírálásra a következõ idõszak ásványvíz beszállítójának kiválasztására. A közbeszerzési pályázaton több gyártó, illetve
forgalmazó pályázott. A bizottság a beküldött pályázatok és minták alapján úgy döntött, hogy két fajta víz fogja oltani a mozdonyvezetõ Kollégák szomját a jövõben. Budapest és Szeged környezetében a Vivien míg
a többi területen továbbra is az Attala ásványvíz kerül kiosztásra az eddigi szabályozott mennyiségek szerint.
K. L.

munkavédelem

Cselekedjünk közösen!
Az elmúlt idõszakban bebizonyosodott, hogy a jármû fenntartási mûhelyek
a mozdonyok karbantartását részben végzik el. A vontató jármûvek mûszaki állapota olymértékben romlott, hogy jelentõs részük nem alkalmas vonattovábbításra. Többször-fórumokon is-tárgyaltunk saját lehetõségeinkrõl,
a MOSZ az egyéni cselekvést és felelõséget nem tudja átvállalni, de szervezeti és jogi védelmet biztosít. A céljaink elérésére akkor van esély, ha mi is
az utasításoknak, rendeleteknek megfelelõen végezzük munkánkat; az
üzemnapló pontos vezetésével, a javítások megrendelésével, az eseménykönyvi jelentés megírásával, esetlegesen a munkavédelmi képviselõ értesítésével.
Érvényes üzemképesség meghatározása, mind használó, mind karbantartó
szempontjából elengedhetetlen, a két érintett közös szakma etikai normát
alkotott az E.1-es utasítás pontjaira alapozva. Megjegyzem, hogy nem fedi
le teljesen az idevonatkozó részeket, de jól kezelhetõ szakmai követelmény.
Remélhetõleg legközelebb az érintettek is be lesznek vonva az elkészítésbe,
módosítás nélkül a Gy. 1389-890/2007. szám alatt 2007. december 20-án
írta alá Zaránd György illetve Márton Ferenc igazgató.
Vizsgálatok és javítások után a vontatójármûvek átadás-átvételének
szabályozása – üzemképes mozdony
Vontatójármû átvételi követelmények:
A vontatási telepen (vizsgálóhelyen) szolgálatra felkészített vontatójármûnek az alábbi feltételek mindegyikének meg kell felelnie:
– az akkumulátor telep megfelelõ állapota,
Megfelelõ a telep állapota, ha töltés nélkül az alaphelyzeten feszültség
alatt lévõ fogyasztók mellett, biztosítja a jármû névleges vezérlési feszültségét.
– a biztonsági, védelmi berendezések és felszerelések megléte, a fémzárak épsége,
A fémzár, akkor tekinthetõ épnek, ha nem teszi lehetõvé a védendõ
berendezés, kapcsoló, elzáróváltó fémzár eltávolítása nélküli megbontását, kezelését és rajta azonosító jel olvasható.
– az üzemanyag rendszerek (hûtõ-, kenõ-, tüzelõanyagok, hidraulika
olaj, homok, stb.) megfelelõ tömörsége, az ilyen anyagok szükséges
mennyiségének megléte,
Tömörség szempontjából a hûtõfolyadék, valamint a kenõ- és hidraulikaolaj rendszer megfelelõ, ha szivárgás, csepegés, folyás nem tapasztalható. A tüzelõanyag rendszernél semmilyen tömörtelenség nem
megengedett.
– Az üzemanyag mennyiség megfelelõ:
• Kenõ és egyéb olajok esetében, ha az egyes berendezésekben
annak szintje a két nívójelzés között van;
• Hûtõfolyadék esetében, ha a folyadék szint – üzemmeleg berendezésnél a nívó felsõ harmadában látható;
• Homok esetében, ha a tárolótartály feltöltött;
• Tüzelõanyag esetében, ha nem tér el a korábbi átadás-átvételkor
az üzemnaplóban dokumentált mennyiségtõl.
• Az üzemanyagtartály bármilyen okból történõ lefejtése esetén a
visszatöltött üzemanyag sem mennyiségben, sem minõségben
nem térhet el az átvételkor dokumentáltaktól.
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– a sebességmérõ berendezés üzemkész állapota
Megfelelõ, ha az egységeken külsérelmi nyom nem látató, fémzárak
épek, idõmérõ mûködik. Elektronikus sebességmérõ esetén nincs hibajelzés és a vontatójármû elinduláskor mutatja a sebességet.
– a tûzoltó készülékek megléte, mûködõképessége és érvényessége,
Megfelelõ, ha a sorozatra elõírt darabszám biztosított, azok nyomásmérõjén a mutató a zöld sávon belül helyezkedik el, az ólomzár ép és
az érvényessége a következõ vizsgálatig nem jár le.
– az elõírt tartalékbiztosítók és tartalékizzók megléte.
Megfelelõ, ha a sorozatra elõírt darabszám biztosított.
– közlekedésbiztonsági szempontból megfelelt állapot.
– a kerékpárok, abroncsok a hordmû, az ütközõ- és vonókészülék, a pályakotró, törés, lazulás, elmozdulás, repedés mentes állapota.
– a kezelõszervek, kapcsolók munkavédelmi szempontból kifogástalan
állapota,
Megfelelõ, ha azok rendeltetésszerûen mûködtethetõk és sérülést nem
okoznak.
– jármû saját üzemének követhetõsége a vezetõálláson lévõ valamennyi
mûszer, jelzõlámpa alapján és a mûszervilágítás mûködõképessége.
– az ablaktörlõk, páramentesítõk és a vezetõállás fûtés mûködõképessége megfelelõ:
• Ablaktörlõ esetében, ha rendeltetésszerûen mûködtethetõ, elemein sérülés nem látható, levegõs mûködtetés esetén levegõfúvás nem tapasztalható a látómezõben megfelelõ törölt felületet
biztosít.
• Páramentesítõ esetében, ha rendeltetésszerûen mûködtethetõ és
az ablakfelületet érõ mûködést ad.
– Vezetõállás fûtés esetében, ha a berendezés rendeltetésszerûen mûködtethetõ és a beépített fûtõtestek több mint 50% mûködõképes. (A
hõfokszabályzó egység hibája nem zárja ki a jármû üzemeltetését, kivéve, ha a hõfokszabályzón kívül a vontatójármû vezetõállásán nincs
más fûtéskapcsoló).
– Az éberségi berendezés vagy az EÉVB érvényessége, mûködõképessége
A berendezés üzemkész, ha az elõírt fémzárak épek és rátekintés
alapján, ill. próbanyomógomb alkalmazásával rendeltetés szerint mûködik. Berendezést érintõ javítás után az elsõ kijárást követõen jelfeladásra kiépített pályaszakaszon üzemképesen mûködik.
– Homokoló berendezés mûködõképessége,
Mûködõképes, ha valamennyi szórófej üzemképes és a homokot a
kerek futófelülete és a sínkorona közé szórja.
– A vezetõállás és a géptér nyílászáróinak mûködõképessége, tömítettsége, zárhatósága,
Megfelelõek, ha akadás mentesen mozognak, zárhatóak és a tömítés
esetleges hibája menetközben nem okoz huzathatást.
– A visszapillantó tükrök megléte és megfelelõ állapota,
Megfelelõ, ha a sorozatra elõírt darabszám biztosított, megfelelõen
rögzített, kezelhetõ, a tükör felület ép és az esetleges tükörfûtés mûködõképes.
– Dízel vontatójármûveknél a motor megfelelõ tömörsége (hûtõvíz, kenõolaj, tüzelõanyag, kipufogógáz rendszer),
Megfelelõ:
• a hûtõfolyadék, valamint a kenõolaj rendszer tömörsége szempontjából, ha szivárgás, csepegés, folyás nem tapasztalható;
• a tüzelõanyag rendszer tömörsége szempontjából, ha semmilyen
tömörtelenség nem jelentkezik;
• a kipufogó rendszer szempontjából, ha üzemelõ motornál szemmel látható kifúvás, azt kísérõ rendellenes zaj nem tapasztalható.
– Az önmûködõ és kiegészítõ fékberendezés, valamint a kézifék, illetve
rögzítõfék kifogástalan mûködése, érvényessége,
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Megfelelõ, ha a MÁVSZ 2757 szabvány elõírásainak maradéktalanul
megfelel
– A vontatójármû fény- és hangjelzõ berendezéseinek mûködõképessége,
Megfelelõ, ha valamennyi berendezés mûködõképes.
– A jármû külsõ-belsõ megfelelõ tisztasága,
A géptér tisztasága megfelelõ, ha a sorozatra rendszeresített kármentõk ürítése, tisztítása megtörtént, olajszennyezõdés nem látható a járdalemezek nem szennyezettek, csúszásmentesek és nem okoznak
botlásveszélyt.
A vezetõállás tisztasága megfelelõ, ha a vezetõasztal és a székek
szennyezõdés mentes állapotban vannak.
– a jármûvezetõi szék(ek) kifogástalan állapota.
Állapotuk megfelelõ, ha sérült, hiányzó alkatrészük nincs, huzatuk
nem szakadt, valamennyi állítószerkezetük mûködõképes, valamint az
ülésalap teljes felfekvése által stabilitásuk biztosított.
A vontatójármûvek külsõ tisztítása
– a vontatójármûvek külsõ, belsõ tisztítását minden 1-es vagy magasabb
szintû karbantartáson el kell végezni.
A külsõ tisztaság megfelelõ, ha a vezetõállások homlok- és oldalablakai, valamint a visszapillantó tükrök megtisztított állapotban vannak.
Szerszámkészlet, üzemnapló, sebességmérõ szalag
– a mozdony tartozéka. A készlet megfelelõ biztosítása a Trakció feladata. A vontatójármû átadása során a szerszámkészletnek minõségi és
mennyiségi szempontból meg kell egyeznie az átvételkor rögzített állapottal.

Mottó: A munkavállalók a biztonsági elõírásokat betartják, a megrendelõ által alkalmazható szankcionálás alkalmas kell, hogy legyen a biztonsági szabályok betartatásának kikényszerítésére.
Hornok Béla

Európa messze van
Elsõ rész.
Minden naplóírás elhatározással kezdõdik. Elhatároztam, hogy
megírom, aztán vagy elkészül, vagy nem. Mint a naplók általában.
Emléknek készül, no meg hátha valaki kedvet kap tõle egy kis vonatozáshoz.
Nyugat–európai túrára tartok harmadmagammal. Útitársaim közül
egyiküket már régóta ismerem: egy mozdonyvezetõi tanfolyamra jártunk, a másik az õ szolgálati helyén gyakornok.
A tervezett útvonal: Budapest–Bécs–Zürich–Genf–Montpellier-PortBou-Barcelona. Itt két éjszakát szándékozunk aludni, majd a következõ éjjelen átutaznánk Madridba. Itt egy éjszakát töltenénk, majd Párizs
felé vennénk az irányt. Itt alvás megint, majd Besancon-BaselKöln–Nürnberg-München útirányon át haza.

2007. január 26.
Bízva a MÁV és leányai által nyújtott szolgáltatásokban, idejében elindultam otthonról, Kiskunhalasról. A 799sz. AVALA nemzetközi „gyorsvonattal” felutaztam Pestre. (134. km) A többiek ott csatlakoztak.
Szerencsém volt, mert a vonaton összetalálkoztam egy ismerõsömmel.
Társasággal jobban telt az idõ. Nagyjából pontosan érkeztem a Keleti pu.ra. Így rengeteg idõm lett továbbindulásig, mert arra számoltam, hogy késni fogunk, mint rendesen.
Társaim pár perccel 17 óra elõtt érkeztek meg. Ekkor akartuk megvenni a helyjegyet a Wiener-Walzer-re, de indulás elõtt 1órával már nem tudtak rá adni. Na nem azért mert nem volt, hanem mert csak… A pénztáros
hölgy azt mondta, majd kapunk a vonaton.
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17:07-kor megérkezett a sülyi személlyel franciatanárunk. Õ egyik cimborám ismerõse. Írt nekünk pár sort franciául, aminek segítségével szerettünk volna feljutni ottani mozdonyokra.
A szöveg egy kockás füzetbe került leírásra, ami
késõbb elõcsalt néhány mosolyt.
Lassan eltelt az idõ, elindult a Wiener-Walzer.
Kalauzunk nem problémázott, hogy nincs helyjegyünk. Mondta, hogy keressünk egy fülkét,
ami nincs lefoglalva. Hegyeshalom után izgatottan vártuk, hogy elég lesz-e a FIP jegyünk. De a
sógor jegyvágó nem hiányolt semmit.
Bécsig (385. km) jól utaztunk, de sikerült a vonatnak összeszedni 10 perc késést, köszönhetõen a szári megállásnak. Feltûnt, hogy a magyar
masiniszta kezében rángatott a Taurus. Az osztrákéban nem.
Kocsit kellett váltanunk, mert amelyikbe felszálltunk, természetesen nem ment tovább. Ekkor indult el a vezérhangya: irány a mozdony,
hátha feljutunk a DB 101-esre… sajnos a fülkében ketten ültek, ezzel az indokkal utasították el
kérésünket.
Irány vissza a vonat. Jó sokan voltak rajta, majdnem az egészet végig kellett nézni, hogy találjunk megfelelõ helyet. Találtunk is egy csinos
sapkás lány mellett. Gondoltuk biztosan szívesen
aludna velünk.
Azért nyugaton sem fenékig tejfel teljesen az
élet; láttunk a vonaton egy csövest, volt nála egy
PSP, azzal játszott. A szaga pedig erõsen emlékeztetett a nyugati-téri aluljárók feelingjére. Persze egyedül ült a fülkében.
Új jegyvizsgálónkat sem foglalkozott azzal, hogy
globalpreis díjazással közlekedik a vonat. Ez valami hungarikum lehet, hogy mindenért plusz
pénzt kérnek.

2008. január 27.
Az átszenvedett éjszaka után pontosan érkeztünk Zürich-be (1167. km). Kényelmesen át tudtunk szállni a 6:32–es genfi IC-re. Szép tiszta
emeletes vonat volt. Alig utaztak rajta, de ez ott
nem számít. Lényeg az ütemes menetrend. Nem
barmolják szét hétvégére csak azért, mert kevés
az utas. Mozdonyunk egy RE 460-as volt, ami
tolta a vonatot. Lassan kivilágosodott, Fribourg
környékén szépen rá lehetett látni az Alpokra.
Ekkor még sütött a nap, de mire a Genfi-tó partjára értünk, leszállt a köd. Ismét bebizonyosodott, hogy kicsi a világ: Lausanneban Cs. Sándor
fotózta vonatunkat. A svájci vasút hozta formáját: pontosan érkeztünk Genfbe. (1359. km)
Tettünk egy rövid sétát a belvárosban, miután

Naplemente a vonaton Spanyolország felé

megváltottuk helyjegyünket a montpellieri TGV-re,
ára 15 CHF volt fejenként.
Nagyon hangulatos, szép
házakat láttunk, de nagyon kihalt volt az egész.
Igaz, ez vasárnap reggel
nem is olyan meglepõ.
Sétánkat befejezvén betértünk a pályaudvaron egy
kávézóba. 700-800 HUFnyi összegért már lehetett
is kapni valamit.
Fél 12-kor beléptünk a
VÁM területre. Itt egy kicsit várni kellett, mert csak
az útlevél-vizsgálat után lehetett a peronra felmenni. A Güell-parkban
Nem sokára begördült a
szerelvény is. Ekkor elhatároztuk, hogy újra szerencsét próbálunk. Elõvettem a kis kockás füzetem, felkopogtam a vezetõállásra és felnyújtottam. Kicsit somolygott a mozdonyvezetõ, de
készségesen megmutatta a TGV vonófejet belülrõl, sõt a géptérbe is bemehettünk. A gép kezelõszervein némi Szili beütést lehetett felfedezni.
1983-as kiadású volt a szekér, V max: 300 km/h.
Sajnos utazni csak az utastérben tudtunk, ami
eléggé lestrapált volt. Kopott, foltos ülések, retkes szõnyeg, lötyögõ asztal. Az egész hozta a mi
IC színvonalunkat. Lyonig talán sebességben is.
Addig csak vánszorogtunk, össze is szedtünk 10
perc késést. Onnantól viszont nekilódultunk
vagy 250-nel. Kezdhettünk aggódni, mert a késés viszont egyre csak hízott. Montpellierben 25
perccel álltunk meg. (2169. km) Vasárnap délután révén fullos volt a TGV. Most is sikerült
megállapítani, hogy nagy valószínûséggel akinek
PSP-je van, büdös. Legalábbis errefelé. Bár itt
meg nem IC-vel járnak. Kalauzunk csak ránézett
a FIP jegy borítójára, legyintett egyet és továbbállt. Megpróbáltunk a barcelonai vonatra helyjegyet venni. (Spanyolországban a távolsági vonatokra valami mindig kell). A pénztárak elõtt sorokat elnézve ez halva született ötlet volt. Lassú
volt a kiszolgálás is, mert minden ablaknál értetlenkedtek, pedig mindenki franciául beszélt. Indulás elõtt 3 perccel meguntuk a reménytelen
sorban állást, futás a vonathoz. A jegyvizsgáló
rendes volt, mondta, részérõl nincs akadálya az
utazásnak, de a spanyol oldalra ezt már nem
ígérheti.
Egy TALGO 3-as volt a vonat. Spanyol Bz
utánzat, csak nem szocialista módon. A kocsik
egy egytengelyes forgóvázzal kapcsolódnak egymáshoz, kivéve a két szélsõ kocsit, mert azok
szabad végei alatt is van
kerék. Elég bután nézne
ki, ha csak úgy lógna a levegõben. Berendezésük
puritán és kényelmetlen
volt, de legalább sebességben kitett két Bz-t. A francia-spanyol határon nyomtávot váltott a vonat, méghozzá úgy, hogy áttoltak
minket egy speciális berendezésen, és kész. A határ túloldalán „kedves”
rendõrök igazoltattak minket, aztán megjelent a spanyol kaller, aki a kövér tenorra hasonlított. Nézte,
forgatta a FIP-et, majd hin-

teni kezdte az igét. Angolul nem tudtunk vele
kommunikálni, nem értettünk szót egymással.
Eztán élénk paszportozásba kezdett, mire átadtuk neki útiokmányainkat; csak a nevekre volt kíváncsi, összevetette a FIP-en lévõkkel. Lassan telt
el a 3:40 perces út. Örömódát zengtünk, mikor
beértünk Barcelona Franca pu.-ra. (2541. km)
Az állomás csarnoka impozáns látványt nyújtott
a tetõt tartó vas oszlopaival.
Elsétáltunk a tengerpart mellett és a Ramblán
át a neten foglalt szálláshelyre (IYH). Becsekkoltunk. A recepciós leánynak nagyon tetszett,
hogy zuhanyzós szobát kértünk. Lehet, hogy erre felé nem divat? Mindegy, lényeg, hogy megkaptuk: két vas emeletes ágy, saját mosdó, reggelivel három fõ részére 114 ¤.

2008. január 28.
Ez a punnyadt banda alig bírt feltápászkodni,
pedig 10 perccel többet aludhattak, mint eredetileg terveztem. Miután sikerült kilökdösni õket
az ágyból, levonultunk elfogyasztani fenséges és
bõséges reggelinket, mely 1/3 száraz bagettbõl, 1
db barack dzsembõl és 1,5 dl narancslébõl állt.
10 óra körül indultunk várost nézni. Elsõ célunk a fõpályaudvar volt, ahol a másnap délutáni madridi vonatra akartunk jegyet venni. A
Santson nagy meglepetésünkre tisztaság, rend és
fegyelem fogadott minket. Mindenfelé hemzsegtek az információs emberek, még a peronokra is
jutottak Mellesleg tudtak angolul. Minket is megszólított egyikük, mikor tanácstalanul nézelõdtünk. Mondtuk, hogy mit szeretnénk, erre készségesen megmutatta a sorszámosztó gépet.
Ahogy elvettem a számunkat, már mehettünk is
az egyik pénztárablakhoz. Itt is beszéltek angolul
és a FIP jegy sem okozott meglepetést. 6,75 ¤
volt a pótjegy.
Eztán ettünk egy pár falatot az állomási büfében (3,2-4,5 ¤ körül adtak egy szendvicset de
szalámin kívül más nem volt benne), majd bevonatoztunk a belvárosba a reptéri vonattal; tiszta
spanyol villamos motorvonat fogadott bennünket (nem volt összegraffitizve). LCD képernyõs
utastájékoztatással, ez az, ami itthon nem kell,
de ha lenne, akkor meg az elsõ adandó alkalommal szétbarmolnák az intelligens utasok.
Kellemes tavaszi idõben talpaltunk a városban, a tengerparton 26 °C-ot mutatott a hõmérõ. Elsétáltunk a Parc de la Ciutadellába: Itt van
az állatkert, a Zoológiai Múzeum, a katalán parlament. A fákon érett narancs világított, papagájok röpködtek minden felé.
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Lassan, de elkészül
Barcelonát egyszerûen látni kell, beszéljenek róla a képek.
Délután négykor betértünk egy szabadszedéses büfébe elfogyasztani kései ebédünket. A bejárat mellõl indult az ételes pult, különféle salátákkal megrakva. Innen a tányérunkra bármibõl
szedhettünk, amennyit csak bírtunk, de csak
egyszer, következett a pénztár, majd újra az ételes pultok, italautomata, kávégép. Ide már bármennyiszer vissza lehetett jönni, szedni. Volt
mindenféle, pizza szelet, köret, öntet, sült csirkecomb, sütemény, gyümölcs, gyümölcssaláta,
fagyi. 8,95 ¤-ért degeszre ettük magunkat. Az
ételekkel nem volt baj, de a konyhai higiénia hagyott kívánni valót maga után. Célszerû az evõeszközöket ilyen helyen áttörölni. A lakomát követõen elvánszorogtunk modellboltokat nézni.
Háromban jártunk (Édes istenem!!!) Szakértõ (?)
barátaim szerint idehaza is lehetne ilyen. A modellválaszték óriási volt.
Közben besötétedett. Felmentünk Barcelona
hegyére, a Montjuicra, a Katalán Nemzeti Mûvészeti Múzeumhoz. Remek Panoráma nyílt a
Tibidabo–hegyre, a tv-toronyra a Vallviderán, az
épülõ Sagrada Família katedrálisra és a cukorsüveg alakú Torre Agbarra.
Lefelé jövet találtunk egy játszóteret, ahol társaim elvesztették önuralmukat és kibújt belõlük a
gyerek. Gyakornok úr megörült egy favonatnak,
bele is ült a mozdonyba, hogy vezeti. De nagyon
szomorú volt, hogy nincsenek utasai, így kénytelenek voltunk beszállni a vonatba. Volt ott egy
rugóra szerelt autógumis játék, ami forgott és
össze–vissza imbolygott. Mit is mondhatnék? Az
utcán lézengõ néhány járókelõ is minket nézett.
A szállásra menet vettünk egy üveg bort. Ismerõsök mondták, hogy spanyol bort feltétlen kóstoljunk. Nyugodtan lehet kóstolni a polc alján lévõ
olcsó borokat is. Finom, zamatos száraz vörösbort sikerült választanunk. Itt nem mûtrágyából
terem, mint felénk, az „Aranyháromszögben”.
Vigyázzunk viszont, hogy ki mennyit iszik; ifjú
társam még meg sem kóstolta, de már kétszer kiborította (Még jó, hogy nem volt szabad a szobában szeszelni), aztán meg attól a kevéstõl, amit
megivott, be nem állt a szája. Hosszúra nyúlt az
este.

A fél egyes fekvést követõen 9–kor sikerült
kelni. Bebizonyosodott, hogy nem volt hiábavaló külön mosdós szobát kérni. Valaki a közösben
összekeverte a zuhanytálcát a wc-vel. Hiába,
nagy az isten állatkertje.
Nem siettünk reggelizni, úgy voltunk vele, ha
nem marad, az sem tragédia. De maradt, sõt a
bagett frissebb volt, és még vajat is kaptunk. A kiszolgáló hölgy is aranyosabb volt, mint elõzõ
nap.
10:40-kor elhagytuk a szállót. Vettünk „BKV”
napijegyet, hogy a távolabbi látnivalókat könynyebben felkeressük. Ha jól emlékszem 5 ¤ körül volt az ára. Elsõ cél a Sagrada Família volt.
1882 óta építik. Gaudi 1883-ban átvette a tervezést, de 1926–os haláláig nem tudták befejezni.
(Szerencsétlen eléggé bagatell módon hunyt el:
elütötte egy villamos.) Aztán nem sokáig tudtak
mit kezdeni a kész tervekkel a katalánok, mert
nem tudták eltalálni, hogy mitõl nem fog az
egész összedõlni. Majd mikor pénzt is sikerült
keríteni hozzá, elkezdték továbbépíteni. Talán
mire lesz négyes metró, kész lesz ez is.
Rövid ebéd után a Güell–park következett.
Ezt is Gaudi kezdte el építeni, de ez sem lett
kész teljesen. De így is nagyon érdekes. Összefutottunk egy hazánk lányával, Borival. Fényképkészítésre kér meg minket, mikor meghallotta,
hogy magyarok vagyunk (Persze, ép a ba’ megek
röpködtek.), de ez nem zavarta, el is kísért minket a parkban szétnézni.
Mivel szép idõnk volt, terveztünk egy kirándulást
a Tibidabo–hegyre. A siklóval szerettünk volna
eljutni a vidámparkig, onnan pedig átgyalogoltunk volna a tv-toronyhoz. 16:25-re értünk a
funicularhoz. Persze hoztuk a formánkat: nem
üzemelt. Átrendeztük a programunkat: irány a
belváros, vissza az egyik tegnapi modellboltba,
vásárolni egy francia 66000-est.
Este a kikötõben vacsoráztunk, megint egy az

elõzõ napihoz hasonló helyen. Hátha alaposabban mosogatnak, gondoltuk, de nem.
Kimentünk a strandra, megnézni a nagy vizet.
Igaz ekkor már régen sötét volt, de még így is
döbbenetes látvány volt. Életemben elõször mártóztam meg tengerben. Igaz, csak bokáig, mert
hûvös volt. A levegõ 14 °C-os volt, a víz 5-6 „cm”
hideg. Mire elértem a zuhanyzóhoz lábat mosni,
már fájt a hidegtõl. Hiába, csak tél volt itt is.
A T4–es villamossal akartunk visszamenni a városba, ezért megkerestük. A villamos(vonalak)
újak Barcelonában, kb. három éve építették. A
jármûpark is ennek megfelelõen korszerû. Furcsa, lehet építeni is, nem csak rombolni, bezárni. Szerettük volna megnézni az egyvágányú
metróvonalat, de sajnos ez idõ hiányában meghiúsult, menni kellett a Sants–ra a madridi vonathoz.
Kis késéssel érkezett vonatunk Port–Bou–ból.
Ezzel egy álomutazás vette kezdetét. A fülkében
hatan voltunk nyolc helyett, de a hely így is elég
szûkös volt. Az üléseket egy kicsit ki lehetett
mozdítani elõre, de egy alvószékes kocsi kényelmétõl így is fényévekre volt. A büférésszel voltunk szomszédosak, ahol egy osztálynyi fiatal
dorbézolt, persze a csendestõl távol álló hangerõvel. Éjfél elõtt egy fõvel megfogyatkoztunk, ki
is használtuk az alkalmat és megpróbáltuk kényelembe helyezni magunkat. Aludni az elsõ
alagútig lehetett. Ennek falán valami retinaégetõ
erõsségû reflektorok voltak, pont szemmagasságban. Kellemes volt… (Vártuk is Madridban az
ajándék fotókat). Másfél órát bírtam ülve szenderegni, mire elkezdett sajogni a derekam. Kinéztem a büfébe: csend volt, csak a kalauz és a
büfés beszélgetett, meg egy utas aludt. Lefeküdtem egy dupla ülésre aludni. Összekucorodva
épp lefértem, bár kisebb volt a hely, mint az etalon Bhv üléseken. Félálomban idõnként oldalcsere, de még így is jobb volt, mint korábban, és
a fülkében is kényelmesebben elfértek a többiek.
BZ

„a sínek világa”

összeállította: Bartha Géza

Ötven éves múlt a MÁV M44 sorozatú dízelmozdonya!

1. ábra
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Az egykori MÁVAG-ban (1959-tõl Ganz-MÁVAG) 1954-ben kezdték meg
a DVM2 gyári típusjelû dízel-villamos erõátvitelû tolatómozdonyok kifejlesztését. (1. ábra). A 80 km/h engedélyezett sebességû dízelmozdony prototípus hazai üzembe helyezése 1957-ben sikeresen megtörtént. A gyártó
az M44 sorozatból a MÁV részére 1971-ig összesen 155 jármûvet szállított. A 442 kW (600 LE) teljesítményû mozdony, egyenáramú, marokcsapágyas vontatómotoros konstrukció sikerét bizonyítja, hogy az eredeti marokágyas vontatómotoros hajtás, a mozdonytípus 40 jármûvén 1996-tól a
MÁV Szolnoki Jármûjavító Kft-ben elvégzett motorcserés korszerûsítését is
túlélte. (2. ábra)

szerzési eljárásban, a Prima Mozdony Konzorcium – amelynek tagja az
Alstom Transport SA és az Alstom Hungária Zrt. –, a Bombardier
Transportation GmbH, valamint a Siemens Aktiengesellschaft adta be jelentkezését. A mozdonyok beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárás elsõ szakasza sikeresen befejezõdött és az ajánlattételi szakaszba
lépett. A részvételi szakasz eredményét a MÁV ZRt. november 12-én kihirdette, ennek alapján ajánlattételre a Bombardier Transportation GmbHt kéri fel a MÁV ZRt.
A másik két jelentkezõ pályázata a közbeszerzési törvény szigorú szabályai
miatt az elõírásoknak nem felelt meg minden szempontból, így azok érvénytelenségét kellett megállapítani. Az Alstom esetében a referencia-igazolások formai hibáin túl problémát okozott, hogy a magyar konzorciumi
partner a gyártókra megfogalmazott alkalmassági feltételeket nem tudta
teljesíteni. A közbeszerzési törvény szabályai értelmében bizonyos esetekben valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelni az alkalmassági feltételeknek. A Siemens pályázata esetén szintén a referencia-igazolások formai hibája okozta az érvénytelenséget.
Az elsõ ajánlat beadási határideje 2007. december 19. Ezt követi az ajánlat értékelése, majd az ártárgyalások. A mozdonytender a vasúttársaság
tervei szerint 2008 márciusában fejezõdik be.
A beszerzés összege az elsõ 25 jármûre vonatkozóan várhatóan meghaladja a 15 milliárd forintot. A mozdonyok finanszírozására a MÁV ZRt. eszköz fedezetû hitelt kíván igénybe venni. A finanszírozó intézet szintén közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra
(MÁV ZRt. – Kommunikáció)

2. Ábra A korszerûsített M44 400 sorozat
(Fotó: Ceglédi Sándor)
A DVM 2 sorozat egykoron sikeres exportterméknek is bizonyult. Az M44es „testvérei” Európa és Afrika több vasúttársasága vonalán is feltûntek és
hosszú évtizedekig üzemben voltak.
A DVM 2-bõl összesen 918 db készült. Ez volt a Magyarországon legnagyobb sorozatban gyártott dízelmozdony típus. A MÁV jármûparkjában
még több mint száz M44-es található, ebbõl negyven a felújított. A GYSEV
mind a 16 db M44-esét korszerûsítette, egy M44 tolatómozdonyt pedig
rádió-távvezérlésûre is átalakított.

Korszerûsített, rádió távvezérlésû GYSEV M44-306
(Fotó: Elõhegyi István)
Forrás: Vasútgépészet

Születésnapra
2008-ban lesz negyvenöt éve annak, hogy elkezdõdött a V43 sorozatú villamos mozdonyok gyártása. Az elsõ, még Nyugat-Európai üzemekben készült mozdonyok láthatók a németországi gyári felvételen (1. ábra). A 2.
ábra egy, még 1963-ban a nyugat-európai munkaközösség gyártott V43ast, az 1003 pszú-t mozdonyt ábrázolja.

1. ábra

Folytatódik a MÁV villamos mozdony tender
A MÁV ZRt. – mozdonypark-modernizációs programjának keretében –
2007. szeptember elején közbeszerzési eljárást indított 25 db, opcionálisan további 25 darab kétáramrendszerû villamos mozdony beszerzésére.
A mozdonyok kiválasztásának elsõdleges szempontjai a leggyorsabb szállítási határidõ, a legalacsonyabb ár, valamint a magas szintû mûszaki megbízhatóság. Az új, univerzálisan felhasználható, közepes teljesítményû,
kétáramrendszerû villamos mozdonyok a tervek szerint a minõségi távolsági és nemzetközi határon túli vontatási feladatok ellátása tekintetében
növelik majd jelentõsen a szolgáltatási színvonalat. Az eurokonform mozdonyok beszerzésére kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárásban kerül sor. A mozdonybeszerzést a jelenlegi mozdonypark mûszaki állapota és
a változó piaci igények indokolták.
A kétfordulós pályázaton a részvételre 2007. október 3-áig lehetett jelentkezni. A határidõig három pályázó jelezte részvételi szándékát a közbe-

2. ábra
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Új jármûvek az Ausztria és Magyarország határát
átlépõ forgalom számára
Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) Passenger Service AG további 17,
BOMBARDIER* TALENT* villamos motorvonattal bõvíti flottáját. A négykocsis jármûvek az Elin EBG Traction/Siemens-szel konzorciumban készülnek. A mintegy 76 millió euró összértékû megrendelésbõl a Bombardier
részesedése mintegy 56 millió euró. Az új jármûvek szállítására a tervek
szerint 2008. december és 2009. május között kerül sor, és azok az osztrák-magyar
határátlépõ
forgalomban
közlekednek
majd.
Újdonság, hogy a motorvonat szekrény fõdarabokat Dunakeszin gyártják,
ahol „barna mezõs beruházásként“ már zajlik a szükséges két új üzemcsarnok építése. Az ÖBB 2001 óta üzemelteti ezeket az innovatív jármûveket
az elõvárosi és helyi forgalomban. Ezzel a megrendeléssel a Talent flotta
mérete 188-ra nõ. Alacsonypadlós bejáratok, tágas utasterek, korszerû
utastájékoztató és vészhívó rendszer, valamint légkondicionálás biztosítják
az optimális utazási kényelmet. A 140 km/óra sebességre tervezett motorvonatban kialakításra kerülnek mozgáskorlátozottak által is igénybe vehe-

tõ utasterek és mosdók, továbbá tágas kerékpár, babakocsi és
kerekesszék tárolására
alkalmas tér. Az elektromos berendezéseket
az Elin EBG Traction
biztosítja
„A Talent egyre inkább
standard típussá válik
az innovatív és design orientált elõvárosi és helyi forgalomban Európában“,
jelentette ki Stephane Rambaud-Measson, a Bombardier Transportation
Mainline and Metros (Fõvonali és metró jármûvek) divízió elnöke. „Moduláris és rugalmas koncepciója egyre több megrendelõt gyõz meg. Mostanra több mint 780 darabra kapott megrendelést Németországból, Ausztriából, Magyarországról, Norvégiából és Kanadából.“
(Fotó: Bombardier) Forrás: Vasútgépészet

szabadidõ, hobby, kultúra...
Tíz kérdésre tíz válasz, avagy
ismerkedjünk meg egy különleges hobbival!
Beszélgetés Szkibák István záhonyi mozdonyvezetõvel,
különleges hobbijáról.
1. Mi is a pontos
megnevezése a hobbidnak, ha lehet így
nevezni, mert ez szerintem egy hivatással
is felér?
– Postagalambsport a
pontos megnevezése
és igen, ez egy hobbi,
ilyen szinten legalábbis, ahogyan én mûvelem. Vannak emberek,
akik ezt a sportot hivatásosan, profiként végzik, ebbõl élnek.
2. Hogyan ismerkedtél meg ezzel a hobbival, mi, vagy ki indíttatott el ezen az úton?
– Gyerekkoromban apám egyik nagyon jó barátjától, kollégájától, Szûcs
Gyulától kaptam galambokat. Készítettünk nekik egy galambházat. Egyik
nap iskola után idegen galambot találtam az enyémek között. Egy lengyel
gyûrûs, versenyrõl lemaradt postagalamb volt. Ettõl kezdve nekem másfajta galamb nem kellett, csak a galambok királya, a postagalamb. Tehát õk
ketten felelõsek azért, hogy én postagalambász lettem. Hivatalosan 1994tõl versenyzek a galambjaimmal, kisebb-nagyobb szerencsével, eredményekkel.
3. Milyen gyakori elfoglaltságot jelent ez számodra? Galambok ellátásán kívül, ami gondolom mindennapos tevékenység, mennyi idõt kell
szánni a felkészülésekre és versenyekre?
– Ilyenkor holtszezonban napi 1-1,5 órát töltök közöttük. A versenyszezon
az más, napi 3-4 órát, ha itthon vagyok. Tréningezés, a galambok versenyformába hozása igényelné, hogy minél többet legyek közöttük, figyeljem
a viselkedésüket, mert ezzel tudják elmondani milyen állapotban vannak,
úgymond akar-e a galamb versenyre menni vagy nem. Ha dolgozom, a feleségem látja el õket.
4. Milyen gyakran vannak versenyek, vagy egyéb rendezvények?
– Az „öregek” versenye április közepén kezdõdik és június végén ér véget.
A „fiatalok” versenye augusztus közepén kezdõdik és szeptember végéig,
október elejéig tart. A fiatalokat már a kelési évükben versenyeztetjük.
Holtszezonban vannak a díjkiosztó rendezvények, különbözõ kiállítások.

5. Hogyan kell edzeni a galambokat, ill. hogyan kell elképzelni a versenyt?
– Az edzéseket úgy kell elképzelni, hogy hetente egyszer-kétszer 30-40
km-es távolságból elengedem a galambokat.
A versenyre felkészített galambokat az egyesületi gyûjtõhelyre visszük,
ahol egy gumi versenygyûrûvel látjuk el õket. Egy versenycsapat 10 db galambból áll. Gyûrûzés után szállítóketrecekbe rakjuk õket és elindulnak a
feleresztõ helyre, amely hol belföld, hol külföld. Minden tenyésztõnek van
egy versenyórája, melyet a verseny kezdetekor elindítunk. Amikor a galamb a versenyrõl hazaérkezik, a gumigyûrût levesszük a lábáról, az órába tesszük és stoppoljuk az idõt. Ezt az órát úgy kell elképzelni, mint a
mozdony km óráját, szalag van benne. Minden stoppolásnál rögzíti az idõpontot: órát, percet, másodpercet és a napot. A verseny végén a megbeszélt idõpontban gyülekezünk és kiértékeljük az óraszalagokat.
6. Mennyibe kerül ez anyagilag, forintban kifejezve havonta?
– Pontosan nem tudom, még nem számoltam utána, de nem a legolcsóbb
hobbi. Az az érzés viszont semmihez sem fogható, amikor egy 800 km
vagy még hosszabb útról aznap hazajönnek a galambok és nem hiányzik
közülük egy sem, és ráadásul még az eredmény is kiváló. Ez minden pénzt
megér a gazdának!
7. Mennyibe kerül kb. a legdrágább galambod?
– Nekem nagyon sokba. Egy jó, igazán jó galamb felbecsülhetetlen érték
a tenyésztõ számára.
8. Jut-e másra idõd e tevékenység mellett (foci, horgászat, stb.)?
– Az idõmet beosztani nem könnyû feladat, fõleg úgy, hogy három gyermekem van. Mind a ketten dolgozunk, utána a család, és csak utána a galambok. „Bár néha fordul a kocka.” Horgászni nem szeretek, bár hasonszõrû „szakma”, itt is csend és türelem kell.
9. A feleséged, gyerekeid hogyan viszonyulnak hozzá? Lesz-e a családban utód?
– A családom elfogadja, sõt ha én dolgozom, õk várják a galambokat a
versenyrõl, õk stoppolják, vagy éppen etetik, itatják õket. Volt olyan, hogy
õk jobb eredményeket értek el a galambokkal, mint én. A két kisebbik lányomat érdeklik a galambok, de õk még 3 és 5 évesek, minden után érdeklõdnek, ami él és mozog az udvaron.
10. Tudomásod szerint van-e rajtad kívül mozdonyvezetõ, aki ezt a
hobbit választotta?
– Aktív mozdonyvezetõt nem ismerek, nyugdíjas kollégáról tudok,
Iváncsik Józsefnek hívják.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és további sok sikereses „röptetést” kívánok!
Készítette: Gyüre Ferenc
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Tárnoki tájkép
2008. február 13-án a MOSZ
vezetõ testülete kedves meghívásnak tett eleget Tárnokon, Kanizsai Ferencné, Magdika kolléganõnknél.
Részünkrõl sajnos, de neki
örömére elérkezett a nyugdíjba
vonulás ideje. Így érdemes otthon maradni, fiatalosan, jó egészségben, hogy még hosszú ideig tudjon
kedvenc idõtöltésének, az utazásnak hódolni, gyerekeinek,
unokáinak segíteni, örömükben osztozni.
Magdika 1996. május 2-án lépett be a szakszervezetbe, ahol
azonnal befogadták a kollégák többek között közvetlen hangneme, jókedve és kiváló alkalmazkodóképessége miatt. Minden hozzáfordulónak segített megoldani a problémáját, szakmai tudása szerteágazó, pontos volt. Azért írok múlt idõben,
mert ebben a közösségben az õ ténykedése már történelem.
Az otthoni „ráérõs” csavargós idõszak még csak most kezdõdik.
Szép napos, de csípõs idõ fogadta a vendégeket, na meg egy
hatalmas bogrács vaddisznópörkölt. Gyönyörû, panorámás telken áll a présház, ahová kivétel nélkül minden meghívott elfogadta a meghívást, úgy hogy a családtagokon kívül 15-en ültük
körül a „tárgyalóasztalt”. Az elõétel elcsipegetése után Kanizsai
Feri szakszerû vezetésével pincelátogatás és borkóstolás adta
meg a kezdõ hangulatot. Elnök úr rövid pohárköszöntõjében
megemlékezett az együtt töltött idõszak néhány emlékezetes

epizódjáról, majd átadta a testület tagjainak ajándékát. A bõséges és nagyon finom ebéd után, megköszönve a névre szólóan
dedikált borokat, lassan szedelõzködött és hazaszállingózott a
csapat.
Ezúton kívánunk kedves kolléganõnknek nagyon sok békés, jó
egészségben és vidámságban megélt évet, köszönjük az osztályon felüli vendéglátást.
Rozó

A régi és új kolléganõkkel

szilánkok, bölcsességek

Szilánkok
Nyelvi bravúr
Szemelvény a GKM rendelettervezetébõl: „Munkakör megnevezése: villamos meghajtású közúti forgalmi diszpécser”. Aki ezt írta, az nyilván egy kézi meghajtású minisztériumi ügyintézõ lehetett. Az elõzõ miniszterrõl meg azt lehetett tudni, hogy helikopter
meghajtású volt.
NL
Ki hol tud, ott segély
Köztudott, hogy a szakszervezetek sztrájksegélyt fizetnek a sztrájkoló munkavállalóknak. Az is, hogy a munkáltató meg a sztrájktörõket szokta megfizetni. Akkor ez a sztráktörõ segély? Vagy kórházi ápolási segély. A sztrájktörés ugyanis veszélyes tevékenység.
NL
Kristálytiszta logika
Én pontosan tudom, hogy mit mondtam az elõzõ VÉT-en, én
ugyanis jelen voltam, amikor mondtam, ezért jól emlékszem rá –
replikázott a legerõsebb szakszervezet ügyvezetõ alelnöke.
NL
Hon lap hon nem
A rossznyelvek szerint a MÁV Zrt. forgalmi igazgatója a MOSZ
honlapjáról értesült a forgalmi különbözeti teszt-vizsga kérdésekre
adandó helyes válaszokról. A módszert továbbfejlesztve, legközelebb a honlapon keresztül a MÁV TRAKCIÓ Zrt. vezérigazgatóját
a béremelés helyes mértékérõl szeretnénk értesíteni.
NL

Miniszter úr kérem, én téli felkészültem!
A téli felkészülés olyan jól sikerült a vasúton, hogy január 2-án már
a hóesés hírére leállt az elõvárosi forgalom. A naptárban ugyanis
– a MÁV START megrökönyödésére – szerda következett a kedd
után, ezért a szombati menetrend nem mûködött.
NL
A t-zones írta: „A kormányfõ kérte, vizsgálják meg a VDSZSZelnök állítását, hogy a sztrájk alatt a MÁV-nál megsértették az utasés nemzetbiztonsági szabályokat.” Két apró megjegyzés: Minden
rendben, az országban nincs ettõl fontosabb gondja a miniszterelnöknek; Az már lassan valóban nemzetbiztonsági kérdés, hogy
higgyen-e az ember a médiáknak; Az elmúlt idõszak eseményei
azt sugallják, hogy nem kéne! A közlekedésbiztonsága meg kit érdekel?
KL

„Bölcsességek”
Az áram alatt lévõ alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs
áram alatt. Csak más a fogása…!
A vadászat szépsége azon aprócska részleten múlik, hogy a puska
melyik végén állunk.
Nagy igazság, hogy a munka még nem ölt meg senkit, de hát miért kockáztasson az ember.
KL

CSALÁDI BIZTONSÁG

SZAKSZERVEZETI TAGOKNAK JÁRÓ
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ENGEDMÉNYEIK

Csoportos Balesetbiztosítás a tagoknak és családtagjaik részére
A SIGNAL Biztosító Zrt. és a Mozdonyvezetõk Szakszervezete közötti átfogó megállapodás alapján vállalta, hogy kizárólag szakszervezeti tagjai valamint a tagokkal közös háztartásban élõ családtagjaik részére csoportos balesetbiztosítást nyújt, amely az igények figyelembe vételével 2007. július 01. nulla órától 2008. július 01. nulla óráig az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
• Balesetbõl eredõ elhalálozás esetén
225.000 Ft
Biztosítási összeget fizetünk
• Balesetbõl eredõ rokkantság esetén
225.000 Ft
Biztosítási összeget, illetve a rokkantsági foknak
megfelelõ százalékot fizet.
• Kórházi napidíj a kórházban tartózkodás
minden egyes napjára
600 Ft/nap
Azonnali szolgáltatás:
• Csonttörés esetén (kivéve kéz- és lábujj valamint
orrcsonttörés)
• Egyéb súlyos sérülés esetén a csonttörés
ötszöröse

6.000 Ft
30.000 Ft

Ezen felül a munkahelyi balesetre járó szolgáltatás:
• 3 napot meghaladó táppénzes állományba
kerülés esetén
3.500 Ft
• 21 napot meghaladó táppénzes állományba
kerülés esetén
6.000 Ft
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Azzal is kezdhetném e néhány sort, hogy ilyen még nem volt.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete központi szinten, s Tagcsoportjai révén is több alkalommal vett már részt, illetve
szervezett kulturális eseményeket. Most ismét egy olyan rendezvényre készülünk, melyet – tudomásom szerint – szakszervezet még nem rendezett soha.

2008. április 28-a délutánján a Thália Színház
a zenét, kedvelõ mozdonyvezetõk otthonává válik.

A biztosítási szolgáltatások kiterjednek a szakszervezeti taggal
közös háztartásban élõ közeli hozzátartozókra (házastárs, gyermek) és élettársra:
0-18 éves korig (gyermek)
18-65 éves korig (kizárólag házastárs/élettárs)
A munkahelyi balesetre járó szolgáltatások csak a szerzõdõ
szakszervezet tagjainak járnak, a biztosítási fedezet ezen szolgáltatások esetén a házastársakra/élettársakra, illetve a gyermekekre nem terjednek ki.
A családtagokra a biztosítás díja 600 Ft/év/fõ, amelyet a tagok
egyénileg választhatnak. Az igényeket Barsi Balázsnak kell jelezni: 06-30-919-7746
Kedvezményezettek:
Baleseti halál esetén: a biztosított örökösei. További biztosítási esemény esetén a biztosított.
Biztosítás tartama: a biztosítás addig tart, amíg a biztosított a
Mozdonyvezetõk Szakszervezetének tagja és egyben, amely idõszakra a díj fizetése rendezve van
Kárrendezés: a Biztosító a szükséges okiratok beérkezésétõl számított 15 napon belül folyósítja a biztosítási összeget. A biztosítási
összeget automatikusan a szakszervezeti tag kapja meg lakcímére
vagy az általa megadott bankszámla számra. A jogosultságot a
Szakszervezet igazolja bélyegzõjével a kárbejelentõ lapon.
Mozdonyvezetõk Szakszervezete

SIGNAL Biztosító Zrt.

A délután 15.00-kor kezdõdõ elõadáson a világ legjobb musicaljeibõl válogatott dalokat hallgathatják meg a Kollégák
a Vasutas Zeneiskola kiváló növendékei és a valamikor itt
tanult, ma már sztárokként ünnepelt elõadók tolmácsolásában. Annak ellenére, hogy a patinás színház ezen a napon
csak a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének nyit ki, a férõhelyek száma korlátozott. A belépõjegyek – létszámarányok figyelembevételével – a területek részére kerülnek kiosztásra,
melynek ára 2500 Ft/fõ. Az elõadást követõen egy állófogadás keretei között látjuk vendégül a résztvevõket.
A 15.00-kor kezdõdõ kb. másfél órás elõadás és az azt követõ fogadás végeztével, vidéki Kollégáink is biztonságosan
elérhetik bármely irányba hazatérõ vonataikat.
Találkozzunk az elõadáson!
Kiss László

Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete

A Mozonyvezetõk Szakszervezete tájékoztató kiadványa

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

Felelõs szerkesztõ: Kiss László elnök
Szerkesztõ bizottság tagjai:
Dr. Borsik János ügyvezetõ alelnök,
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
E-mail: mosz@mosz.co.hu Honlapunk olvasható: www.mosz.co.hu

