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Attól tartok, hogy a következő évben kevés olyan
termék, illetve szolgáltatás lesz, amelynek ne
menne fel az ára kisebb-nagyobb mértékben, esetleg az idei árszinten maradna. Abban pedig szinte biztos vagyok, hogy még kevesebb dolog lesz,
amelynek csökken az ára a 2008. évhez viszonyítva! Egy azért már tuti, hogy lesz! Ez pedig
Mozdonyvezetők Lapja. A szemfülesebbek már
észrevették, hogy augusztus óta új nyomda állítja
elő a Mozdonyvezetők Lapját. Új a szerkesztés, új a formai megjelenés.
Több mint tíz éven keresztül a dombóvári Szecsox nyomda készítette el a
Mozdonyvezetők Lapjának oldalait, Dörnyei Szilárd területi ügyvivő aktív közreműködésével. Köszönet illeti a nyomdát és kollégánkat is, aki éveken át az újság előkészítésén túl, gondoskodott annak kiszállításáról is.
Mi az, ami nem változik ma még?
A szállítás továbbra is a MÁV vonalposta szakembereire hárul, akik tudásuk legjavát nyújtva gondoskodnak lapunk mielőbbi célba juttatásáról.
Mi az ami változott?
Korszerűbb technika alkalmazása, kedvezőbb anyagi feltételek mellett. Lapunkat
augusztus óta az A.EDITOR Szolgáltató
Bt. állítja elő, Korpás Krisztina nyomdai
előkészítését követően.
Nem titkolt célja a megújult szerkesztő bizottságnak, hogy az újság minőségének javításával, érdekes írásokkal, aktuális hírekkel
még több olvasót hódítson meg. Az újabb
előfizetések a lap előállításának és árának
csökkenését eredményezhetik. Egy korábbi
tagsági kérdőíves felmérés eredménye szerint
tagjaink egyik legfőbb információszerzési
forrása a Mozdonyvezetők Lapja. Igyekszünk az elvárásnak megfelelni. A szerkesztő bizottságon túl, egyre több szerepet vállalnak újságunk tartalmi kitöltésében területi
ügyvivőink, ügyvivőink és kollégáink. Köszönet érte! Reményeim szerint
ez a kör tovább fog bővülni a jövőben is, elősegítve, hogy minél szélesebb

s pektrumból ismerhesse meg az olvasó tagjaink életét, véleményét, s a területek, régiók eseményeit.
Amiről nem árt tudni! Mint ahogy már idén is, jövőre is lesz lehetőség év
közben rendelést leadni, részarányos térítés mellett, de decemberig a szokásos módon a következő évi számok tagcsoporti szinten megrendelhetők.
Az aktualitásokon, az „első kézből” interjúkon túl továbbra is várjuk azon
kollégák jelentkezését, akik érdekes hobbit űznek, akik bizonyos szakmai
elvekre épült járműismertetőket írnak, s azok írásaira is számolunk, akik
valamilyen közérdekű információt osztanának meg olvasóinkkal. Ez az
olvasói gárda, ma már nem csak a mozdonyvezetőkből áll. Lapunkat olvassák a MÁV-csoport és saját vállalatunk, valamint egyéb cégek vezetői,
munkatársai, s a vasút ezen belül a mozdonyvezetői hívatás szerelmesei.
A lap megrendelésével kapcsolatos információkról bővebb felvilágosítással a
MOSZ központja és tisztségviselői szolgálhatnak.
Az évek során óriási változásokon ment keresztül a 18. éve készülő Mozdonyvezetők Lapja. A kezdeti füstölgős fénymásolón készült fekete-fehér lapokat felváltotta a színes, mindent szemléltetni tudó technológia. Tartalmi
kitöltése a mi felelősségünk. A lap, mint ahogy neve is hordozza, a Mozdonyvezetők Lapja.

Tegyünk érte együtt!
Mozdonyvezet�k Szakszervezete tájékoztató kiadványa
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Beszélgetés Dancsa Attilával

K.

Celldömölkön szeptember 8-án kezdődött a mozdonyvezetők időszakos vizsgája. Az első héten 154 mozdonyvezető kolléga vizsgázott az új komplex elektronikus vizsgáztatási rendszeren. Ez nem csak nekünk mozdonyvezetőknek jelentett kihívást, hanem az új rendszernek is, velünk vizsgáztak a MÁV Baross Gábor
Oktatási központ munkatársai is, csak ők, mint vizsgaszervezési rendszerüzemeltetők. Beszélgető partneremet, Dancsa Attilát az oktatási központ vezetőjét,
az első hét értékelésére a megszerzett tapasztalatok megbeszélésére, tájékoztatásra kértem.
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A z első vizsgázó kollégák izgalommal várták a hétfői vizsganapot. Ön hogy aludt, a vizsga előtti éjszakán?
Gyorsan és röviden. De félre a tréfával, természetesen bennem is volt
egy egészséges „vizsgadrukk”, hiszen az új vizsgáztatási rendszer kialakításában, előkészítésében rengeteg munka volt. Minden kollégámmal azon dolgoztunk, hogy a kezdés sikereses legyen, tisztában voltuk, hogy nem lehet hibázni. Szerintem tényszerűen megállapítható:
a kezdet jól sikerült. A celldömölki vasutas kollektív emlékezet sok legendát őriz, mint például a „Kurgyeló avatást”, s ezt a gyűjteményt,
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Mozdonyvezetők Lapja

most egy újabb legendával, az első magyarországi szimulátoros vizsgával sikerült gazdagítani.
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Egyenlőre az új legenda születése mellett, azért különböző
kételyeket, tartózkodást megfogalmazó zárfékes hírek terjedtek, terjednek a szimulátoros vizsgával kapcsolatban.
Mi az igazság? Hogyan épül fel az új vizsgarendszer?
A komplex elektronikus vizsgáztatási rendszer két fontos eleme: a
számítógép alapú tesztrendszer és szimulátor. A tesztrendszer olyan
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Erősáramú és Biztosítóberendezési Főosztály, illetve a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ kollégái közös projektben értek el. Továbbá elismerés illeti a MOSZ vezetőségét és szakértő tagjait, akik
véleményükkel, tapasztalataikkal segítették a munkát. Minden résztvevőnek és támogatónak köszönöm a hozzáadott egyéni értéken alapuló csapatmunkát.

?

Milyen új fejlesztéseken dolgoznak?
Az idei kiemelt projektünk a forgalmi szimulátor beszerzése, mely
jelenleg közbeszerzési eljárás szakaszában tart. Fontosnak tartom,
hogy a forgalomi területen dolgozóknak is lehetősége legyen készségszinten begyakorolni a
rendkívüli helyzetek kezeléséhez szükséges intézkedéseket. A műszaki területen felállításra
kerül év végéig Istvántelken a Féklabor, melynek célja, hogy egy korszerű demonstrációs
eszközpark segítségével a hallgatók megismerjék a különböző fékek pneumatikus, elektromos
szerkezetét és azok működését és kezelését.
További néhány eredménytermék: elkészült a
modulrendszerű mozdonyvezetői képzési program, a diákigazolvánnyal igénybe vehető vasúti
utazási kedvezményekről szóló kiadvány, a va-

Az érdeklődők hada

hangsúly. Egyszerűen megfogalmazva nem kell mást tenni, mint a
mindennapokban mozdonyt kell vezetni. A szimulátor alkalmas arra,
hogy lemérjük a mozdonyvezető kolléga teljesítményét, hogy a vezetéshez szükséges tudást valóban készségszinten, begyakorlottan
tudja használni. Ma már nem elég a lexikális tudás ismeretéről kérdés-felelet formájában meggyőződni, annak alkalmazásáról is meg
kell bizonyosodni, ebben segít a szimuláció. Akár az életben, itt sem
lehet például meghaladni a vörös jelzőt büntetlenül.
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A z ismertetett vizsga módszertan vajon megállja a helyét
a nemzetközi összehasonlításban is? Mennyire egyedi,
jellemzően hazai a megvalósítás?
Kicsit messzebbről kezdem, a mai állapot egy folyamat állomása.
Hiszen a tesztrendszerű vizsgáztatás már a korábbi időszakos vizsgaciklusban jelen volt. Megvizsgáltuk a tőlünk nyugatabbra működő
vasúttársaságok rendszerét, a német, az osztrák és a svájci modellek már korábban is tartalmazták a szimulátoron történő vizsgáztatást. Jelentős lépést eredményezett a megvalósításban az oktatási
célú mozdonyszimulátor beszerzése. Így rendelkezésre állt az eszköz, melyre át kellett ültetetni a hazai jelzési képeket, mozdonymodelleket és pályát, speciális pályaszakaszokat kellett rá fejleszteni. Ezt saját szakemberink végezték, illetve fejlesztik folyamatosan.
Vizsgaértékelő részeként olyan záró jelentés, teljesítmény riportot sikerült kialakítani, amelyről a szimulátort szállító cég szakemberei is elismeréssel nyilatkoztak. A végeredmény a nemzetközi ös�szehasonlításban is megállja a helyét, bátran kijelenthetjük, hogy
ma nemzetközi színvonalú a vizsgázatás módszertana és eszközparkja, és teljesíti az Európai Unió 2007/59/EK számú „a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről” szóló irányelvének szakmai ajánlásait.

?

Kizárólag a Baross Gábor Oktatási Központ munkatársai
vettek rész a fejlesztésben?
Természetesen, mint minden sikeres eredményhez, az együttműködésen alapuló csapatmunka szükséges. Az elért teljesítményt a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a MÁV Zrt. Forgalmi Főosztály, a MÁV Zrt. Távközlő,
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Teszten vizsgáztak

súti elsősegélynyújtó füzet pedig nyomdai előkészítésben van. Az innovációk nem öncélúak, ezek a vasúttársaságok igényein alapulnak.
Fontos, hogy ne csak önmagunkat, hanem a másikat is fejlesszük,
és ne csak egymást, hanem egyúttal a MÁV Csoportot is.

?

A z elért eredmények milyen hatást váltanak ki Önből?
Elégedett, vagy újabb kihívások keresésére serkentik?
Az elismert teljesítmény ösztönzően hat, de ennek alapját maga a verseny jelenti. Amit ma elérünk, az holnapra kevés lehet, ezért kell folyamatosan növelni a teljesítményt. Nem szabad a részsikerek eredményein megpihenni, a „dicső múlt, s annak napi megéneklése” nem
pótolhatja a folyamatos fejlődést. Ennek alapja a világos szervezeti és egyéni célok összhangja és az átlátható, követhető, ellenőrizhető mérési és értékelési rendszer. Számomra ma a legfőbb kihívás
ennek megteremtése és bevezetése az oktatási központ mindennapi életébe.

?

Mit csinál, mivel foglalkozik Dancsa Attila szabadidejében?
Ez az, amiből kevés van, de igyekszem aktívan kikapcsolódni, ebbe
beletartozik az aktív természetjárás, a szabadfogású fűnyírás a kertben vagy akár az olvasás. Fontosnak tartom, hogy felfrissüljek, hogy
munkavégző képességemet újrateremtsem, hiszen ezek nélkül nincs
harmónia, nincs jó közérzet.
Köszönöm a beszélgetést!
Kiss László
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első kézből

keretrendszer, mely magában foglalja a mozdonyvezetői tudás forgalmi és műszaki ismeretanyagát, dokumentáltan biztosítja a vizsgaeredményeket. A keretrendszer jellegéből adódóan további, más munkakörökhöz kapcsolódó vizsgák lebonyolítására is alkalmas, melynek
megvalósításán folyamatosan dolgoznak a szakértő kollégáink. A szimulátor, mint új, korszerű oktatási és vizsgáztatási eszköz megteremtette az emberi tényező szerepének, azaz a vizsgáztató és a vizsgázó
szubjektumának minimálisra csökkentését a vizsgáztatás folyamatából. Az új, teszten és szimulációs gyakorlatokon alapuló objektív vizsgáztatási rendszer bevezetésével a kompetenciák mérésére került a

Képzés 2008.

Képzés 2008.
A helyszín ezúttal is a MÁV-Hotels balatonboglári üdülője volt. Ragyogó napsütés fogadta az érkezőket, akik a kényelmes szállások elfoglalása
után, egy tartalmas étkezéssel feledtették a rövidnek nem mondható utazás fáradalmait.
A szeptember 2-4. közötti képzés három fő témakörre összpontosult. Szervezeti kultúra szerepe, kommunikáció és azok elemei, alkalmazása
és tájékoztató a MÁV-csoportról, a MÁV-Trakció
Zrt-ről.
Az érkezés délutánján visszatérő előadóként
Salgó-Nemes Károly úr, a gödöllői Szent István
egyetem tanára tartott előadást a Küldöttközgyűlés tagjai részére. Előadásának fő mondandója a szervezeti kultúra fontosságának megismertetése, kialakulásának, formálásának módja
és annak befolyásoló elemei kerültek az oktatási
étlapra. A hallgatóság megismerhette a szervezeti kultúra szociológiai megközelítését, tudományos meghatározását, elemeit.

Festői környezetben

Csapat a képzésen

Szervezeti kultúra, de hangosan

A rövid éjszaka nem gátolt meg túl sok küldöttet abban, hogy a fantasztikus reggelit
követően részt vegyen az egész napos kommunikációs képzésen. Még mielőtt bárki
szíve megszakadna a hallgatókért, közlöm,
hogy a 45’-s előadásokat 15’-s szünetek
szakították meg. A tavaszi tehetségkutató képzésen nagy sikert aratott kibővített
kommunikációs előadást ismét Pázmándiné Györke Gyöngyi vezényelte le, mondhatom óriási sikerrel.
A mostani hallgatóság sokkal szélesebb
körű áttekintést kapott, mint az utánpótlásképzésen résztvevők, de ez elengedhetetlen is tisztségviselőink hétköznapi tevékenységéhez.

Aktív részvétel 1.
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Képzés 2008.

A kommunikáció fajtáiról, a mimikáról, a vokális csatornákról, a gesztusokról, a testmozgásról, a távolságtartásról, az érintés szerepéről szóló
előadás vonzotta tekinteteket. Több
gyakorlaton keresztül megismerhette
mindenki saját személyiségi jegyeit,
erősségeit, gyengeségeit. Az estébe
hajló előadásnak a fantasztikus időjárás és a Balaton közelsége jelentett
csak némi konkurenciát.
Az este szintén kötetlen beszélgetésekkel telt, de néhányan tovább ismerkedtek a szezon utáni parti programokkal. Néhányan elővették az
F 32. sz. Utasítást, s átvettek belőle néhány fejezetet. Ez esetenként
némi költséggel is járt.

Egy napon át kommunikáltunk

Aktív részvétel 2.

MÁV csoportos elképzelések

A képzés utolsó napján két vendégünk volt. Zsoldos
Marianna MÁV Zrt. humánigazgató – aki szintén nem
volt ismeretlen a hallgatóság előtt – a MÁV-csoportot
foglalkoztató kérdésekről beszélt, de nem utasította el a kollégák szájából elhangzó kérdések megválaszolását sem. Ezt követően Zsákay László György
vezérigazgató úr tartott kimerítő tájékoztatást a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. helyzetéről. Előadásában szólt a
cég megalakulásának körülményeiről, aktuális gondokról és a tervekről. Sajnos kérdésekre már nem
jutott idő, így azokat később írásban tehették fel a
kollégák a vezérigazgató úr részére, aki időközben
ezeket megválaszolta.
A feszes program ellenére jutott idő némi kikapcsolódásra is, de reményeim szerint sok-sok információval
tértek haza küldötteink tagcsoportjaikhoz. Bizonyára sikerül hasznosítani a hétköznapokban is a tanultakat. A képzés helyszínéül szolgáló balatonboglári
üdülő ismét jól vizsgázott. Úgy tűnt, hogy senki nem
ment haza korgó gyomorral, tán néhány deka plusz
is kerekedett néhányunkon.
K.L.

Trakcionáltunk
2008. október
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megkérdeztük...

életünkből

Kérdés:

A MOSZ küldöttközgyűlés tagjai kétnapos képzésen vettek részt, ahol előadást
hallgattak a vállalati és szervezeti kultúráról és tréning is szerepelt a napirenden. Ezzel kapcsolatos kérdésünk:
– hasznosnak tartod-e a szakszervezet és a tisztségviselők számára az előadásokat, képzéseket?
– tudod-e kamatoztatni az elhangzottakat?
Igen, hasznosnak tartom. A tisztségviselőink többsége ösztönösen, a
képességeit felhasználva végzi tevékenységét. A tárgyalások, egyeztetések során szembesül azzal, hogy tárgyaló partnerei alapos, tanulással szerzett technikákat alkalmaznak. A képzésen tanultakat összehasonlítva a saját stílusával, tárgyalási módszereivel, továbbfejlesztheti
azt. A szervezetfejlesztési és egyéb ismeretek a napi szakszervezeti feladatok elvégzésében, a tudatos munkatervezésben segítenek. Ezen
túlmenően a tagokkal a napi kommunikáció tudatosabbá válik, ami
szerintem legalább olyan fontos, mint a hatékony munka.
Mindenképp hasznos a képzés, mert csak jól felkészült és felkészített
tisztségviselők képesek a MOSZ-t eredményesen működtetni és irányíBéres Csaba
tani.
Dunaújváros
Szeptember elején vettünk részt a MOSZ által szervezett továbbképzésen Balatonbogláron.
Ez a tréning része volt szervezetünk oktatási programjának. Első nap a
vállalati szervezeti kultúráról szóló előadást hallgattunk meg. Az előadó magával ragadó, magas szintű előadással készült fel. Sok érdekes,
hasznos információhoz jutottunk. Meg kell jegyeznem, hogy a képzést
követő teszt, felmérés túl magas szintű volt, sokak számára értelmezhetetlen. Ez az értékelés során ki is derült.
A következő előadás szintén igen érdekes, értékes és sokkal gyakorlatiasabb volt. Sok segítséget nyújt a tárgyalásokhoz, segít megismerni tárgyaló partnereink szándékát, felkészültségét, ami a sikeres tárgyalások kulcsa.
Reményeim szerint a képzések folytatódni fognak, mivel munkánkhoz
nagy segítséget nyújtanak.
Gál Tibor
Pécs
Természetesen. Ezt biztosan tudom, már a negyedik ilyen előadássorozaton vettem részt. Minden évben gondosan kiválasztott témakörre épül a képzés és az elmúlt évek tréningjei is kapcsolódnak egymáshoz. Napjainkban kiemelten fontos a vállalati és szervezeti kultúra
megismerése, a vezetés kultúrájának megtanulása, alkalmazása. Az
idei képzés erre világított rá. A kommunikáció és annak módszerei, az
önismeret elsajátítása magas színvonalú, változatos előadásokon volt
hallható.

A következőkben előtérbe kerül az itt megtanultak alkalmazása és nagyon nem mindegy, hogy a „leckét” milyen szinten tudjuk. Előadóink
felsőoktatási szinten osztották meg velünk gondolataikat, ami nekünk
garancia a képzés minőségét illetően. Az idén is közvetlen, őszinte és
célratörő beszámolókat hallhattunk a meghívottaktól, Zsoldos Marianntól és Zsákay úrtól a MÁV és a TRAKCIÓ jelenéről-jövőjéről ami
ugyancsak fontos a számunkra. Az információkat el tudjuk juttatni
azoknak a kollégáknak, akik nem mindig kapnak első kézből híreket.
Összegezve a boglári képzést, hasznos és minőségi volt, mint az előzőek, az önismereti tréning pedig még színesebbé tette. És végre a jó
időben párszor fel is frissültünk a Balatonban.
Kiss Zoltán

Püspökladány
Az érdekvédelem hatékonyságának megőrzése érdekében szükség van
lépést tartani az idővel. Úgy tapasztalom, hogy a vállalat egyre nagyobb hangsúlyt helyez a tárgyalások során jogi, gazdasági szakértők
bevonására. Ezért ha egyenrangú, jól felkészült tárgyalópartnerek akarunk maradni, nekünk is képezni kell magunkat. A szakmai kérdésekben elég jól állunk, de jogi, kommunikációs tudásunkat rendszeresen
fejleszteni kell. Erre nagyon alkalmas volt ez a pár nap. Minél sokoldalúbb a tisztségviselők felkészültsége, annál jobban tudjuk érdekeinket
képviselni.
Huszár Ernő
Vésztő
Ha nem tartanám hasznosnak, nem vettem volna részt. Az előadások,
az első kézből kapott információk miatt fontosak. Ezekből az előadásokból jól kivehető az előadó véleménye, elképzelése. Szerintem mind
a MOSZ, mind az egyének szempontjából fontos a képességek felmérése, a tárgyalási képesség, az egyéni adottságok fejlesztése. Továbbá szerintem mint minden többnapos rendezvénynek, a képzésnek is
van egy spontán csapatépítő jellege, ami hasznos mellékhatás a MOSZ
számára. Biztosan hasznát veszem még az itt elhangzottaknak. Olyan
tréningen vettünk részt ahol képet kaphattunk egyéni és közös képes
ségeinkről, azok fejlesztési módjáról. Ezek az ismeretek a szakszervezeti
munkában jól hasznosíthatók, sőt kellenek hozzá. Hasonló oktatásokon,
Matesán Péter
képzéseken szívesen részt vennék a jövőben is!
Salgótarján

2008-2009. évi MOSZ kupa sorsolása
A csoport
Bp. Ferencváros
Győr
Keleti- Déli
Székesfehérvár II.
Dombóvár

B csoport
Sopron I.
Pápa
Szombathely
Zalaegerszeg
Celldömölk

C csoport
Hegyeshalom
Székesfehérvár I.
Komárom
Sopron II.
Északi

D csoport
Püspökladány
Szeged II.
Kiskunhalas
Szentes
Békéscsaba

E csoport
Szolnok I.
Szeged I.
Kecskemét
Mezőhegyes
Vésztő

F csoport
Záhony
Debrecen
Szerencs
Szolnok II.
Miskolc II.
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Barsi Balázs
rovata

A sportbizottság döntése
alapján a 2008–2009-es
évtől kezdve a MOSZ kupában csak tényleges MOSZ tagok játszhatnak (akik az 1% levonási listán szerepelnek). Pártoló
tagsági és egyéb tagsági viszonnyal
nem játszhat játékos. Akik ilyen játékost neveztek kérjük, még most módosítsák a nevezési lapjukat, mert a
selejtezőkön ilyen viszonnyal nevező
csapat kizárásra kerül a kupából.
A selejtezőkre minden résztvevő csapat köteles elvinni a levonási listát.

Szabados Sándor

2008. október

Szeptember 12–én a MOSZ kiskunhalasi tagcsoportja nyílt napot szervezett az Európai Mozdonyvezetők Napja alkalmából, a
Halasi Hetek fesztivál keretén belül.
Célunk az volt, hogy óvodások és kisiskolás
csoportok, utasoktól elzárt helyre bejuthassanak és megismerkedhessenek a vasutasok, köztük a
mozdonyvezetők munkájával. A programok között szerepelt az állomás rendelkező
forgalmi szolgálattevő irodájának, valamint az I. váltóállító központ tornyának megtekintése. Berendeztünk egy
kis kiállítást, Mozaikok a Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteményéből címmel, melyet
Nagy József úr bocsátott a
rendelkezésünkre. Ezt követően a csoportokat átvezettük a fűtőházba, ahol
megnézhették a mozdonyszínt és a kiállított
járműveket. Sikerült felvonultatnunk egy-egy
M62-t, V43-t, M44-t, M47-t, UDJ-t, By kocsit, Süsüt és két vasúti hajtányt.
A PFT lehetőséget adott egy kis vonatozásra az UDJ-vel, melyet a gyerekek nagyon élveztek!
Az a nap korán, fél
hatkor kezdődött
azoknak a kollégáknak, akik vállalták, hogy segítenek beállítani a
garázsmesternek
a kiállítandó gépeket. A járműbemutatót a fordítókorong környékén
rendeztük meg. A
csoportokat 8 órától vártuk délig, előre egyeztetett időpontban,
hogy a torlódásokat elkerüljük. Ebben nagy

segítséget kaptunk a
MÁV-Start Zrt. utaz á s s z e r v e z ő j é t ő l.
Közel 500 gyermeket kalauzoltunk körbe minden probléma

nélkül, köszönhetően azoknak a kollégáknak, akik szabadidejüket feláldozván
a csoportokat kisérték, vagy a mozdonyokat megrohamozó gyerekseregre
felügyeltek. Jó érzés
volt látni a sok kis vidám arcot. Volt
olyan osztály,
ahol mindenki mozdonyvezető szeretett
volna
lenni,
köszönhetően
az átélt élményeknek!
Meglátogatott minket a város kulturális vezetősége is. Irigykedve jegyezték meg, hogy
milyen jó nekünk, hogy egyszerre ennyi gyereket meg tudunk mozgatni. Majd adunk nekik tanácsot!
14 órakor a kiállítás megnyitójával folytatódott a programsorozat, melyet Kiss László a
MOSZ elnöke abszolvált a jelenlévő vendégek részére. Az általunk egy halomba lerakott képeket, mozdonyrelikviákat Bródy Mária rendezte el.
16 óra után megérkezett a szabadkai fűtőház küldöttsége: Szabadi Gábor és Prágai

Az ÜB döntött az egyéni képzési pályázatok első körének odaítéléséről

A MOSZ Ügyvivő Bizottsága augusztus 25-én döntött az egyéni
képzési pályázati felhívásra addig beérkezett jelentkezésekről.

Az ülés kezdetéig hat kolléga adta be a pályázatát, az alábbi meg
oszlásban.
Képzési irányok szerinti megoszlás:
pénzügyi ügyintézői képzésre 2 fő, jogi asszisztensi képzésre 1 fő,
munkavédelmi technikusi képzésre 2 fő, humán erőforrás gazdálkodás
és menedzsment képzésre 1 fő.
A képzés időtartama szerinti megoszlás:
két féléves 4 képzés, négy féléves 1 képzés, hat+1 féléves 1 képzés.
Az ügyvivő bizottság értékelése szerint valamennyi pályázat megfelelt a kiírás feltételeinek, ezért – tanulmányi szerződésben rögzíten-

2008. október

életünkből

Nyílt nap Kiskunhalason

Róbert, akiket a nemzetközi kapcsolatok pályázatán belül láttunk vendégül.
A nap zárásaként hagyományteremtő céllal mozdonyvezető bált rendeztünk. A megnyitóbeszédedet követően Gusztos Károly
gitárszólóval, Szabados Zoltán klarinéttal
játszott dzsessz zenével és Sozó József citeramuzsikával kiért bordalokkal szórakoztatta a vendégsereget.
Az estebédet követően a talpalávalót a kiskőrösi Szamba zenekar
húzta 23 óráig. Ekkor egy
kis időre megszakítottuk
a táncmulatságot, hogy a
tombolasorsolást követően újult erővel folytathassuk azt. Nagyon nagy
sikere volt a Szerbiából
érkezett vendégeinknek,
mikor is kólózni tanították
a magyar barátaikat.
Reméljük jövőre is körünkben üdvözölhetjük őket!
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik segítsége nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény: Darányi
Zoltán, Patyiné Brezovlicz Éva Pályalétesítményi Mérnöki szakasz, Gyöngy Sándor
VOKE Vasutas Művelődési Ház, Prantner
Péter, Tompai Sándor PÜ. Forgalmi Csomópont Kiskunhalas, Grizákné Blehó Andrea
MÁV-Start Zrt, Hauk László MÁV Gépészet,
Borbola András TVSZK Szeged, Király Gábor
Kiskunhalasi Művelődési Központ.
Bz

dő garanciák és kötelezettségvállalás alapján – hozzájárul valamen�nyi pályázó tanulmányi költségeihez.
A vállalt támogatási összeg szerinti
megoszlás az alábbi:
100.000 és 150.000 Ft között 1 fő,
250.000 és 300.000 Ft között 5 fő.
Amint arról korábban tájékoztatást adtunk, a pályázatokat folyamatosan lehet beadni, és az elbírálás is folyamatosan történik az erre
szánt költségvetési keret kimerüléséig, de legfeljebb ez év végéig.
A pályázati felhívást a Mozdonyvezetők Lapja júliusi számában közzétettük, de megtalálható a
MOSZ honlapján és a tagcsoportvezetőknél is.
A pályáztatási módszer jövő évi folytatásáról az
éves költségvetés keretében döntünk.
Németh László
ügyvezető alelnök
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életünkből

munkavédelem

MOSZ-ÖGB/VIDA találkozó

2008.07.29-én találkoztak Budapesten a MOSZ
székházban az osztrák ÖGB/VIDA szakszervezeti tömörülés közlekedési szekciójának vezetői, valamint a
MOSZ vezetői.
A találkozón az osztrák fél részéről Gerhard Tauchner, Roman Hebenstret és Eva Müller vettek részt. A Mozdonyvezetők Szakszervezete részéről Kiss László, dr. Borsik
János, Németh László, Róka György és Horváth Csaba
fogadta a vendégeket. A személyes bemutatkozás után a szakszervezetek kölcsönös bemutatásával kezdődött el a párbeszéd. Mindkét fél a beszélgetés elején leszögezte, hogy nincsenek tabu témák, nincsenek érinthetetlen kérdéskörök. Ezek után a tárgyalás meglehetősen kellemes légkörben folytatódott.
A felek véleményt cseréltek A MÁV-Cargo adásvételével kapcsolatos információkról, de ezen a téren túl sok újdonságot egyik fél sem tudott mondani a másik
részére. Vendégeinkkel megismertettük a MOSZ alakulásának körülményeit, létrejöttének okait. Igyekeztünk teljes, átfogó képet adni szakszervezetünkről, annak működéséről. Tájékoztattuk partnereinket az eltelt időben elvégzett munka
irányairól és legfontosabb történéseiről, valamint az előttünk álló feladatokról és
terveinkről. Természetesen megismertettük a vendégeinkkel a szakszervezetünk
jelenlegi létszámhelyzetét, irányítási és működési mechanizmusát.
Vendégeink bemutatták az ÖGB-VIDA szakszervezeti tömörülés történetét, kialakulását, valamint felépítésének és működésének rendszerét, információt

Munkavédelmi bejárás az ISD
Dunaferr Zrt. dunaújvárosi telephelyén

A szállítómű a társaságcsoport gyártóművei részére vasúISD
DUNAFERR ti szállítást végez. A szállítómű végzi az egyes gyártómű-

vekhez érkező anyagok, a kohókhoz érkező speciális alapanyagok, termékek és félkész termékek szállítását. Alaptevékenység részeként az előállított
termékek elszállítását vasúton az egyes megrendelőkhöz. A szállítómű által
mozgatott anyag mennyisége vasúton évi 11 millió tonna, ehhez 105 km
hosszú vasúti pálya, 600 vasúti kocsi, és 21 dízelmozdony tartozik. A feladatok ellátásához a társaságcsoport területén négy rendező pályaudvar és
egy javítóműhely áll rendelkezésre szociális létesítménnyel. A javítóműhely
területén található az oktató helység, a személyzet feljelentkezési irodájával. Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetésre került az integrált irányítási rendszer működtetése és tanúsíttatása
mellett. Az üzem területén munkakörnyezeti laboratórium működik melynek
ISO/IEC 17025:2005 szabványnak történő megfelelősége, akkreditív működési tanúsítványa 2006-ban lett igazolva. A tanúsítványban meghatározott
tevékenységi kör: zajszint mérés, infrahangmérés, szállópor mérés, vegyi
légszennyező mérés, rezgésmérés, munkahelyi klímamérés, megvilágítás
mérés. Általános célok a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén keret jelleggel a vasmű egész területére lettek tervezve a társaság piaci
pozícióit, költség csökkentését prioritásként figyelembe véve.
A vasútvállalati engedélyt saját használatú kötöttpályás közlekedés forgalmi,
kereskedelmi tevékenységének szervezésére, előkészítésére, az üzemeltetéshez szükséges vontató és vontatott járművekkel történő lebonyolítására
kapta meg a szállítómű. A 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet lehetőségeivel
és kötelezettségeivel. A vontató jármű állomány zömét a DHM1, DHM2 típusjelű Ganz–MÁVAG gyártmányú járművek teszik ki. Az M31 pályaszámú
mozdonyok egy részét a MÁV 2002-ben műemlékké nyilvánította. Itt a 21db
működtetett mozdonyból 19db „zetor”. Az eredeti konstrukciós kialakításon
az időközben bekövetkezett számtalan törvényi előírás ellenére semmit nem
változtatott a tulajdonos. A vasúti pálya jelzőeszközeinek zöme fényvisszaverő kivitelű ezen átalakítást nem követte a mozdonyok halogén izzós átalakítása. A fény és láthatósági viszonyokat szintén csak rontja a 3/2002. (II.
8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú mellékletének részbeni figyelmen kívül hagyása. Alapvető jármű ergonómiai szempont és uniós követelmény (a tolató mozdonyok tekintetében is) a járművezető, kezelőszemélyzet
ülőhely biztosítása. Rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 22/2005. (VI.
24.) EüM rendelet is kezelhetővé válik megfelelő típusú és műbizonyítván�-
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kaptunk az Ausztriában foglalkoztatott mozdonyvezetők létszámáról és szakszervezeti
szervezettségéről is (ÖBB,LTE,WLB,MEV,stb).
Itt érdemes megemlíteni, hogy Ausztriában
kb. 5000 fő mozdonyvezető dolgozik s ebből
4400 szakszervezeti tag. Önálló mozdonyvezető szakszervezet jelenleg nem létezik Ausztriában. Legnagyobb a szervezettség az ÖBB-nél,
ezután következnek a magánvasutak. A felek szót váltottak a magánvasutakról
és elemezték a szakszervezetek és üzemi tanácsok helyi viszonyait. Egyértelműen megállapítható volt – amit már tudtunk eddig is –, hogy szomszédainknál nagyobb súlyt képviselnek az üzemi tanácsok, mint hazánkban.
Szót váltottunk az EU által kiadott – a vasúti közlekedéssel kapcsolatos
2 irányelvek alkalmazásáról. Itt elsősorban a 2005/47 irányelvben leírtakról
esett szó. Vendégeink tájékoztattak bennünket arról, hogy Ausztriában július
7-én a parlament elfogadta az EU-s irányelvben foglaltakat, így már törvényi
szabályozás van a maximális vezetési időről, pihenőidőről, pihenőnapokról.
A rövid megbeszélést egy gyors ebéd zárta, mely közben a hivatalos találkozó
kötetlen baráti beszélgetéssé alakult át. Sajnos, az idő rövidsége miatt több
témakört érdemben áttekinteni már nem volt lehetséges, ezért abban állapodtunk meg, hogy folytatjuk a párbeszédet. Előre láthatólag a következő tárgyalásra októberben kerül sor Bécsben.
H.Cs./K.L.
nyal ellátott szék beszerzésével.(P.l: GRAMMER Baumaschinen > MSG20)
A járművek fűtése tekintetében kezdeményezés indult a pótfűtőtestek bevezetésére, több megoldás is eredményes lehet, egy viszont szempont kell,
hogy legyen mind a munkabiztonsággal foglalkozó személy, mind a munkáltató tekintetében: a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelethez
tartozó a 2. számú melléklet 1. táblázata (hideg évszakában biztosítandó18-20 °C léghőmérséklet). Üzemi területen állandó szabadtéri munkahelyek csak akkor létesíthetők, ha üzemtechnikailag más megoldás nem lehetséges a fékállítást és naponta esedékes vizsgálatot szabadtéren végzik
a kollégák. Megjegyzem, hogy a bejárás alkalmával is volt szabad hely a javító csarnokban. Meghatározott vezetői feladat a munkáltató belső vasútüzem forgalmi, kereskedelmi és vontatási tevékenységének irányítása a belső utasítások kidolgozása. Egy igen régi, többször módosított technológiai
utasítással van ellátva a személyzet, ahol a rendelkezésre bocsátott módosítások sem voltak szakmailag összehangolva. Ezen technológiai szabályzattal kívánja a munkáltató leszabályozni az 1993. évi XCIII. Törvény 40. §
(2) idevonatkozó részét (olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók
alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés
hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen). A jelenlegi technológiai
szabályzást mihamarabb élővé kell tenni, érintett munkavállalók érdekképviseleteivel véleményeztetni, ha ez a munkavédelmi szabályzat helyi függelékét is tartalmazza a munkavédelmi képviselők útján egyetértést gyakorolva,
kellő jogkörrel és erre feljogosított hivatallal engedélyeztetni kell.
A cégcsoport vezetése a külvilág felé nyíltan felvállalja, hogy minden munkatársa részére lehetővé teszi a munkavédelmi folyamatokban való aktív
részvételt a munkaegészség biztonság (MEB) célokkal való azonosulást és
a munkavédelmi stratégia iránti elkötelezettséget, ugyanakkor a bizottságot indok nélkül korlátozta törvényi lehetőséginek gyakorlásában (járműveken történő műszeres mérések). Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által is hibásnak tekintett munkáltatói döntést kár
vitatni tovább. Egy ilyen jellegű bejárás több hibát, kockázati tényezőt feltár, nyilvánvalóan ez a célja. A teljesség igénye nélkül szakmailag legmélyebb problémákat kezeljük elsődlegesen. Igen sok múlik a helyi munkáltatói
jogkörgyakorló emberközpontú üzleti érzékén, és az érdekképviseleti munka érdekérvényesítő szerepén. Elgondolkodtató azonban az eredeti állapotú muzeális járműpark és munkakörülmények láttán a társaságcsoport vezetésének egyik jel mondata:
„ISD DUNAFERR Zrt. vezetése vállalja: az éves beruházási tervekben növeli
a munkahelyi egészséget és biztonságot szolgáló beruházások, fejlesztések
részarányát.”
Hornok Béla

2008. október

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. tervezi egy önálló Oktatási Utasítás kiadását. Jelenleg a MÁV O.1.sz.
Utasítását alkalmazza. Az elkészített tervezetet szakszervezetünk véleményezte. A véleménykülönbségek okán személyes egyeztetésre került sor a TRAKCIÓ szakmai vezetése
és a MOSZ vezetői között. Reményeink szerint az utasításban visszaköszönnek majd a
MOSZ által megfogalmazott észrevételek.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. elkészített egy utasítás
tervezetet, mely szabályozná a típusismeretek
megszerzésének kritériumait. A MOSZ véleményezte az anyagot, amely annak ellenére,
hogy egy hiányt pótol, több helyen ellentétes véleményt fogalmaz meg elvárásainkkal
szemben. Ilyen jelentős véleménykülönbség,
hogy nem tudunk támogatni olyan rendszert, amely jelentősen lecsökkenti a típusismereti szolgálatok idejét és a szolgálatok
számát. Másik jelentős véleménykülönbség,
hogy nem értünk egyet azzal a TRAKCIÓS törekvéssel, mi szerint az elméleti képzés elé sorolják a gyakorlati
(felügyelet alatt) képzéseket. A személyes véleménycsere
után kérdéses, hogy
mikor és milyen tartalommal kerül kiadásra az eddig nem, létező utasítás. Az utóbbi
időkben jelezték kollégáink, hogy a munkáltató nem kívánja elszámolni a jogosítványok

érvényesítéséhez
szükséges fényképek költségeit. Megkerestük Márton Ferenc igazgató urat a problémával, aki azt
azonnal kezelte és úgy rendelkezett, hogy
a jogosítványok és szolgálati útlevelekhez
szükséges fényképek költségeit megtérítik a
kollégák részére. A TRAKCIÓ humán vezetése rendelkezett a szolgáltatók és partnerek
felé, de ennek írott anyagát szakszervezetünk még nem kapta kézhez. Valószínűleg a
fényképekről a TRAKCIÓ címére szóló számlát kell majd leadni.
Az elmúlt hónapokban több esetben tapasztalták kollégáink, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vezetése a hatályos kollektív szerződés 21.
§-át a korábbi gyakorlattól eltérően kezdte alkalmazni, vagyis a korkedvezménnyel
előrehozott öregségi nyugdíjba vonulókat a
felmondási idő felére nem mentesítették a
munkavégzési kötelezettség alól, tehát a teljes felmondási idő alatt igényt tartanak az
érintett kollégák munkájára.
A kompromisszumon alapuló megoldás kidolgozása érdekében tárgyalásokat kezdtünk
a társasággal. Előreláthatólag a következőkről tudunk
megállapodni a céggel.
Miután 2008. január 1-jei
hatállyal a munkavállalók
számára kedvezőtlen irányba változott a nyugdíjtörvény, – ennek eredményeként a lehetőségeink eléggé behatároltak –,
ezért az „új” feltételeket csak a 2009. január

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanácsa szeptember 16-án tartotta soros kihelyezett értekezletét Dombóváron.
Napirendi pontok:
– Az ügyrend vitájának folytatása.
– Az eltelt időszak eseményei.
– A munkáltatóval együttdöntés az általa előterjesztett segély és fizetéselőleg kérelmek szabályozásában.
– Egyebek.
A KÜT megköszönte a munkáltatónak a gyors és példaértékű segítségét a közelmúltban fiatalon elhunyt békéscsabai munkatársunk
családjának. (1 000 000 Ft) Ezenfelül a KÜT munkáltatóval együtt
döntött 300 000 Ft rendkívüli segélyről a tartalékolt keretéből.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanácsa együttérző részvétét a
családnak ezúton is kinyilvánítja.
A KÜT augusztusi egyhangú döntése értelmében az értekezletre
meghívtuk Németh Tamás urat, az Irányítási Szervezet ÜT elnökét.
Németh úr néhány szót ejtett önmagáról és családjáról, megköszönte a KÜT bizalmát, ügyrendben kérte felvenni tanácskozási jogát, továbbá kérte, hogy az Üzemi Megállapodásba kerüljön bele az ő státusza is. Ezen kérésének részben eleget téve a KÜT úgy döntött,
hogy az ügyrendjében legalizálja státusát és a későbbi soros üléseire is meghívja, melyen a munkáltató is képviselteti magát.
A tanácskozás befejeztével a KÜT-tagok közül páran a helyi „TRAKCIÓSOK” meghívásának eleget téve kötetlen beszélgetés keretében
eszmecserét folytattak a bátaszéki, dombóvári, kaposvári kollégákDörnyei Szilárd
kal a mozdonyvezető-napi rendezvényekről.

KÜT elnök

2008. október

Meghívó
A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (1145 Budapest,
Colombus u. 35.) magánpénztári küldöttválasztó gyűlése

2008. október 28-án (kedden) 10,30 órakor

a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmában Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége 
IV. emeleti Tanácstermében (Budapest VI., Benczúr u. 45.)
kerül megrendezésre.
A küldöttválasztó gyűlésen a magánpénztári tagok rendelkeznek
szavazati joggal.
Napirend:
– Tájékoztató a Vasutas Nyugdíjpénztár munkájáról.
– A Vasutas Nyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat küldötteinek
megválasztása.
– Egyebek.

A napirenddel összefüggő előterjesztés a Vasutas Nyugdíjpénztár székhelyén (1145 Bp. Colombus u. 35.) tekinthető meg előre egyeztetett időpontban (telefon: 06/1/220-8638/111. vagy
112. mellék).
Határozatképtelenség esetén az újabb küldöttválasztó gyűlés a
fent meghirdetett napon és helyszínen, az eredetileg meghirdetett időpont után 30 perccel kerül megtartásra, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.



Vasutas Nyugdíjpénztár
Igazgatótanácsa
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közérdekű

Központi Üzemi Tanács hírei

1-je után nyugdíjba vonuló kollégáknál alkalmazza a társaság.
Tehát 2008. december 31-ig a kollektív szerződés ezen szakaszát még úgy alkalmazzák,
hogy aki:
a munkavállalói rendes felmondásra irányuló nyilatkozatát előterjesztette a munkáltatói
jogkör gyakorlójának, és
a rendes felmondásának okaként a nyugdíjba vonulást jelöli meg, és
az illetékes társadalombiztosítási szerv határozata szerint az irányadó szolgálati időt megszerezte és a nyugdíjtörvény szerinti életkort
a munkaviszonya megszűnését követően éri
el, akkor a munkáltató a felmondási idő felére mentesíti kollégáinkat a munkavégzési kötelezettség alól.
Azoknál is ugyanígy jár el a munkáltató, akik
részére már nyugellátást folyósítanak, valamint öregségi teljes nyugdíjra szereztek jogosultságot.
2009. január 1-jétől viszont a kollektív szerződés 21. §-a szerint nyugdíjra jogosultnak
azt a munkavállalót tekintik, aki a rendes felmondására irányuló nyilatkozatában meghatározott felmondási idő kezdő időpontjáig a
nyugdíjtörvény szerinti életkort már betöltötte és rendelkezik a társadalombiztosítási szerv által előírt szolgálati idővel,
vagy a nyugellátást már
megállapították és folyósítják is a munkavállalónak.
Kiss László

röviden

Röviden a TRAKCIÓ háza tájáról

jogtanácsos válaszol

életünkből

Az öröklés rendje

Tehát az ági öröklés egy sajátos öröklési forma. Magának a jogintézménynek a lényege, hogy az örökhagyó felmenőjéről ingyenesen hárult vagyon annak a családjában maradjon – leszármazók és végintézkedés hiányában –, aki azt szerezte és ne
szálljon át egy idegen, a házastárs családjára.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (továbbiakban: Ptk.) meghatározza az
ági vagyon és az ági örökösök körét. A Ptk.
611.§ (1) bekezdése szerint ha nem az örökhagyó leszármazója a törvényes örökös, az
örökhagyóra valamelyik felmenőjéről öröklés
vagy ingyenes juttatás útján hárult vagyontárgy ági öröklés alá esik. Ági öröklésnek van
helye testvértől vagy a testvér leszármazójától örökölt vagy ingyenesen szerzett vagyontárgyra is, ha a vagyontárgyat a testvér vagy a testvér leszármazója
az örökhagyóval közös felmenőjétől örökölte vagy ingyenesen kapta. Vagyis a hagyatékon belül az ági vagyon elkülönítésének első feltétele, hogy az örökhagyónak ne legyen leszármazó törvényes örököse. Emellett az is szükséges, hogy az adott vagyontárgy öröklés
vagy ingyenes juttatás útján kerüljön az örökhagyóhoz, közvetlenül
valamelyik szülőjéről vagy távolabbi felmenőjéről; vagy pedig a testvérétől vagy a testvér leszármazójától, amennyiben a testvér vagy a
testvér leszármazójának vagyonában már ági természetű volt a vagyontárgy, tehát az örökhagyó testvére vagy a testvér leszármazója maga is az örökhagyóval közös felmenőtől örökölte, vagy ingyenesen kapta.
Természetesen ági vagyon esetén elengedhetetlen feltétel, hogy legyen a jogalkotó által meghatározott ági örökös, ugyanis ha ági örökös nincs, az örökhagyó egyéb vagyonával esik egy tekintet alá az
ági vagyontárgy, vagyis az ági jellegű vagyon – a törvényes öröklés
rendjében – azonos módon öröklődik a hagyaték többi részével.
A Ptk. szerint az örökhagyó halálakor meg nem lévő (átruházták, felélték stb.) ági vagyontárgy pótlásának vagy értéke megtérítésének
nincsen helye, vagyis ezen vagyontárgynak természetben kell lennie a hagyatékban.
A magyar jogban az ági öröklés szabályai nem terjednek ki az ági vagyontárgy helyébe lépett vagy az ági vagyontárgy értékén vásárolt
vagyontárgyra. Ehhez hasonlóan a szokásos mértékű ajándékra sem
vonatkoznak az ági öröklés szabályai; az ajándék szokásos mértékét

a konkrét eseteket vizsgálva lehet csak meghatározni, amelynek során a társadalmi szokásokat is figyelembe veszi a bírói gyakorlat.
További kizárást jelent az ági öröklés alá eső vagyontárgyak köréből az, hogy tizenöt évi házasság után a túlélő házastárssal szemben a szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgyakra nem
lehet igényt támasztani ági öröklés címén. Annak természetesen nincs jelentősége, hogy a
tizenöt évi vagy azt meghaladó időtartamú házasság fennállása alatt az ági jellegű vagyontárgy mikor került az örökhagyó tulajdonába. A
szokásos mértékű berendezési és felszerelési
tárgyakat az örökhagyó és házastársa életkörülményeinek, vagyoni helyzetének a figyelembevételével lehet megállapítani, azonban a lakás átlagos bútorzatát, háztartási gépeit, egyéb
felszerelési tárgyait mindig szokásos mértékűnek kell tekinteni.
Ahogy fent már utaltam rá, ági vagyontárgy esetén mindenképpen
szükséges, hogy legyen ági örökös. A törvényes öröklés sorrendje az
ági öröklésnél is érvényesül. A Ptk. idevonatkozó rendelkezése szerint a szülő örökli azokat a vagyontárgyakat, amelyek róla vagy felmenőjéről hárultak az örökhagyóra, a kieső szülő helyén pedig leszármazói a törvényes öröklés általános szabályai szerint örökölnek,
vagyis ebben az esetben az örökhagyó testvérei, illetve a testvérek
leszármazói az örökösök. Amennyiben az ági vagyontárgyak öröklésére jogosult szülő, illetve szülői leszármazó nincs, a nagyszülő, ha
nagyszülő sincs, az örökhagyó távolabbi felmenője örökli azt a vagyontárgyat, amely róla vagy felmenőjéről hárult az örökhagyóra. Tehát a jogalkotó az ági örökösök körét szűkebben határozta meg a
törvényes örökösöknél, ugyanis a nagyszülői leszármazók már nem
örökölhetnek.
Utalnom kell öröklési jogunk ági vagyonnal kapcsolatos egyik fontos
tételére is, miszerint a vagyontárgy ági jellegét annak kell bizonyítania, aki arra ezen a címen öröklési igényt támaszt.
A Ptk. értelmében az ági vagyontárgyat elsősorban természetben
kell kiadni, azonban ha a természetben való kiadás
célszerűtlennek mutatkozik, akkor az eljáró bíróság
az ági vagyontárgy értékének pénzbeli kiegyenlítését
rendelheti el. Tipikus példa erre, ha az ági jellegű telekre jelentősen nagyobb értékű nem az ági vagyonba tartozó épületet építettek fel.

dr. Király György s.k.

Ferencvárosi Mozdonyvezetők Németországban!

A szállásunk

Szeptember elején immár 13.
éve ismét hat fradis masiniszta utazott Németországba a GDL Mannheim
Tagcsoport meghívására.
1996-ban kezdődött a partnerkapcsolat,
ami azóta is tart. Évente két alkalommal
találkozunk német kollégáinkkal, tavasszal
Magyarországon, ősszel Németországban.
Szakmai és kulturális programokat szerve-
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zünk egymásnak. Így történt ez idén is. A
német kollégáink elvittek a Titisee tóhoz,
megnéztük Rötteln romvárát, a Katedrálist
Freiburgban és az egymillió éves cseppkőbarlangot. Szerepelt még a programban egy
pálinkamúzeum
megtekintése is
– természetesen
kóstolóval egybekötve.
A Titisee tó

Jutott idő a DB CARGO-s, illetve a MÁV
TRAKCIÓ-s mozdonyvezetők foglalkoztatásának változásait is kölcsönösen megismerni.
Amit irigyelhetünk né-

Burguruine Rötteln

met kollégáinktól az a fizetésük, a mozdonyparkjuk és a fűtőházuk állapota, de a
foglalkoztatásuk módját még a magyar mozdonyvezetők többsége nem
lenne képes elfogadni. Pedig
arra akarunk menni ugye?!
Gyorsan elrepült az öt nap,
amit együtt töltöttünk német
barátainkkal, de várjuk vendéglátóinkat májusban Magyarországon. Bakos János
A Freiburgi Katedrális
Fc. Tcs. Vez.

2008. október

Debrecen-Kelet

Már hagyománnyá vált a nyíregyházi mozdonyvezetők körében, hogy
minden év augusztusában elmegyünk kirándulni. Addigra már a családi nyaralásoknak vége van, és az iskola sem kezdődik még. Persze
az sem utolsó szempont hogy 10-e körül már mindenkinek a fizetése
is a számláján van!
Láttuk már Szlovákia gyönyörű kastélyait, túráztunk már a Tátrában,
tavaly pedig a horvátországi Plitvicei-tavakat látogattuk meg, majd
néhány napot a Balatonnál töltöttünk.
A kirándulások szervezésénél mindig megkeresem a helyi tagcsoportokat és segítségüket kérem. Szeretettel emlékezünk vissza az esztergomi tagcsoport két tagjának, Borhi Sanyinak és Barta Gézának
átlagon felül nyújtott segítségére. Persze be tudnánk számolni olyan
kollegákról is, ahol ez a segítségnyújtás elmaradt, vagy éppenséggel
hasznot remélt belőlünk.. No, de a mozdonyvezető is csak ember. Az
évek folyamán már egyre hosszabb időre mentünk el, és egyre nagyobb csoporttal. A mostani létszám minden eddigi rekordot megdöntött.
Az idei rendezvény 5 napos volt. Augusztus 11-én, hétfőn kora reggel indultunk Nyíregyházáról Sopronba. Délben érkeztünk meg, s már
ebéddel vártak minket. Szállásunk a soproni egyetem kollégiumában
volt, amelyet mindenkinek csak ajánlani tudok.
Kedden kora reggel busszal Bécsbe látogattunk el. Első állomásunk
a Schönbrunni kastély volt. A korai szervezésnek köszönhetően előre
be volt jelentve a csoportunk, így azt belülről is megcsodálhattuk. A
kastély szépségére nem lehet szavakat találni. A hozzá tartozó park,
egyszerűen gyönyörű volt. A buszok végigvittek minket a bécsi Ringen, ahol az óváros nevezetességeiről beszéltek az idegenvezetők.
Majd a belvárosban tettünk egy nagy sétát, és utunkat a Stephans
dóm megtekintésével zártuk. Sopronba hazatérve vacsora után meglátogattuk a belváros fagyizóit, sörözőit. Véleményünk szerint Sopron
egy tiszta, rendezett és hangulatos város. Szerdán, reggeli után indultunk Szlovákia fővárosába, Pozsonyba. Megnéztük a pozsonyi várat, a Szent Márton koronázási templomot, ahol sok neves királyunkat és Mária Terézia királynőnket koronázták meg. A belváros után
Dévény várához mentünk, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Dunára.
Hazafelé megálltunk az ausztriai Kittensee városában, ahol a helyi
csokoládégyárban tartottak nekünk bemutatót, majd itt vásároltuk
meg az otthoniaknak a legfinomabb csokikból álló ajándékot.
A csütörtöki napot a pihenéssel töltöttük. Az ország egyik legjobb
strandjára látogattunk el, Bükfürdőre. Többen a gyógyvízben lelték
örömüket. A fiatalok az ingyenes csúszdákon szórakoztak olyannyira,
hogy néha még az idősebb kollégák is kedvet kaptak hozzá.
Péntek délelőtt még mindenki elbúcsúzhatott Soprontól, megehetett
egy utolsó fagyit, majd ebéd után indultunk haza.
A hazafelé úton mindenki elmesélte, hogy mennyire jól érezte magát,
és azt kérdezgette, hogy jövőre hová megyünk? Hisz az csak természetes, hogy jövőre is megyünk valahová, és az is, hogy ezekkel az emberekkel. Mert már kialakult egy csoport, akikre minden évben számíthatunk, és hozzájuk mindig csak újabbak csatlakoznak, mely nagy
örömmel tölt el. Ilyenkor jókat beszélgetünk a kollégákkal, akiket van
úgy, hogy hetek, hónapok óta nem láttunk. Látjuk a gyerekeket felnőni. Akik még pár éve kis apróságok voltak, és az édesanyjuknak folyamatosan szemmel kellett tartani őket, ma már gimnáziumba készülnek, vagy esetleg főiskolára, egyetemre.
Ezek a rendezvények olyan kapcsolatokat és barátságokat alakítanak
ki, melyek túlnyúlnak egy átlagos munkatársi viszonyon.
Minden egyes MOSZ-os tagcsoportnak ajánlom, hogy készítsenek,
vagy rendezzenek hasonló programokat, hiszen ezeknek nagy az egységformáló ereje, és így tudunk közös céljainkban eredményt elérni!
Kiss László
Nyíregyháza

2008. október

Szombathely

Hosszú évek zűrzavaros időszaki vizsgáztatása után az idén
végre sikerült elérni, hogy az országban mindenhol azonos feltételekkel, azonos követelmény-

rendszer alapján kerüljön sor az
időszakos vizsgákra. Eddig volt
ahol szóban, volt ahol tesztírással adtunk számot tudásunkról.
Most ez egységes lett, és a számonkérés legfontosabb eleme a
mozdonyszimulátor és a számítógép lett. A papír alapú tesztlapok
is eltűntek a rendszerből. Természetesen ez nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy aki kérte tölthetett ki tesztlapot.
Az országban elsőként Celldömölkön kezdődött az új rendszerű
vizsgáztatás.
A vizsgák előtt a kollégákkal való beszélgetésekből azért az derült
ki, hogy kicsit ódzkodtak a szimulátortól, hiszen nem tudhatták, vajon a gép hasonlóan reagál-e egy váratlan helyzetben mint a valódi
mozdony. De a vizsgát megelőző gyakorlási időben megtapasztalhattuk, hogy élethű a szimulátor, a kezelőszervek elhelyezése megfelelő és a látvány is valósághű. A gyakorlási időben, ami két nap
volt szinte az összes kolléga megjelent. Igaz volt, aki nem fért a gép
elé, de figyelte a másik kollégát és abból is tudott tanulni. A B.G.O.K
.munkatársai mindent megtettek a kollégák segítésére, a második
napon pl. még este kilenckor is gyakorolhattak.
A félelmek kezdtek oldódni és rájöttünk ez nem is annyira ördöngösség, csak azt kell csinálnunk, amit naponta élesben is tennénk
egy-egy helyzet megoldására.
A másik amitől még sokan tartottak a számítógép előtti vizsga.
Adott volt a lehetőség a tesztlap kinyomtatására, annak aki kérte.
Ezzel a lehetőséggel kevesen éltek. A tesztlap hátránya viszont az,
hogy javítási lehetőség nincs ellenben a számítógéppel, ahol a lezárási gomb megnyomásáig bármikor vissza lehet térni egy kérdésre
esetleg újra átgondolni, amíg az idő engedi.
Ilyen előzmények után szeptember 8-án már
élesben indult a nap. Mivel először Celldömölkön indult az új vizsgáztatás reggel úgy nézett
ki, hogy több a megfigyelő mint a vizsgázó.
Mindenki kíváncsi volt a főpróbára. Két kollégánk, Uránovics Béla és Horváth 7 Ferenc
kezdte a szimulációs gyakorlatot nem kis nézőközönséggel a hátuk mögött. De mint általában jellemző a mozdonyvezetőkre, nem zaAz első vizsgázó
vartatták magukat a sok megfigyelő miatt és
sikeresen vizsgáztak. Igaz a vizsga után azért elmondták, hogy izgultak, de hát ki nem izgult volna. Közben párhuzamosan ment a tesztek töltése egy másik teremben.
Sajnos fordult elő sikertelen vizsga is, de átlagban kevesebb, mint
ami két éve még a régi rendszerben volt.
A vizsgák utáni beszélgetéA vizsga
sekből függetlenül attól ki hogyan szerepelt, az derült ki,
hogy a kollégák sokkal jobbnak ítélik meg az új rendszert. Megszűnt az, hogy
a vizsgabiztosok ötletelései
alapján tegyenek föl kérdéseket. Igaz még most is maradtak a tesztsorban olyan kér-
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dések, amit egy mozdonyvezetőnek nem kellene tudni. De ezek majd
remélhetőleg kikopnak. A vizsgák Szombathelyen folytatódtak szeptember 15-étől majd
Zalaegerszeg következik, ahol szintén 2-2 nap
gyakorlási lehetőség volt, lesz.
Reményeink szerint már több sikertelen vizsga
nem lesz és mindenki simán veszi az akadályokat.

Lóránt Imre
Szombathely

Szeged

Plusz négy év szolgálati idő!
Ez év elején két békéscsabai mozdonyvezető kollégánk azzal a kérelemmel fordult a Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz, hogy állapítsák meg a szolgálati, illetve a korkedvezményes
idejüket. Mindketten szakközépiskolában érettségiztek, különböző
iskolákban, 1985. június 12-én. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a
középiskolai éveiket – 1981. 06. 22. – 1985. 06. 12. – nem vette figyelembe a szolgálati idejük számításakor. A határozatot a kollégák
megfellebbezték, s kérték a szakközépiskolai éveiknek a szolgálati
idejükbe való beszámítását. A kérelmüket az alábbiakra alapozták:
1019/1976. (VI.24) MT határozat 12.e) pontja alapján „A szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák tanulóinak társadalombiztosítási jogállása megegyezik a szakmunkástanulókéval”.
Egy korábbi jogegységi határozatból megállapítható volt, hogy a
szolgálati idő elismeréséhez az alábbi együttes feltételeknek is
megfeleltek a kollégák.
A szakmunkásképzést folytató szakközépiskolát végeztek, az ilyen
szakközépiskolai tanulmányi időből kizárólag az 1977. január 1. és
1990. március 15. közötti időszakra eső tanulói jogviszonyban eltöltött idő ismerhető el szolgálati időként, azzal a kitétellel, hogy
az 1986. szeptember 1-től 1990. március 15-ig terjedő időszak
ra a tanulói idő csak annak ismerhető el, aki 1986. szeptember
1-én folyamatban lévő tanuló idővel rendelkezett, valamint a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII.1.)
MüM-OM együttes rendelet 1. számú mellékletében és későbbi módosításaiban szereplő szakmákat szerezték meg az érintettek.
A területileg illetékes Munkaügyi Bíróság az egyik kolléga keresetének helyt adott, s az alábbi ítéletet hozta: „A bíróság az alperes …..
sorszámú határozatát – a …... sorszámú elsőfokú határozatára kiterjedő hatállyal – megváltoztatja akként, hogy a felperes szakközépiskolai tanulói viszonya 1981. június 22. napjától kezdődően 1985.
június 12. napjáig szolgálati időnek minősül.”
A bíróság hosszasan indokolta döntését, s a felperes keresetét
alaposnak találta.Kollégánk a napokban megkapta a Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság újabb határozatát, melyben
a jogerős bírósági döntésre hivatkozva, a szakközépiskolai éveit a
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság szolgálati időként ismerte el. Ezzel
az ügye lezáródott.
A másik kolléga is megtámadta a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
határozatát, mely neki sem vette figyelembe a szakközépiskolai éveit. A területileg illetékes Munkaügyi Bíróság az ő ügyében
még nem hozott ítéletet. A tárgyalást vezető bíró az Alkotmány
Bírósághoz fordult állásfoglalásért, így a második ügyben döntés csak később várható. (A két ügyet két különböző bíró tárgyalta.) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak nyertes
perei után, most már nekünk, mozdonyvezetőknek is van nyertes ügyünk. Bízom benne, hogy egyre több ilyen döntés fog születni a jövőben!
A jogerős bírósági ítélet a MOSZ Jogtanácsosánál és a területi ügyvivőknél megtalálható.
Baráth Géza
Szeged
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A mozdonyvezetői mundér becsületén most sem esett folt, a
2008-as Streetball „seregszemlén” Dombóváron. A Mozdonyvezetők Szakszervezetét képviselő „Nyúl York” csapatunk a felnőtt mezőnyben az első helyezést érte el, a közel száz indulóból, azt hiszem
csak gratulálni lehet. Az őszinteséghez tartozik, hogy a csapatunk
negyedik tagja kakukktojás, hisz ő nem mozdonyvezető, de kollégánk öccse. Valami közlekedési rokonság is fellelhető, hisz ő a vizek
vándora, hajós. (Köszönjük a segítségét!)
A CSAPAT: Jani Tamás, Kiss László, Vértesi Gábor mozdonyvezetők és a testvér Roland
Az ALE ajánlásának megfelelően az idén is megrendezésre került
Dombóvár – Gunaras-fürdőn a Mozdonyvezetők Napja. A hagyományoknak megfelelően a rendezvény két napon (15-16) került lebonyolításra, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítsunk a részvételre. A munkaidő-beosztás miatt egymással nehezen egyeztethető
találkozásoknak helyet adó rendezvényünkön részt vettek a bátaszéki, dombóvári és kaposvári tagcsoportjaink tagjai és az ő vendégeik.
A program kötetlen volt, de megtalálta mindenki a saját elfoglaltságát. (ulti, póker…sör.) Már hagyománya van a „KOCZKA” féle csülkös babgulyásnak, melynek senki sem próbált ellenállni. Ezen kívül
a Camping-étterem nyújtott menedéket, négy menü választékkal az
étrend bővítéseként. Természetesen itt is a szponzorok, a tagcsoportok voltak. A nemzetközi kapcsolatok ápolása sem maradhatott
el, horvát kollegáink delegációja is e napokban tett eleget a viszontlátogatási „kötelezettségének”. A tolmácsot csak dicsérő szavakkal szabad illetni, hisz emberek sokaságának egyszerre eleget tenni nem kis kihívás volt. (Köszönjük, Milán!)
A horvát vendégeknek a magyaros reggeli falatokhoz is jól esett a
magyar „PIVO”.
2008 évben is átadásra kerül a tiszteletbeli mozdonyvezető elismerő plakett, melyet Dr. Varga Zoltán üzemorvos érdemelt ki, közel negyedévszázados lelkiismeretes munkájának elismeréseként a
mozdonyvezetői kollektívától.
A rendezvény rangidős meghívottja, Harangozó
László is gratulált Varga doktornak.
A két nap, ha az időjárás nem is volt kegyes, még
is kellemesen jó hangulatban telt el.
Dörnyei Szilárd
Pécs

Debrecen

Aug. 21-24. között ötödik alkalommal, immár hagyománynak mondható csereüdülésen látták vendégül a püspökladányi kollégák a Kolozsvárról érkező romániai mozdonyvezetők és az ottani vontatási
dolgozók csapatát. A családostól érkező 25 fős vendégeket és a 15
fős vendéglátókat az idén Balatongyörökön, az önkormányzat üdülőjében szállásolták el. A rendezvényt a fürdőzésen, hajókázóson, főzésen kívül természetesen borkóstolás is színesítette. Az esti nagy
beszélgetéseken, a szakmai eszmecserén kívül új baráti kapcsolatok is szövődtek.
A napokban nem nagy szimpátiát kiváltó jelenségre lettek figyelmesek a püspökladányi kollégák: az 1560 tonnás kő vonatot az EUROCOM hagyományos zöld színű M44-es mozdonya továbbítgatja
Püspökladány és Biharkeresztes között, sőt át is megy Biharpüspökibe. Nem véletlenül írtam, hogy továbbítgatja, hiszen ez a mozdony teljesen nyilvánvalóan alkalmatlan ilyen tömegű vonat menetrendszerű továbbítására.
A kezdeti sikereken felbuzdulva, október 9-én megrendezzük a teke
bajnokság visszavágóját Debrecen és Püspökladány csapai számára. Az egész napos rendezvénynek ismét Hajdúnánás ad otthont.
A debreceni Nagyállomás vezérlőtermében augusztus 4-én keletkezett tűz okozta teljes leállást 25-én 10:00 órára sikerült helyreállítaniuk a szakembereknek, tehát 21 napon keresztül üzemelt az

2008. október

Budapest-Kelet

– Augusztus 14-18-ig a szolnoki tagcsoport vendégül látta, a németországi Oldenburgból érkezett mozdonyvezetői delegációt.
Augusztus 15-én Romániába utaztak a vendégek, ahol Arad történelmi nevezetességeit tekintették meg, több szolnoki kolléga kíséretében.
Augusztus 16-án került megrendezésre Szolnokon, a Tiszaligetben,
170 fő részvételével a tagcsoport hagyományos családi programja.
Egész napos strandolást este vacsora, és tánc követte. Vasárnap a vendégek a Kecskeméti Nemzetközi Repülőnapot tekintették meg.
– Augusztus 29-én a terület
vezető ügyvivői, egyeztetést
kezdeményeztek a TGSZK vezetőjével Német Zoltán Úrral
(laktanyák megszűnése, pihenőhelyiségek kialakítása). Értékelték a KSZ helyi függelékének eddigi tárgyalásain
történteket. Több pontban
módosító javaslatokat kezdeményeztek.
– Szept. 16-17-én két napos ügyvivői értekezlet került megrendezésre (immár hagyományosan) Halászlakon. A rendezvényen a terület küldöttei, és a helyi ügyvivő kollégák vettek részt. Vendégünk
volt Kiss László a MOSZ elnöke, és Németh László ügyvezető alelnök. Áttekintettük a MOSZ előtt álló feladatokat, és értékeltük az
elmúlt időszak eseményeit, és eredményeit. Szót váltottunk a munkáltatóval folytatandó egyeztetések témaköreiről, szervezetpolitikánkról, a helyi függelékekről. Az ügyvivő kollégák,
több más jellegű, de számunkra nagyon fontos
helyi problémákra is rávilágítottak.
A sikeres lebonyolításért köszönet a szervező ceglédi kollégáknak.

Velkei Béla
Budapest-Kelet

Miskolc

A mögöttünk álló egy hónapról gyakorlatilag csak röviden tudok képet adni. Minden zajlott a maga kerékvágásában, s mindenki végezte dolgát úgy ahogyan az le van írva munkáltató, és munkavállaló
számára egyaránt.
A miskolci tagcsoport a nemzetközi kapcsolatokra kiírt pályázat révén, 2008.
09. 12-én tartotta meg idei „kapcsolaterősítő tréningjét” Jósvafőn, a kassai szlovák mozdonyvezető kollégák részvételével.
A cseppkőbarlang meglátogatásán, és a
HUCUL ménes megtekintésén kívül, a szabadban tett séta is megfelelő hangulatban
zajlott. Az egész napos programra sajnos
több meghívott kollégánk nem jött el. Utólag is mondhatom, bánhatják.
Ezt a napot tette még színessé, egy másik dolog, amiről már részben a múlt havi újságban is említést tettem. A Helyi Érdekegyeztető Tanács is e napon ülésezett.
Ismét a magát szakszervezetnek nevező gitt egylet tette színessé
a HÉT ülését.

2008. október

Megjelent itt ugyanis Kicska László budapesti, és Kovács Attila
ugyancsak budapesti, valamint Purzsás János miskolci mozdonyvezető Dr. Solti Emese jogász kíséretében, hogy a helyi ügyekben, ők
négyen képviseljék még azt az egy kollégát (ha van egyáltalán), aki
tagjuk a gépészeknél Miskolcon.
Az ülés első közel egy órája azzal telt el, hogy az elmúlt havi ülésen
Kovács Attilát ért „sérelmet” kibeszéljék. Egyértelműen hátráltatták az érdemi munkát! Ja, igen, ők csak ennyit tudnak tenni! Hátráltatni.
Mi a MOSZ nem ehhez vagyunk szokva. Ismerve őket, bizton állíthatom, hogy lesz még folytatása a dolognak. A későbbiek során remélem lesz alkalmam bővebben ismertetni az újságunk hasábjain a
gépészekkel kapcsolatos tapasztalataimat.
Végezetül rövid hírként csak megemlítve:
A Lengyel Mozdonyvezetők Szakszervezete 2008. 09. 19-én tartotta az
„Európai Mozdonyvezetők Napja” ünnepségét MUSZYNA-n. Az ünnepségen a miskolci területről öten mondhatjuk el magunkról,
hogy volt szerencsénk
részt venni a rendezvényen. A szerzett tapasztalatainkról, és élményeinkről, a következő számban áll
szándékomban beszámolni.

Laczai Lajos
Miskolc

Sopron

Megdöbbenünk az egymás után érkező híreken. Csak szeptemberben a mai nappal bezárólag a GySEV vonalain történt balesetek
nyolc halálos áldozatot szedtek. Megdöbbentő szám huszonegy nap
alatt. A magyar vonalakon három, Ausztriában egy, valószínűleg öngyilkossági kísérletből eredő haláleset. Ezt tetézi egy közfeltűnést
kiváltó autó elütés, mely során négyen lelték halálukat. Az említett
esetekben három soproni, és két osztrák kolléga érintett. Mi történik itt? A véletlenek szerencsétlen egybeesése? Az emberek kilátástalanság-érzéséből eredő egyfajta torz „divat”? Nem tudjuk. A mozdonyvezetők közössége szempontjából elsődlegesen az fontos, hogy
miképp előzhetők meg az ilyen esetek, illetve ha már megtörténtek,
miként segíthetünk kollégáinknak a rehabilitációban, miként tehetjük
könnyebbé a trauma feldolgozását.
Kényes pontja ez szakmánknak, némi kötelező jellegű említés az
utasításokban, és a téma, morbid hasonlattal élve „temetve van”.
A képzés során élhetünk preventív eszközökkel, ebben segítségünkre lehet a későbbiekben a szimulátor, melyen kockázatmentesen
idézhetők elő váratlan veszélyhelyzetek. Felvetődik egyfajta „baleseti checklist” összeállításának lehetősége, mely segítené a mozdonyvezetőt abban, hogy súlyos stresszhelyzetben, közvetlenül egy
balesetet követően, a lehetőségekhez mérten a tőle elvárható tevékenységeket elvégezze, elkerülve ezzel azt, hogy nyomás alatt esetlegesen olyan hibákat kövessen el, melyek tetézhetik a bajt, vagy a
későbbi vizsgálat során a hatóságok, vagy a vasúti felettes szervek
felróhatnak mulasztásként.
Tisztába kellene végre tenni a poszt-traumatikus eljárást is (leváltó,
betegszabadság). Fontos lenne lefektetni, hogy mely rehabilitációs
lehetőségek nyitottak balesetet átélt kollégáink számára, és ezek
miként vehetők igénybe. Több kollégánk tart attól, hogy szankciók
érhetik, ha egy baleset után betegszabadságra, táppénzre megy,
holott erről szó sincs!
Reméljük a nyáron kezdődött, és egyre súlyosbodó baleseti helyzet nem romlik tovább, és a továbbiakban
eseménymentesen láthatjuk el szolgálatunkat. Az események azonban rávilágítottak egy olyan területre,
melyen sürgősen rendet kell tenni. 
Vas László
Sopron
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állomás abszolút kézi működtetéssel. Az állomási dolgozók megfeszített munkájának, a mozdonyvezető kollégák rendkívül figyelmes munkavégzésének és talán a szerencsének is köszönhetően nem
történt baleset.
Liszkás Sándor
Debrecen

közérdekű

Nyugdíjpénztári bukta: csak nyugi!

A hazai pénztárak az elmúlt évek átlagában a közlemény szerint
ugyanakkor reálhozamot értek el, teljesítményük így pozitívan ítélhető meg. Annak ellenére tehát, hogy a negyeTöbb évtizedes megtakarítási időszakot feltédéves hozamadatok jelenleg nem attraktívak,
telezve az első éveknek relatíve kis hatása van
hosszú távon szemlélve a pénztárak a pénza várhatóan felhalmozódó vagyon nagyságátártagok vagyonának reálértékét nem csak
ra, így a majdani nyugdíj mértékére is. Ennek
megőrizték, hanem gyarapították is.
Melyik önkéntes nyugdíjpénztárat válas�ellenére sokakat borzongással tölt el a pénzszam?
tárak első félévi gyengécske teljesítménye
A pénztárak teljesítményéről megjelent neAz elmúlt években a pénztári befektetések
A Vasutas Nyugdíjpénztár székháza
gyedéves hozamadatok természetesen fonegyes pénzügyi eszközök közötti megoszlásátos információkat tartalmaznak. Adott esetben egy százalékos renak változása volt megfigyelhető - olvasható a Stabilitás Pénztárszöálhozam növekedés negyvenéves megtakarítási perióduson jelentős
vetség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A közlemény
mértékben növelheti a várható nyugdíjak értékét – állapítják meg.
szerint a pénztárak az elmúlt időszakban tudatosan törekedtek az alA hozamok megfelelő értékeléséhez azonban az is hozzátartozik,
ternatív befektetési lehetőségek intenzívebb kihasználására, illetve
hogy egy, akár 40 éves megtakarítási időszakot feltételezve az elnagyobb kockázat felvállalására, ami egyúttal hosszabb távon magaső éveknek relatíve kis hatása van a várhatóan felhalmozódó vagyon
sabb pénztári hozamok elérésének lehetőségét teremti meg.
A közelmúlt jogszabály módosításai is visszaigazolták a döntés jogosnagyságára, a várható szolgáltatás, így a nyugdíj mértékére is. Minságát - állapítják meg. 2008-tól ugyanis lehetővé vált, 2009. évtől pederre tekintettel a pénztáraknak a hosszabb időperiódusokra (éves,
dig már kötelező lesz a magánnyugdíjpénztári ágban a jelenlegi egyöt éves átlagos) vonatkozó hozamokat is közzé kell tenni - hívják fel
portfoliós modell helyett a választható portfóliókra történő átállás.
rá a figyelmet.
Nagy Csaba a Stabilitás Pénztárszövetség elnöke ezzel kapcsolatban
A Stabilitás Pénztárszövetséghez tartozó önkéntes, illetve magánelmondta: a portfoliók átrendeződése azt eredményezte, hogy a kokasszák az elmúlt 5 évben összességében 2003 és 2007 kivételével
pozitív nettó reálhozamot értek el a pénztár egészére nézve. A kas�rábbi szintekhez képest megnőtt a részvény- és deviza-kitettség és
szák teljesítménye különösen 2004-ben és 2005-ben volt kiemelkecsökkent az alacsony kockázatú eszközök súlya. Ennek hatása pedig
dő, előbbi évben több mint tíz, utóbbiban pedig közel tíz százalékos
gyakoribbá válnak a hozamingadozások, így kevésbé várható, hogy
reálhozamot sikerült mind önkéntes, mind magánágon realizálni.
kiszámítható, egyenletes teljesítményt mutasson egy-egy portfolió.
Az eddiginél is gyakrabban fordulhat tehát elő, hogy az elért eredmény nem pozitív, hanem negatív összegű lesz, ami az egyéni számNettó pénztári hozam
Tagok
Pénztárak
5 éves
lákon is időről-időre megjelenő veszteséget jelent. Hosszú távon
(Fő) 2004 2005 2006 2007
átlagos hozam
azonban az árfolyamingadozás fokozatosan csökken - tette hozzá
AEGON Magyarország Önkéntes
8.79 %
131670 15.64 13.92 8.52 5.13
Nagy Csaba.
Nyugdíjpénztár
Melyik magánnyugdíjpénztárat válasszam?
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
9.03 %
221487 16.99 11.84 6.96 6.41
(önkéntes ág)
Dr. Juhász Istvánné a Stabilitás Pénztárszövetség főtitkára hangsúAranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár
46242 15.16 10.82 7.3 5.78
7.87 %
lyozta: 2008-ban eddig mind a globális, mind a hazai tőkepiacon árAXA Önkéntes Nyugdíjpénztár
72568 13.47 10.02 6.99 6.51
8.31 %
folyamcsökkenést, kedvezőtlen folyamatokat tapasztalhattunk. Ezek
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár 28061 16.61 12.41 6.73 6.69
9.24 %
az események tükröződnek a nyugdíjpénztári befektetések hozamáÉletút Önkéntes Nyugdíjpénztár
21756 17.4 11.3 9.8 7.77
9.88 %
nak rövid távú alakulásában is.
Erste Bank Önkéntes Nyugdíjpénztár 26766 15.42 11.11 7.35 4.93
7.99 %
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
34684 13.59 10.9 6.7 5.48
7.88 %
A globális folyamatok hatását még tovább erősítették a hazai gazdaHonvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár
42371 15.64 13.7 9.03 5.46
8.93 %
sági nehézségek (egyensúlyhiány, növekvő infláció), így mind a maING Önkéntes Nyugdíjpénztár
72259 19.1 10.81 7.88 4.55
9.03 %
gyar állampapírok, mind a részvények kedvezőtlenül teljesítettek és
K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár
2120
–
–
8.37 4.49
–
– igazodva a nemzetközi trendekhez – rövid időtávon negatív hoza8.78 %
MKB Nyugdíjpénztár (önkéntes)
112947 15.89 12.41 7.01 6.09
mot értek el.
Mobilitás Önkéntes Nyugdíjpénztár
10000 16.01 13.28 8.3 5.59
9.36 %
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
271306 16.7 14.26 8.04 6.43
9.81 %
A magyar pénztári portfoliók ismeretében elmondható, hogy jelen tőPostás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
31746 14.33 9.93 7.86 7.38
8.5 %
kepiaci körülmények között nem volt olyan befektetési stratégia, eszVasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár
35742 18.17 12.07 8.9 6.34
9.93 %
közkategória, vagy portfólió-kezelési mód, amely teljesen kivédhette
VIT Önkéntes Nyugdíjpénztár
32696 19.88 13.09 8.88 5.94
10.54 %
volna a negatív változások hatását, a veszteségeket ezekkel rövid táwww.privatbankar.hu
von csak optimalizálni lehetett – tette hozzá Juhász Istvánné.

2008. szeptember 17.

Román mozdonyok Magyarországon?
Szeptember 15-én két napos tárgyaláson vettek részt a MÁV, a
MÁV-START és a MÁV-TRAKCIÓ képviselői Bukarestben. A kezdeményező fél a román személyszállítási vasúttársaság, a CFR
Călători volt. Ehhez tudni kell, hogy Romániában nem csináltak külön vontatási szolgáltató társaságot, hanem a mozdonyokat szétosztották a személyszállító és az
árufuvarozó cégek
között, az ő tulajdonukban van valamennyi, volt CFR-s
vontatójármű.
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A román fél komolyan gondolja az interoperabilitást és már most
átalakított 12 ASEA villamosmozdonyt, hogy azok alkalmasak legyenek magyarországi vonattovábbításra. Az elmúlt években a határforgalomban a románok jelentős adósságba kerültek (a legforgalmasabb, lökösházi határátmenetben a MÁV továbbítja a
vonatokat), ennek a helyzetnek a megváltoztatására is irányul a
gépcsere nélküli közlekedés megvalósításának szándéka. A mozdonyokon magyar nyelvű feliratokat helyeztek el, EVM-120 egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezés került beépítésre, de készek az ETCS felszerelésére is. A mozdonyok alkalmasak
160 km/h sebességre, és amennyiben elkészül a Szajol–Békéscsaba vonal átépítése, ki is tudják használni ezt.Elképzelésük sze-

2008. október

vagy hátra irányba kell tartani, mert „0” állásban a főmegszakító
vezérlő levegő nyomása megszűnik, és nem lehet kikapcsolni, ezért
üzemképtelenné válik. Az áramszedőt és tetővezetéket a géptérből
egy szakaszolókapcsolóval le lehet választani a főmegszakító előtt,
amivel elérhető az, hogy a felsővezetéki jegesedés esetén az első
áramszedő feszültségmentesen takarítsa a felsővezetéket.
A mozdonynak nincs nullfeszültség védelme, ezért a felsővezeték
feszültséghiánya esetén is bekapcsolható a főmegszakító. A
főáramkör hasonlóan a V43-as mozdonyéhoz, fokozatkapcsolós 40
fokozat és 3 söntfokozat van. A 3 söntfokozat csak a 40 fokozat
elérése vagy a vontatómotorok maximális feszültségének elérése
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tengelyes, 2 forgóvázas, tengelyenként tc motoros, 121 tonnás, 5500
kW teljesítményű, 2 vezetőállásos,
~ 20m hosszú mozdony. A vezető
állások félkör alakban panorámaablakkal vannak ellátva és csak a bal oldalukon, van feljáróajtó.
Tágas, klimatizált, a kezelőszervek könnyen elérhetők a kényelmes
ülésből. A géptér oldalfolyosókkal és egy keresztfolyosóval átjárható.
A keresztfolyosón helyezkedik el a nagyfeszültségütér, az áramváltók (Konvertizorok), a főmegszakító és az áramszedő leválasztó
kapcsolók. A géptérben találhatók a tc motorok felé épített, henger
alakban elhelyezkedő, egyenirányító hidak, és ezek fölött kettő
darab külső szívású szellőzőmotor van. Vontatómotoronként külön
irányváltó, motorkontaktorok és fékkontaktorok vannak. A fékkontaktorok használatakor a visszatáplálás a felső vezetékbe nem megoldott, ellenálláson keresztül hőenergiává alakul. Az ellenállásoknak
külön automatikus vezérlésű szellőzőmotorjuk van forgóvázanként.
A hat darab vontatómotor egyenként selejtezhető a vezetőállásról egy
kapcsolóval, max. két darab
forgóváztól függetlenül.
A géptérben helyezkednek
el a levegős és elektromos
Vezető állás
működésű elemek, szerkezeti egységekben. A kontakután kapcsolható. A fokozatkapcsoló lassabban működik,
torok és egyéb főáramkörű
mint a V43-as mozdonynál, de meghibásodása esetén, ha
szerkezetek lemezburkolata mozdonyon két fő teljesít szolgálatot kézi vezérléssel is
tal védettek, hozzáférni csak
működik. A vezetőálláson EVM 120-as vonatbefolyásoló
a mozdony leföldelése után
berendezés van, ami a D2 fékezőszeleppel nem tűnik a
A vezető pult
zárkulcs rendszer segítsélegjobb megoldásnak. Az EVM 120 berendezéssel gyakran
előfordulnak meghibásodások. A gép napi vizsgálati ciklusideje
gével lehetséges. A géptérből a tetőre nem lehet kimenni, ugya7 nap, amit az aradi fűtőházban végeznek. A feladott javításokat
nis nincs tetőfeljáró nyílás. Itt található a kapcsolószekrény, menem mindig végzik el.
lyen az akkumulátor főkapcsoló, számítógép vezérlőkapcsoló és a
A mozdony üzemi tapasztalatai: A mozdony menet közben nem hukislégsűrítő kapcsoló van. A kislégsűrítő 7.5- 8 bar nyomásig termel,
zatos, kényelmes, stabil járású, csendes gép. A fokozatkapcsolónak
biztos működésű. Az üzembe helyezéskor nagy segítséget nyújt.
és a perdülésvédelemnek köszönhetően párás, csúszós időben is
Az akkumulátorok 110 V feszültséget biztosítanak, a segédüzem
megoldható a vonattovábbítás. A foko250 V-os. A mozdony levegőellátását villamosmotorral meghajtott
zatkapcsoló lassúságának köszönhető,
szakaszos üzemű csavarlégsűrítő biztosítja, melynek automatikus
hogy kisebb terhelésű vonatoknál, vagy
hűtésvezérlése van és szállítóteljesítménye igen jó. Vezérlési hiba
gépmenetnél a mozdony gyorsulási tulaesetén, kényszerüzemben a vezetőállásról működtethető. A mozdojdonságai a V43-as mozdonyéval megeny tetőterében két áramszedő és egy zárt légkapcsolós főmegszakító
gyeznek. Megfelelő kezelés esetén stabil,
található, a tetővezeték a főmegszakító előtt egy szakaszoló késüzemképes mozdony.
sel leválasztható az áramszedőről. A főmegszakító a vezetőállásról
Szilágyi Olivér
és a géptérből is be- és kikapcsolható. Nagy hibája, hogy a gép
mozdonyvezető Békéscsaba
üzembe helyezése után a vezetőálláson az irányváltókart előre,

rint a gépek a magyarországi engedélyeztetési eljárás után először
az Ister EuroNight és a Dacia nemzetközi gyorsvonattal közlekednének Bukarest és Budapest között. Terveik szerint ezeken a
vonatokon magyarul jól beszélő mozdonyvezetők teljesítenének
román területen is szolgálatot, hogy Kürtösön a személyzetváltáskor ne legyenek kommunikációs nehézségek. Ez így volt a szlovák
Gorillák 1993-as magyarországi megjelenésekor is Párkányban.
A román mozdonyszemélyzet határon túli bejárását mind a
MÁV-TRAKCIÓ jelenlévő képviselője, mind a román tárgyalódelegáció vezetője kizártnak tartotta, a személyzetváltás továbbra is Kürtös állomáson lesz. A határállomási tartózkodási idők érdemi csökkentése pedig jelenleg a határőrizeti szervek hozzáállásán múlik.
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A megbeszélésen felvetődött magyar V63 és 1047 sorozatú gépek
esetleges romániai szerepvállalása is, a döntés itt a MÁV-TRAKCIÓ kezében van.
A tárgyalások később folytatódnak, a gépek megjelenésére Budapesten legkorábban 2009 decemberében lehet számítani.

dr. Záhonyi Zsolt

vontatás menedzsment vezető

15

szakmai kitekintés

EA 40-es
Román Mozdony

ahogyan én látom...

Meddig kötelező a rendkívüli munka?
Mondhatok nemet is?
Mielőtt bárki belekezdene a cikk olvasásába, előre kell bocsájtanom, hogy ez csak egy jegyzet,
ami az én véleményemet tükrözi, a címben megfogalmazott témával kapcsolatosan. Ettől lehet
bárkinek eltérő véleménye, vitatkozni nem fogok senkivel (munkavállalói oldalon). Viszont vannak olyan helyzetek, amikor az idő többet ér, mint a pénz és ehhez szeretnék támpontot nyújtani a KSZ segítségével annak, akinek szüksége lehet erre!
Az alábbi néhány sorban a rendkívüli munka elrendelhetőségének a határairól szeretnék írni. Kinek, mikor, meddig kell rendelkezésre állnia a munkáltató részére. Mint azt
bizonyára mindenki tudja, a rendkívüli munkavégzéssel és annak szabályaival az Mt. VI.
fejezete foglalkozik. Ezen belül a 126.-128.§.
tartalmazza az „RM”-el kapcsolatos rendelkezéseket. A díjazás a VII. fejezetben van! A
KSZ is több ponton említi a rendkívüli munkavégzést, de kifejezetten a III. fejezet foglalkozik vele.
Kezdjük el sorban átvenni, hogy milyen szabályok mentén is kell a mozdonyvezetőnek
végeznie munkáját. Az alapszabály a maximum tizenkét óra [Mt.119.§.(3)]! Ezt az intervallumot két esetben lehet túllépni írásban való elrendelés nélkül [Mt. 128.§.(1)
rendkívüli helyzet (baleset, elemi csapás,
stb.), illetve a téli időszámítás kezdetén,
amikor az órát visszaállítják Mt.119.§.(7)]. A
gondok nem is itt keletkeznek. Azt általában
tudja mindenki, hogy a plafon az tizenkét óra
és azt is, hogy mikor, hogyan léphető túl. A
probléma azoknál a szolgálatoknál van, ahol
a szolgálat, az előre kiadott munkaidő beosztás szerint is rövidebb, mint tizenkét óra,
tehát rövidebb, mint a napi maximum és itt
szeretné a munkáltató elrendelni a rendkívüli munkát olyan formában, hogy az beleférjen a 12 órába! Magyarul, ha a huszadikán kiadott vezénylés több olyan szolgálatot
is tartalmaz, ami nem éri el a 12 órát és
e rövidebb szolgálatok után még foglalkoztatni akarja a mozdonyvezetőt a munkáltató RM-ben!
Mi van ilyenkor? Az biztos, hogy a munkaidőkereten felül végzett munka, az rendkívüli
munka [KSz. 39.§. (1)]! Ezen nincs mit vitázni, ezt tudja mindenki, ki is fizetik pótlékokkal együtt! Az viszont már nem olyan egyértelmű, hogy ki, meddig köteles eleget tenni
a rendkívüli munkavégzésre való felkérésnek egy ilyen esetben? Biztos az, hogy csak
a tizenkét órás korlát van érvényben? Köteles vagyok elvállalni a munkát, ha az belefér a tizenkét órába? Valaki szerint igen, valaki szerint nem!
Szerintem nem! Persze nem azokról az esetekről beszélek, amikor a közlekedő vonat
késése miatt, az előre tervezettnél később
ér véget a szolgálat egy pár perccel és valamelyik állomáson, forda szerint ott vár rám
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a leváltó! Ezek olyan egyszerűen kezelhető
dolgok (anyagilag). Azokra az esetekre gondolok, amikor egy hat (hét, nyolc, kilenc, tíz,
tizenegy) óra hosszú szolgálat végén, lejelentkezéskor a felvigyázó közli, hogy még itt
nem ért véget számomra a nap, van még
hátra a tizenkettőig „x” óra és azt effektíve
munkával szeretné eltölttetni velem! (Nem
az Mt.128.§.-ra gondolok itt, hanem bármi
másra. Futópróba, rendkívüli tehervonat, tolatás, szerelőleváltó, még egy rövid kanyar a
Bz fordában, vagy bármi). A másik előforduló probléma, amikor a mozdonyirányító rádión, mobiltelefonon, értesítő (forgalmista)
útján, vagy bárhogy közli a mozdonyvezetővel, hogy mivel még a napi maximum 12
órájából van hátra „x” óra, nem fog váltani
az illető a fordulóban kijelölt helyen és időben, hanem tovább kell vinni a vonatot, vagy
egy másik vonattal el kellene indulni még
valamerre, vagy bármi más és így, az eredetileg tervezett végzés „y” órával eltolódik a
beavatkozás miatt!
Kötelező elvállalni a rendkívüli munkát ebben
az esetben? Akiknek a pénz fontos tényező,
azok elvállalhatják, de akinek fontos, egyéb
elintézni való dolga van, annak nem kötelező! (Természetesen azokról az esetekről beszélek, amikor az előrevezénylés szerinti (rövid) szolgálat utáni idő jönne számításba.)
A személyzeti forduló a KSz. Helyi Függelékének a melléklete. Az előre elkészített
munkaidő beosztást (vezénylést, munkarendet) ez alapján kell elkészíteni és tárgyhónapot megelőző hónap huszadikáig átadni a
munkavállaló részére! Ez a dokumentum az,
ami alapján tervezem meg a mindennapjaimat előre! Ez tartalmazza a pihenőnapjaimat, vagy a két szolgálat közötti szolgálatmentes, pihenésre, vagy bármire fordítható
időmet, a szolgálataim kezdetét és a végét!
Miért lenne kötelességem elvállalni a szolgálatom után bármit is?
A KSz. 30.§. szerint:
„a munkavállaló előzetesen közölt munkaidő-beosztását a munkáltató legalább tíz
nappal korábban módosíthatja.
A módosításról a munkavállalót igazolhatóan,
írásban értesíteni kell. A munkaidő-beosztás
módosítása utólag is ellenőrizhető módon
történik. A vezénylés eredeti adatainak a változtatás után is meg kell maradnia”.

„munkaidő-beosztás az 1. pontban foglalt
határidőn, azaz tíz napon belül csak:
a.) a munkavállaló írásbeli kérelmére,
b.) a munkáltató által kezdeményezett, a
munkavállalóval kötött írásos megállapodás
alapján módosítható.”
Mi derül ebből ki? Nem más, mint az, hogy
ezekben az esetekben, az én hozzájárulásom nélkül nem módosíthatják a munkaidő
beosztásomat, ergo nem vagyok köteles elvállalni a szolgálatom után felkínált (szóban
elrendelt) munkát! (Az írásos kezdeményezésnek sem kötelező eleget tenni! Azért hívják megállapodásnak, mert két fél kell hozzá! Vagy sikerül megállapodni, vagy nem!)
Miért is fontos ez?
Ha én úgy látom, hogy a felkínált megállapodást elfogadom (elvállalom a rendkívüli munkavégzésre való felkérést), akkor meg
fogom kapni az erre járó pótlékot, tehát több
fizetést fogok kapni hónap végén. Ha viszont
olyan fontos egyéb elfoglaltságom van, ami
miatt nem áll módomban a munkaidő beosztásom után munkát végezni, akkor „veszem kalapom, botom” és viszont látásra, a
vezénylés (munkaidő beosztás) szerinti következő napon (szolgálatban)!
Mindenkinek lehet olyan tennivalója, gondja, ami miatt nem minden esetben tud rendelkezésre állni a szolgálata után. Lehet egy
fontos üzleti tárgyalás (lakás, autó, stb.), lehet, hogy házassági évfordulója van valakinek és megígérte a családnak, hogy most
az egyszer időben hazaér. Lehet, hogy a
gyereket kell vinni, vagy elhozni az óvodából, bölcsödéből, vagy csak egyszerűen van
az illetőnek egy színház-, vagy koncertjegye!
Bizonyára mindenkinek volt már az említett
példákhoz hasonló élethelyzete, minden bizonnyal a mozdonyirányítóknak vagy felvigyázóknak is. Nem véletlen az a tény, hogy
a munkaidő beosztást előre egy hónappal ki
kell adni. Ez azért van, hogy valamilyen formában tervezni lehessen a hétköznapokat.
Ha még ennek a lehetőségét is el akarják
venni, akkor itt már nem beszélhetünk humánumról, hiszen megszűnik a kiszámíthatóság, holott az előre kiadott beosztásnak
éppen ez a célja!
Azért egy esetben el tudnám fogadni az „online” szolgálatnövelésnek valamilyen formáját, de ennek ára van! Az pedig nem kevesebb, mint nettó 20-30% béremelés és
még 5% „vezénylési pótlék”!
A labda fel van dobva, a lehetőség adott a
MÁV-TRAKCIÓ vezetésének. Az őszi tárgyalások folyamán eldönthetik, hogy akarnak-e
ennek fejében munkaidőt növelni, szoli után
vagy nem!
Gyüre Ferenc
területi ügyvivő
Debrecen - Kelet
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Bővítenek: olimpiai vonatokat venne a MÁV
FH/Népszabadság

Prima II: az Alstom új, moduláris mozdonycsaládja

Az Alstom Transport 30 regionális vonatszerelvényt
szállít Németországba

A CORADIA LINT dízelvonatok 120 km/órás sebességgel is képesek közlekedni
. A két kocsiból álló szerelvények mindegyike 136 utas befogadására alkalmas.
Az új vonatok belső terét a tervezők úgy alakították ki, hogy az ne csak kényelmes, de akár kerekesszékkel közlekedő utasok számára is könnyen megközelíthető és átjárható legyen.
A szerelvények padlómagassága és a mozgatható lépcsők tökéletesen igazodnak a Niers-Rhein-Emscher hálózat peronmagasságához, megkönnyítve a hozzáférést, a járműbe való be- és kiszállást és a járműben a helyváltoztatást. A
látássérült utasok igényeit is szem előtt tartva a szerelvényeket könnyen kitapintható piktogramokkal látták el és a mozgáskorlátozottak számára külön
mellékhelyiségeket alakítottak ki. A légkondicionálóval felszerelt CORADIA LINT
szerelvényekben olyan többfunkciós területeket is kialítottak, amelyek lehetővé
teszik babakocsik, kerékpárok de akár nagyméretű csomagok szállítását is.
(Forrás: Alstom)

A franciaországi Belfortban az Alstom bemutatta a Prima mozdonycsalád legújabb
generációját, a Prima II.-t. Az új generációs mozdonycsalád, amelynek most a villamos mozdony változatát mutatta be a gyártó, moduláris alapokra épülő, szabványosított, üzembiztos és műszakilag bevált elemekből áll. Az Alstom garantálja a
mozdonyok megbízhatóságát, fejleszthetőségét és könnyű karbantarthatóságát.
A Prima II. (2. ábra) teljesen interoperábilis, azaz Európán belül nemzetközi forgalomban, akár több ország eltérő műszaki infrastruktúrával rendelkező hálózatában is üzemeltethető, igény esetén pedig a világ számos vasúti rendszeréhez igazítható.

A görög vasút forgalomból kivont motorvonataival bővítené flottáját a MÁV - értesült a Népszabadság.
Az athéni olimpia óta kocsiszínben álló nyolc Siemens szerelvény átalakítással együtt 3,5 milliárd forintba kerülne. A vonaÖsszeállította:
tokat az év végi menetrendváltáskor állítanák forgalomba. A
Bartha Géza
vasúttársaságnál már eldöntötték a vásárlást, amit a cég igazgatóságának és a közlekedési tárcának is jóvá kell hagynia.
Az egyenként mintegy 1,2-1,3 millió euróba kerülő vonatok ára fele egy új szerelvényének, ráadásul a görög vonatok keveset futottak; a 2004-es olimpián az elővárosokban szállították a szurkolókat.
A vonatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgáztatja. Ahhoz, hogy itthon is
közlekedhessenek, vonatonként 150 millió forintot kell költeni. Többek között a
lépcsőket kell átalakítani, illetve biztosítóberendezéseket kell felszerelni - olvasható a lapban.

A német vasúttársaság, a Veolia Verkehr 30 CORADIA LINT regionális vasúti szerelvényt rendelt az Alstomtól mintegy 70 millió euró értékben. A szerelvényeket a Veolia Verkehr leányvállalata, a Nord Westbahn üzemelteti majd. Az
új szerelvények Németország nyugati részén Düsseldorf, Duisburg és Oberhausen városokat kötik majd össze a környező területekkel. A szerelvények különlegessége, hogy mind a mozgásukban, mind a látásukban korlátozott utasok
számára biztonságos közlekedést tesznek lehetővé. A szerelvényeket az Alstom
németországi, Salzgitterben található egysége tervezi és gyártja. A szerelvényeket 2009-ben kezdi szállítani az Alstom.

szakszervezeti tagoknak járó szolgálatatások és engedmények
Szakszervezeti csoportos balesetbiztosítás
Igénybe vehetik:
Szakszervezeti tagok (a tagdíj tartalmazza a díjat)
A szakszervezeti tag családjai
(Közös háztartásban élő 0-18 éves korig gyermekek és 18-60 éves korig házastársak/élettársak)
Szakszervezeti otthon-biztosítás

Egyénileg vehető igénybe.
Amennyiben az engedményre jogosult szakszervezeti tag nem tulajdonosa a biztosított vagyontárgyaknak, akkor a biztosítás szerződője a szakszervezeti tag, a biztosított pedig a tulajdonos lesz (családtagok)
Engedmény mértéke: 20% – 55% (4000 – 13 000 Ft megtakarítás/család)
A szakszervezeti kedvezményre való jogosultságot igazolni kell (tagkönyv, tagkártya, makasz kártya, stb.)
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

egyénileg vehető igénybe.
engedmény mértéke: 10% – 30% + B/M besorolás esetén Tovább csökken a díj.
A szakszervezeti kedvezményre való jogosultságot igazolni kell (tagkönyv, tagkártya, makasz kártya, stb.)
(5000 Ft – akár 20 000 Ft megtakarítás)
A szakszervezeti tagság jogán igénybe vehető kedvezményekkel a megtakarítás évente 9000 ft – 40 000 Ft/család

szakszervezeti tagság = jog a biztonsághoz
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hirdetés

Családi biztonság
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sínek világa

CORADIA LINT: fókuszban a mozgáskorlátozottak biztonságos közlekedése

nyári emlékek

hírek

Egyértelmű jelei vannak, hogy vége a nyárnak és ezt nem csak a naptár bizonyítja. Várjuk kollégáink nyári élményeiről szóló írásait. A hideg őszi, majd téli estéken jó lesz visszaemlékezni a forró nyár emlékeire.
Íme az első írás:

Ó, Riviéra…

2008. július 10.

(1. rész)

Szabadság előtt vagyok. Ma dolgozok utoljára. De már nem itt vagyok, gondolataim messze járnak.
Holnap indulnék Franciaországba,
és mivel vonattal szeretnék utazni, a
Gaskó -féle brigád megint verni kezdte az asztalt a 250 ezerért. Tökéletes
időzítés. Nem tudom, valahonnét láthatják az időbeosztásomat?
Délután fél négy után nem bírok magammal, megkeresem sms
–ben egyik bennfentes ismerősömet. Na nem, ő nem a VDSZSZ
–nél bennfentes, hanem a MÁV –nál. Biztosat ekkor még ő sem tudott mondani, de legalább beszélgettünk egy jót, miközben Csengődön próbált megölni az unalom a várakozás perceiben.
Hat óra előtt jött a hír, hogy nem lesz sztrájk, hanem majd csak hétfőn kezdik. Szokás szerint bizonytalan időre hirdették meg, hátha elhúzódik és akkor meg a hazajövetellel lesz gond.

2008. július 11.

Persze, hogy egy órával korábban felébredtem, mint ahogy terveztem. Kicsit lustítottam még, de óracsörgés előtt egy fél órával már
talpon voltam. Ahogy az lenni szokott ilyenkor, mikor több idő jut
csomagolni, valahogy mindig ráérek mindenre, aztán marad a kapkodás. A pakolás vége már pánikszerűen lett befejezve.
10 perccel vonatindulás előtt értem ki az állomásra, még jutott idő
egy jó vasutas kávéra. A félegyházi vonaton összefutottam leendő
vasutasnapi kitüntetettünkkel. Családjával épp oda igyekeztek. Persze, jó vasutas szokás szerint úgy intették le nekik a vonatot.
Hihetetlen módon késés nélkül sikerült felérnem a Nyugatiba. Volt
idő elmenni venni a kamerába kazettát még, bár utóbb kiderült,
még ez a mennyiség is igen szűken lett elég.
12 után néhány perccel megérkezett Feri barátom vonata is. Így,
kettesben indultunk el, a csoport előtt, mert Bécsben tenni akartunk egy kis kitérőt. A BKV Zrt. Szolgáltatását igénybe véve áttroliz-

Alapítványi hírek
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tunk a Keletibe. Mire odaértünk a szerelvényünk már bent állt a csarnok 7 –en,
de jó MÁV –os szokás szerint sikerült 20
perc késéssel elindulnia Lehár EC -vel. Komárom környékén megadta magát a légkondi is, az ÖBB –s kocsinkban. Mikor kellőképp meguntuk az izzadást, nekiláttunk
megkeresni a baj okát. Meg is találtuk egy
leoldott kismegszakító személyében, amit
csak vissza kellett állítani. S láss csodát,
megjavult a rendszer. Hogy erre a vonatszemélyzet miért nem volt képes, azt nem
tudom. Lényeg a szolgáltatás magas színvonala.
Jó volt Bécsben leszállni az áporodott vonatról, a friss –igaz forróvárosi levegőre. A West melletti Memoba modellboltba tartottunk.
Fő a változatosság, hiszen január óta nem jártam egyben sem. Feri
vett is a gyűjteményébe három kocsit, egy osztrákot és két románt.
Ezt követően a 18 -as villamossal folytattuk utunkat a Süd –re. Innen indult a milánoi vonat, és itt csatlakoztunk a csoport többi tagjához, de előtte még a pályaudvar környékén szétnéztünk modellbolt
ügyileg és feltöltöttük készleteinket némi édességgel.
A bemutatkozás alatt sikerült gyorsan elvesztenem a fonalat. Több
mint 20 vadidegen ember nevét próbáltam megjegyezni, mikor egyszerre nekem háromé is sok. Mindegy, volt nyolc napom rá, hogy
felvegyem a fonalat.
Egy olasz négyszemélyes kusettban utazunk, Feri két húgával, Szilvivel és Krisztával. Kellemes útitársak voltak.
Fogalmam se volt, hogy merre tartott a vonatunk, mert a látott állomásnevek nem mondtak semmit sem. A táj, viszont csodaszép volt, amíg
láttunk belőle valamit. Bántam, hogy otthon hagytam Ausztria -térképemet, lehetett volna követni a vonat útját. Végül is a szekrényben a helye,
ott legalább nem kopik. Közben a másik kusettben lévő útitársakat átköltöztették egy hálókocsiba, mert nem volt jó a világítás náluk. Itthon
biztos elintézték volna azzal, hogy éjszaka aludni kell, azt meg sötétben
a legjobb Éjfél körül tettük el magunkat másnapra.
Benke Zoltán
Folytatjuk…

Alapítványunk szeptember 15-én is ülésezett. Az ülés során 26 kérelmet vizsgáltunk
meg. Két kérelem korábbi, kiegészítésre váró volt, de ismét érkezett két olyan, mely kiegészítésre vár. A többi 24 kérelem pozitív
elbírálásban részesült, összesen 1 710eFt
összegben. Először utalt a munkáltató Alapítványunk számlájára pénzt, amit a közelmúltban elhunyt fiatal kollégánk családjának küldtünk tovább.
Tájékoztató levelet kaptunk az APEH-tól,
hogy a kollégák, szimpatizánsok 2007 évi
adójuk 1%-os felajánlásai alapján alapítványunk számlájára várhatóan 10.023.077
Ft-ot fog utalni. Ez ugyan némiképp kevesebb a tavalyi felajánlásnál, ugyanakkor
nagyon köszönjük a kollégák és szimpatizánsaink segítségét. Mint tudjátok ez az ala-

pítványuk legfontosobb – szinte egyetlen –
anyagi forrása.
Az alapítványunk 2008. szeptember 01.
után nem küld postai úton támogatást,
csak és kizárólag bankszámlára utalással
teljesítünk kifizetéseket. A postai pénzküldés hosszadalmas, költség és időigényes.
Új típusú támogatás/segélykérő lapot rendszeresítünk. Valamennyi tagcsoportnak elküldtük elektronikus formában és a MOSZ
honlapjáról is letölthető. Kérjük a kollégákat,
a jövőben ezt használják. Természetesen a
régi nyomtatványt is elfogadjuk.
A következő alapítványi ülést 2008. okt. 20-án,
09.30-tól a MOSZ székházában tartjuk.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke
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Autonome des conducteurs de train)

beszámolója

Az elmúlt egy évben a belga Mozdonyvezetők Autonóm Szakszervezetének helyzete jelentősen romlott. A belga vasút Igazgatósága elhatározta, hogy a SACT-ot minden szinten semmibe
veszi. Az Igazgatóság arról is döntött, hogy a továbbiakban nem
folytat párbeszédet a SACT-tal. A belga Mozdonyvezetők Autonóm Szakszervezete egy új prémiumrendszert dolgozott ki a
mozdonyvezetők részére mind a személyszállítás, mind az árufuvarozás területén. Ez az új prémiumrendszer a nagyszámú
mozdonyvezetői igény alapján lett kidolgozva. A mozdonyvezetők a most érvényben lévő rendszer alapján hátrányos helyzetben vannak. A két nagy szakszervezet, akiknek tagjai között van
a legtöbb vasutas (a mozdonyvezetőket kivéve) és a vasút Igazgatósága azonban a prémiumrendszer reformjáról nem akar tudomást venni.
A SACT azt javasolta, hogy a mozdonyvezetők sztrájkoljanak.
De a két nagy szakszervezet és a vállalatvezetés nagy nyomást
gyakorol a SACT-ra, valamint a szakszervezet vezetőinek felelősségét hangsúlyozzák. A nyomás olyan nagy mértékű, hogy már
felmondással fenyegetnek abban az esetben, ha a Mozdonyvezetők Autonóm Szakszervezete sztrájkot hirdet.
Az Igazgatóság nyomást gyakorol azokra a mozdonyvezetőkre is,
akik a sztrájkban részt kívánnak venni. Mivel a SACT Belgiumban
nem elismert, azoknak a mozdonyvezetőknek, akik a sztrájkban
részt vesznek, a legszigorúbb büntetéssel kell számolniuk.
Végeredmény:
A mozdonyvezetők és a SACT felelős vezetői meg
vannak félemlítve.
Abban az esetben,
ha a többség a
SACT sztrájkfelhívását nem követi,
akkor a sztrájkban
résztvevőknek és
a SACT vezetőinek
is a felmondásukkal kell számolniuk. A felelős vezetők a SACT-nál
ilyen nagy rizikót
nem vállalhatnak, mivel nem tudják, hogy a mozdonyvezetők tömege mögöttük áll-e.
2008. február 04-én a belga Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette a SACT ellen hozott ítéletét azzal az indoklással, hogy a
belga Bíróság tévedett, amikor a SACT-ot Belgiumban nem hivatalosan működő szakszervezetnek nyilvánította.
A Legfelsőbb Bíróság utasította a brüsszeli Felsőfokú Bíróságot,
hogy a SACT szakszervezetként történő elismerését célzó kérelemnek adjon helyt.
Az év végén várható az ítélet meghozatala. Ha ez az ítélet a
SACT-nak kedvező lenne, akkor ezzel egy 7 éve tartó harc érne
véget. Ha az ítéletben a kérelmet elutasítják, akkor a következő
lépcsőfok az Európai Bíróság lesz.

KL/KL
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Szilánkok
és bölcsességek
TV szikrák

Ma este még kétszer várja Önöket Antónia – köszön el Szellő István az RTL
híradóban. A kis csintalan és telhetetlen Antónia.
A SPORT TV-ben rendszeresen elhangzó reklámmondat: Fazekas Erzsébetet öltöztette a Nikita.
Kíváncsian várom, mikor mondják be, hogy ki vetkőztette?

NL

Barack Obama

Obama Barack lett a demokraták elnökjelöltje Amerikában. Lássuk csak
közelebbről a mi Barackunkat. SárgaBarack? A szín nem stimmel, mert
fekete. Sárgabarackként Kínában lehetne jelölt, de ahhoz vörösnek is lennie kellene, nem csak sárgának.
Lehetne ősziBarack, ahogy láttuk, őszre érett be jelöltként. Vagy kopaszBarack, de ö kiszőrösödik, ellentétben az igazi kopaszbarackkal.
Na mindegy, nem vagyok gyümölcsszakértő.

NL

Női logika

Még mindig sós a fülem a tengertől, mondom a feleségemnek Horvátországból hazafele jövet.
Hogy nyaltad meg?

NL

Szilánkos Munka törvénykönyv
változás

Néhány fontosabb paragrafus, és ami még annál is
fontosabb !

1. §
Amit ma megtehetsz, azt holnap is.
2. §
Az, hogy más dolgozik, az nem ok a munkára.
3. §
Az elveszett munkakedvet ne keresd!
4. §
A munkahely nem kocsma, hogy egész nap ott üljünk.
5. §	Aki nem dolgozik, annak nincs hiba a munkájában, tehát jutalmat érdemel.
6. §
Az igaz, hogy a munka nemesít, de mi szükségünk nemesekre?
7. §
A munka nem fenék, hogy ráverjenek !
8. §
A munkához úgy kell hozzáállni, hogy más is hozzáférjen.
9. §
Kis munkát kis ívben, nagy munkát nagy ívben kell elkerülni.
10. §
Aki nem dolgozik, azt nem érheti baleset.
11. §
Amíg csak fizetgetnek, addig csak dolgozgatunk
12. §
Dolgozzanak az idősek, ők már úgyis megszokták.
13. §	Dolgozni csak lassan, szépen, ahogy a csiga megy a jégen, úgy
érdemes.
14. §	Ne kívánd főnököd halálát, segíts neki, hogy önmaga kívánja
azt!
15. §	Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, inkább hagyd holnaputánra, hátha nem lesz már rá szükség.
16. §	Az a feladat, ami nem oldódik meg magától 30 nap alatt, nem
érdemli meg, hogy foglalkozzunk vele.
17. §	Mindenkinek kell, hogy legyen valamilyen hobbija, de nem feltétlen szükséges, hogy az a munka legyen.
18. §	A munka élteti az embert, de a pihenés sem ölt még meg
senkit.
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szilánkok és bölcsességek

A belga Mozdonyvezetők Autonóm
Szakszervezetének (SACT-Syndicat

impresszum

Mozdonyfesztivál

VIII. Közép-Európai Mozdonyfesztivál

Szeptember 13-14-én immáron nyolcadik alkalommal került
megrendezésre a „Közép-Európai Mozdonyfesztivál” a budapesti Vasúttörténeti Parkban. A
nosztalgia mozdonyok látványos
parádéja keretében a magyar
masiniszták legjobbjai mellett
Ausztria, Lengyelország, Szerbia

Grand Prix 2008 – Közép-európai gőzmozdonyverseny
2008.09.13-14
2008. 09. 13 (Szombat)

Helyezés
I.

Mozdony
pályaszám

Nagy (szerkocsis) gőzmozdonyok versenye
Ország / vasútvállalat

Személyzet
MÁV Nosztalgia Kft.

424,247

magyar / MÁV Zrt.

II.

Tr 5-65

lengyel / PKP Volštin Musem Depo

III.

03,1010

német / DB Nünberg Verkers Museum

IV.

109,109

magyar / Közlekedési Múzeum

V.

310,23

osztrák / ÖBB Henzhaus Museum

VI.

52,4984

osztrák / 1. ÖsEK

Holcsik Ferenc
Paul Zaic
Branka
Stamenkovič
Vozári György

Chabovka
Vasútmúzeum

Nünbergi
Vasúttörténeti Klub

Magyar Vasúttörténeti
Alapítvány
Stasshofi Vasúti
Múzeum

1. Osztrák Vasúti Klub

A zsűri tagjai
MÁV Nosztalgia Kft.
vasútügyi szakreferens
MÁV História Bizottság
alapító tag
ÖBB Technische Serviz
ny. igazgató
különleges utazások
ZSR Zeleznica Serbia
igazgató-helyettese
MÁV Trakció Zrt.
szakelőadó,
járműalbizottság
MÁV História Bizottság
vezetője

zsűri elnök
zsűri tag

zsűri tag

2008. szeptember 13-án, szombaton, a legszebb nagymozdonynak a 424.247-es pályaszámú
gőzmozdonyt választotta a közönség.
Szeptember 14-én, vasárnap a
kismozdonyok között a közönség szavazatai alapján a mozdonyszépe választás győztese a
464-es pályaszámú zólyomi gőzmozdony lett, amely Szlovákiából érkezett.

Megjelenik havonta

A füsti füstfelhőben

zsűri tag

A Mozdonyszépe választás eredményei:

Mozdonyvezetők
Szakszervezete
tájékoztató kiadványa

és Szlovákia legnagyobb rutinnal
rendelkező gőzmozdonyvezetői
mérkőztek meg, illetve idén első
alkalommal részt vett a német
vasút képviseletében két csodálatos mozdony Berlinből.
A verseny során nemcsak gyorsaságukat, de ügyességüket is ös�szemérték a gőzparipák.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, de döntött.

Helyezés
I.
II.

Mozdony
pályaszám
BVH 27

2008. 09. 14 (Vasárnap)
Nagy (szerkocsis) gőzmozdonyok versenye
Ország / vasútvállalat

62-365

szerb / ZS Beograd

III.

275,034

IV.

464,001

magyar / MÁV Zrt.
szlovák / ZSR Bratislava
Zeleznica Museum
A zsűri tagjai

Holcsik Ferenc
Zilahi János
Branka
Stamenkovič
Vozári György

Személyzet

magyar / Szentendrei
Tömegközlekedési Múzeum

MÁV Nosztalgia Kft.

MÁV Nosztalgia Kft.
Szerb Vasutak Belgrádi
Vontatási Főnöksége
finn mozdonyvezető egyesület
Zólyom Vontatási Főnökség

vasútügyi szakreferens

MÁV História Bizottság
alapító tag
MÁV Zrt. Nemzetközi Iroda
Kelet-Európai szakreferens, a
Nemzetközi Kapcsolatok Osztály finn delegáció idegenvezetője
különleges utazások
ZSR Zeleznica Serbia
igazgató-helyettese
MÁV Trakció Zrt.
szakelőadó
MÁV História Bizottság
járműalbizottság vezetője

zsűri elnök
zsűri tag
zsűri tag
zsűri tag

Az információkért köszönet a Vasúttörténeti Parknak!
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