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Uborkaszezon?
Szokták mondani,
hogy nyáron még a
fű sem nő, mert mindenki jól megérdemelt
szabadságát tölti. Az
ide nyár bizony, nem
ilyen. Vállalatunk életében állandósulni látszik a krízis időszak, s nem
a zavartalan pihenésen, hanem a gondok orvoslásán munkálkodnak a felek. A gazdasági válság
hatásairól és annak TRAKCIÓ-t érintő kérdéseiről, gondjairól már előző lapunkban beszámoltunk. A helyzet sajnos nem változott. Zajlanak a
tárgyalások a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. szakértőivel a mozdonyvezetők foglalkoztatási-biztonságának megőrzéséről, és ezzel összefüggésbe hozható
KSZ módosítás lehetőségeiről. A tárgyalási ja-

vaslatokat tisztségviselőnk útján megismerhették
Kollégáink.
Ezzel párhuzamosan a minisztérium a közösségi
közlekedés átalakítására vonatkozó elképzelései,
legfőképpen a vasúti közlekedés forráselvonásaira irányulnak. Negyven milliárdos elvonás mellett kell szolgáltatási színvonalat javítania a cégcsoportnak. Fából vaskarika! Miközben Európa
országaiban a vasúti közlekedés reneszánszát éli,
nálunk, az amúgy is alulfinanszírozott vasúttól forrásokat kívánnak elvonni. Milyen jövőkép is várható? Vállalatunk jövőbeni sorsa teljesen áttekinthetetlen. A valamikor igen kedvező Cargo eladás
vérszemet szült a politikai döntéshozóknál. Mindent eladni, mert ebből lesz a bevétel az amúgy
is lyukacsos államkasszába. A busás haszon reményében próbálják belekényszeríteni az eladásba

Interjú Dancsa Attilával

a TRAKCIÓ-t, GÉPÉSZET-et, s természetesen az örökzöldet, a MÁV ingatlanokat. A tervezett forráselvonásokkal a kormány rontja az emberek munkába járási és munkavállalási esélyeit,
a települések válságból történő kitörésének lehetőségeit, és állásvesztést okoz a közlekedésben dolgozóknál.
A hatások elérték a mozdonyvezetőket is. A pillanatnyilag tapasztalható létszámtöbblet kezelésére
elsődlegesen a korengedményes nyugdíjazás intézménye jöhet számításba. Ennek forrását a munkáltató a Kollektív Szerződés átalakításával próbálja
előteremteni. Amennyiben sikerül megállapodást
kötni, annak hasznát nem csak a nyugdíjba vonuló
kollégáink fogják élvezni, hanem a foglalkoztatás
biztonságát jelentheti az aktív mozdonyvezetőknek
hosszabb távon.
Uborkaszezon ide, uborkaszezon oda, sűrű nyarat élünk.
Kiss László


Sikeresen lezárult a májusban meghirdetett vezető tisztségviselő pályázatunk, mely a későbbi ügyvezető
alelnöki poszt betöltésére irányult. A pályázat kiírásának előzménye, hogy Dr. Borsik János úr bejelentette, hogy a MOSZ VI. Kongresszusán nem jelölteti magát alelnöki posztra, de szakértelmére más formában továbbra is igényt tarthat a Mozdonyvezetők Szakszervezete. A pozícióra 147 pályázó jelentkezett,
a kiválasztási eljárás utolsó fázisában 18 jelöltet hallgatott meg az Ügyvivő Bizottság. A választás Dancsa
Attilára esett, aki a MÁV Baross Gábor Oktatási Központ vezetője volt, feladatát augusztus 1-jétől látja el,
így átmenetileg háromra növekszik az ügyvezető alelnökök száma.

?

.
Milyen motivációk jelentették a mozgató rúgót a pályázat beadásakor?

A korábbi munkakapcsolatok, az oktatás-képzés és vizsgáztatás
rálátást biztosított a mozdonyvezetőket foglalkoztató bizonyos
problémákra. Az egyes konkrét ügyeknél már az első pillanatban
érzékeltem a szervezettség és az összefogás jeleit, ami jelentős
hatást gyakorolt rám. Azt nem mondom, hogy minden esetben
könnyű tárgyaló partnernek bizonyultak a mozdonyvezetők képviselői, de diákéveinkből is azokra a tanárokra emlékszünk szívesen, akik jelentős teljesítményt préseltek ki belőlünk. Úgy gondolom, igazi kihívást jelent ez lehetőség, hiszen az egyik, ha nem a
legjobban szervezett szakszervezet tagságának bizalmát elnyerni
nagy megtiszteltetés. Természetesen igyekszem tudásom és szorgalmam legjavát adni, hogy a bizalmat továbbra is kiérdemeljem.
Számos területen szerzetem szakmai tapasztalatot, ami előnyős
lehet a szakszervezet számára a jövőben, de azzal is tisztában vagyok, hogy nekem is sok új dolgot kell megtanulnom, információkat kell begyűjtenem a sikeres mindennapi munkavégzéshez.

?

Korábbi kapcsolatunk konfliktusait sikerült mára már ki.
heverni,
vagy vissza maradt valamiféle részleges tudathasadás?
Erről szó sincs. Először is nem vagyok mimóza lelkülettel megáldott, s nem jellemző rám a konfliktusok kerülése, de az öncélú
kötekedés sem. Mindig is ügyek mentén érveltem, alakítottam ki
véleményemet. Fontos számomra, hogy amit csinálok, annak legyen jól megfogható eredmény-terméke. Így voltunk a mozdonyvezetői képzés és vizsga megújításakor is, ütköztettük álláspontjainkat, voltak konfliktus helyzetek, de sikeresen kialakítottuk a
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közös végeredményt, s ez a fontos. Beszélhetünk sokat egy témában, de mindig a cselekedeteink teljesítménye a meghatározó.
Ami a „tudathasadást” illeti, jól tudom, hogy mi volt tegnap, s mi
ma a megbízatásom a „barrikád” ezen a felén, feladatra vállalkoztam, nem mélylélektani tréningre.

?

.

Csak nem a magányos harcos alakja tűnik fel…?

Még véletlenül sem. Csapatjátékos vagyok, vallom, hogy nélkülözhetetlen az együttműködés, ennek hiányában nem lehet sikeres semmiféle tevékenység. Ha konkrétan megnézzünk a vasút
legújabb, további átalakításának terveit, még inkább szükséges
a szervezeten belüli közös gondolkodás, munkálkodás a hatékony
érdekvédelem ügyében. Mindenkivel szeretnék jó kapcsolatot kiépíteni, hiszen minden viszonyrendszertől csak annyit várhatunk,
amennyit mi magunk is beleadunk, magam részéről kész vagyok
mindent beleadni.

?

Szükség is lesz rá, hiszen nagy az elvárás olyan emble.
matikus
személyiség után, mint Borsik János. Nem nyomasztó ez?
Valóban magas a mérce, alakja és teljesítménye egyet jelent a
MOSZ-szal. Amikor még nem vasúti területen dolgoztam, a hírek iránt érdeklődőként a híradásokból, tudósításokból csak személyén keresztül tudtam azonosítani a MOSZ-t. Nyilván ez a kép
ma már jóval színesebb, hiszen megismertem számos tagot és
tisztségviselőt, akik a csapatot alkotják. Sokan sokfélék vagyunk,
különböző területeken szerzett képességbeli erősséggel és tulajdonsággal rendelkezünk. Úgy gondolom az Ügyvivő Bizottság
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?

Gondolom, hogy nem a jövőbeni „mester-tanítvány” vi.
szony
jelenti az egyetlen tanulási folyamatot és formát az eddigi életpályán?
Eredendően tanári végzettséggel rendelkezem, de a mai napig tanulok. Jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar levelezős hallgatójaként készülök az államvizsgámra,
melynek várható befejezése jövő év elejére esik.

?

A hallgatói évek után következett a munka világa, hol és
milyen területen sikerült tapasztalatokra szert tenni?

.

Az egyetem elvégzése után tanítottam egy rövid ideig a közoktatásban, majd váltottam a pénzügyi szolgáltatás területén több
pozícióban kipróbálhattam magam. Az értékesítés, az értékesítés-támogatás valamint a humán területen. 2005-ben kerültem a
MÁV-hoz, ahol kezdetben a belsőkommunikációért feleltem, majd
2006 tavaszától az oktatást irányítottam.

?

Az ügyvezető alelnöki személyes tervek és célok rögzítésre kerültek?

.

Előtte állunk, hiszen a munkakezdés első napja augusztus 3-án
lesz. Az bizonyos, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet következményekét a foglalkoztatási biztonság érdekében az egyeztetések
megszaporodtak, s talán nem csak az nyár lesz forró, hanem az
ősz is. Jól látszik, hogy a bejelentett vasúti átalakítási tervek kidolgozatlanok és a végrehajtás módjai nem ismertek. Úgy gondolom lesz elég feladata az érdekegyeztetésnek. Az egyes konkrét
feladataimat szeretném egy beilleszkedési tervbe foglalni, melynek eredményei értékelhetők és számon kérhetők.

?

Elég kategorikus kijelentések. A magánéletet is ez jel.
lemzi?
Bizonyos szempontból igen. Igyekszem tervszerűen beosztani időmet, hogy felesleges időrabló tényező ne csökkentse akár a munka- vagy szabadidőt. Szeretem a természetet, a kirándulást és a
vadászatot, melynek biztos háttere a családi légkör. Feleségemmel, aki egy ingatlanforgalmazó cég humán vezetője, egy Budapest melletti faluban élünk. Mindketten imádjuk a vidéki élet szépségét és megküzdünk időszakos próbatételeivel.
Köszönöm a beszélgetést.
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Ezt mi fogja követni? Esetleges vizsgálat-
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3. pontja, melyben egyszerűen kijelentik ,

okoztatnak velünk az amúgy is hadilábon
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a jelentősen megnövekvő féktuskókopásra,

egy buta és felelőtlen mozdonyvezető.
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olvasói levél

álló vontatójárműveinkben. Gondolok itt

vasútéknál is, de tévedünk. Amíg a fá-

Olvasói levél

Július! Azt hinnénk , uborkaszezon van

első kézből

a kiválasztási eljárás során nem Borsik János epigonját kívánta
megtalálni. Magam részéről nyitott vagyok, remélem kapcsolatunk Jánossal eredményes lesz, s kialakul egyfajta „mester és tanítvány” viszony. De ígérem, igyekezni fogok, mert a „szólás után
szabadon” a mester számára is kellemetlen, ha egy tanítvány
örökké tanítvány marad.

TRAKCIÓ házatáján

A gazdasági válság hatásai a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. gazdálkodására
Tisztelt Munkatársak, Kedves Kollégák!
Az ipari termelés visszaesésével párhuzamosan a gazdasági recesszió
2008 utolsó hónapjaiban elérte a vasúti szektort is, 2009-ben pedig
várhatóan az egész évet meghatározza.
A recesszió a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. fő üzleti szegmenseit eltérő mértékben érintette. A 2008-ban még pozitív eredményt biztosító stabil megrendelés-állományt és bevételeket követően 2009-ben súlyos
visszaesést szenvedtünk el a tehervonatok vontatásában és a tolatási teljesítményekben.
Az első félévben a tehervonat vontatási megrendelések a tavalyi év
hasonló időszakához képest 28%-kal visszaestek. Legnagyobb tehervasúti megrendelőnk, a MÁV Cargo ennél is nagyobb visszaeséssel,
31,4%-al kevesebb vonatot közlekedtetett, amelyet a kisebb magánvasúti megrendelések növekedése csak elenyésző mértékben tudott
ellensúlyozni:
A tehervonatok elmaradásával együtt a tolatási
megrendelések is átlagosan 14%-kal csökkentek,
–28%
az állomási tartalékok
esetében kevésbé, míg
a több árbevételt jelentő
vonali tolatásban drasztikusan (–40%!!!).
A személyszállítási teljesítményeket vonatkilométerben számítva –
egyelőre – nem érintette
jelentősen a válság, azonban a csökkenő utasszám
–14%
miatt itt is megfigyelhető
a vontatási szerkezet – a
MÁV-TRAKCIÓ számára
előnytelen – átalakulása.
A motorvonati teljesítmények aránya nőtt, a MÁVSTART motorvonatait a
korábbi két vagy három egységből álló szerelvények helyett kettesével, egyesével járatja, ezzel is kiszorítva a mozdonyos vontatást. Az
emiatt kihasználatlanná váló mozdonyaink nem tudják költségeiket bevételszerző tevékenységgel megtermelni.
A fenti teljesítményelmaradás 9 Mrd Ft-os, kb. 10%-os bevételkiesést,
az energia elszámolástól megtisztítva 5,3 Mrd Ft-os hiányt okozott a
tervezetthez képest. Ezt tovább súlyosbítja – a jelentős devizahiteleinkkel kapcsolatban – a gyenge forint/euro árfolyam miatti veszteség.
Társaságunk üzleti terve nullszaldós eredményelvárást tartalmaz, így a
kieső 5,3 Mrd Ft-ot költségcsökkentéssel kell kigazdálkodnunk. Veszteség esetén hitelezőink elfordulhatnak tőlünk, cégünk léte, munkahelyünk kerül veszélybe.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. menedzsmentje a bevételkiesés ellentételezésére
év elején válságtervet dolgozott ki, amelynek fő elemei az alábbiak:
• A központi, irányítási költségek drasztikus visszafogása (pl. kiküldetések 50 %-os, marketing kiadások 36%-os, egyéb szolgáltatások 5070 %-os zárolása, létszámstop). Annak ellenére, hogy a MÁV-TRAKCIÓ
Zrt. a MÁV-Csoport-on belül a zárolások elrendelését megelőzően is a
legkisebb központi szervezettel működött, 2009-ben a klasszikus vállaltirányítási tevékenységet ellátó szervezeti egységek létszáma 7 fővel (5,3 %) van terv alatt az alábbi intézkedések hatásaként:
– Törzskari és jogi igazgató pozíció megszüntetése,
– Nem kerülnek pótlásra a GYES-en, GYED-en lévő munka
vállalók,
– Feladatok összevonása, folyamatok racionalizálása
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• Mozdonyok kivonása a fenntartási állagból, a teljesítmény-kiesésnek
megfelelő mértékben. Mozdony selejtezések előkészítése.
• Mozdonyvezető gyakornok program (150 fő) indításának elhalasztása.
• Gépmenetek visszafogása a teljesítmény-kieséssel arányosan.
• Nyugdíjazások előrehozása, visszafoglalkoztatott nyugdíjasok munkaviszonyának megszűntetése.
A kb. 10%-os bevételkiesés ellentételezésére hozott intézkedések
eredményeként főbb költségelemeink az alábbiak szerint változtak:
Fő költségelemeink (arányuk az összköltségből %):
Vontatási energia: (37%)
Mozdonyokkal kapcsolatos ráfordítások: (24%)
Adók, irányítási ktg, szolgáltatások, egyéb): (8%)
Humán jellegű ráfordítások: (31%)

Változás
– 10%
– 8%
– 5%
+ 0%!

A fentiekből jól látható, hogy valamennyi fő költségelemünkben csökkenést értünk el az első félévben, kivéve a béreknél, személyi jellegű
ráfordításoknál, annak ellenére, hogy
• A teljesítmény-kieséssel a 4000 mozdonyvezetőből közel 300 fő
munkaideje vált kihasználatlanná!!!
• Ehhez képest mozdonyvezető létszámunk alig csökkent, az év elejei jelentős alapbéremelés, illetve a Kollektív Szerződés kötöttségei
miatt bérköltségünk rugalmatlanná vált. A többletráfordítások nélkül
megvalósítható nyugdíjazások hatása csak év végére jelentkezhet.
Mivel a személyi jellegű ráfordítások érdemben nem csökkentek, továbbra is mintegy 2,0 Mrd Ft-os veszteségünk várható éves szinten.
A veszteség elkerülése érdekében számottevő megtakarítást kell elérnünk még 2009-ben a személyi jellegű költségeinknél is. E nélkül Társaságunk léte, a munkahelyek biztonsága kerül veszélybe. A munkáltató és a munkavállalók együttműködése szükséges a rugalmasabb
bérrendszer kialakításában, a versenyképesség, ezáltal a cég fennmaradása és a leépítések elkerülése érdekében.
A munkáltató megtette javaslatait a szakszervezetek képviselőinek a
helyzet rendezése érdekében. Javaslatunk fő elemei az alábbiak:
• Rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás részletszabályai: a kötelező órát az elvégzendő feladatok mennyiségével arányosan állapítaná meg a munkáltató.
• Munkaidő-beosztás szabályainak átalakítása, amely a munkavégzéssel nem fedezett órák személyi alapbérrel történő díjazását és
a megrendelői igényekhez rugalmasabban igazodó vezénylést tenne lehetővé.
• Munkavégzés helyére vonatkozó javaslatok a munkahelyek megőrzése érdekében arra jelentenek megoldást, hogy minél több munkavállalót tudjunk munkával ellátni. A rövidebb munkaidő alkalmazása
is csökkenthető, ha a szokásostól eltérő helyen foglalkoztathatunk.
• A munkavégzés helyére vonatkozó szabályok megváltoztatásához
igazítanánk a napi pihenőidőre vonatkozó szabályokat. A lakóhely és
a munkavégzés kezdésének illetve befejezésének helye közötti távolság függvényében állapítanánk meg annak mértékét.
• Teljesítménytől független egyes bérelemek felfüggesztése 2009. évben.
A szűkülő piacon Cégünk csak úgy maradhat fenn, ha a változásokhoz igazítja kapacitásait, költségeiben leköveti a piaci mozgásokat. A
munkavállalók és az érdekképviseletek együttműködése nélkül ez nem
lehetséges. Szövetséget kell kötnünk a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. stabilizálása és a munkahelyek megőrzése érdekében. Ehhez kérem valamennyi
munkavállaló aktív együttműködését.
Társaságunk életképességének főpróbája a 2009-es év, közös jövőnk
záloga a változási képesség!
Budapest, 2009. július 22.
Dr. Márkus Imre

vezérigazgató

2009. augusztus

(59. Vasutasnap, Kitüntetés-átadás, 2009. július 10., péntek)

Vezérigazgató-helyettesi Dicséret
Működtetési vezérigazgató-helyettesi
Dicséret (Márton Ferenc adta át, 21 fő)

Balog Kálmán – Mozdonyvezető, Külső
Szolgálati Hely, Békéscsaba.
Beláz Gábor – Mozdonyvezető, Vontatásszolgáltatási Telephely, Szeged.
Bohnert Attila – Mozdonyvezető,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Dombóvár.
Borbíró Mihály – Vontatási reszortos,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Szolnok.
Gergelyné Bacsó Mária – Kontrolling
szakértő, Működtetési szervezet, Miskolc.
Juhász Lajos – Műszaki szakértő, Működtetési szervezet, Budapest.
Keresztes Tamás – Mozdonyvezető,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Debrecen.
Klempa Józsefné – Raktárkezelő, Vontatás-szolgáltatási Telephely, Ferencváros.
Kollár József – Mozdonyfelvigyázó,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Dombóvár.
Komódi Bernát – Mozdonyvezető,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Debrecen.
Lajtos László – Vevőszolgálati szakértő,
Működtetési szervezet, Budapest.
Mészáros Zoltán – Mozdonyvezető, Külső
Szolgálati Hely, Kecskemét.
Németh János – Mozdonyvezető, Külső
Szolgálati Hely, Zalaegerszeg.
Peténé Vajda Ágnes – Vontatási számadó, Vontatás-szolgáltatási Telephely,
Székesfehérvár.
Sajtli József – Mozdonyvezető, Vontatásszolgáltatási Telephely, Szombathely.
Sipos László – Mozdonyfelvigyázó, Külső
Szolgálati Hely, Győr.
Szarka Tiborné – Általános ügyviteli előadó, Vontatás-szolgáltatási Telephely, Miskolc.
Tóth Bertalan – Mozdonyvezető, Vontatásszolgáltatási Telephely, Miskolc.
Újlaki Attila – Mozdonyvezető, Vontatásszolgáltatási Telephely, Székesfehérvár.
Vaszil Barnabás – Mozdonyvezető, Vontatás-szolgáltatási Telephely, Miskolc.
Zimonyi Tibor – Területi vontatási
főirányító, Működtetési szervezet, Miskolc.

Gazdasági vezérigazgató-helyettesi
Dicséret (Bihari Lajos adta át, 4 fő)
Gergyéné Tóth Ildikó – Programalkalmazási szakértő, Gazdálkodási szervezet,
Budapest.
Gőcziné Czeglédy Hajnalka – Humánpartner koordinátor, Humán szervezet,
Szombathely.
Kóródi Lajosné – Kontrolling szakértő,
Gazdálkodási szervezet, Budapest.
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Rózsa Róbert – Kontrolling szakértő,
Gazdálkodási szervezet, Budapest.

Vezérigazgatói Dicséret

(Dr. Márkus Imre adta át, 18 fő)

Bessenyei Éva – Humánpartner
koordinátor, Humán szervezet, Szeged.
Borbély Hajnalka – Humánerőforrás kontrolling szakértő, Humán szervezet, Budapest.
Csintalan Zoltán – Mozdonyvezető,
Külső Szolgálati Hely, Nyíregyháza.
Csontos János – Mozdonyvezető,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Debrecen.
Ésik Attila – Vontatási reszortos,
Külső Szolgálati Hely, Záhony.
Holchauzer Béla – Műszaki szakértő,
Működtetési szervezet, Budapest.
Kiss Sándor – Műszaki szakértő,
Működtetési szervezet, Budapest.
Kósa Zoltán – Központvezető, Területi
Vontatás-szolgáltatási Központ, Miskolc.
Kővágó Mátyás – Vontatási reszortos,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Dombóvár.
Kristóf László – Vontatási reszortos, Területi Vontatás-szolgáltatási Központ, Miskolc.
Nagy Zoltán – Mozdonyvezető, Külső
Szolgálati Hely, Szentes.
Németh István – Mozdonyvezető, Külső
Szolgálati Hely, Nyíregyháza.
Pócsik László – Mozdonyvezető, Külső
Szolgálati Hely, Záhony.
Porupsánszki István – Mozdonyvezető,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Miskolc.
Richweisz Lajos – Mozdonyvezető,
Külső Szolgálati Hely, Hatvan.
Salga Tamás – Mozdonyvezető,
Külső Szolgálati Hely, Győr.
Tóth István – Mozdonyvezető,
Külső Szolgálati Hely, Északi.
Zováth László – Vezénylőtiszt,
Külső Szolgálati Hely, Északi.

Vasút Szolgálatáért „Bronz” fokozat
(Heinczinger István adta át, 13 fő)

Balikó Attila – Külsős mozdonyfelvigyázó,
Külső Szolgálati Hely, Celldömölk.
Deák Sándor – Mozdonyfelvigyázó,
Külső Szolgálati Hely, Nyíregyháza.
Földes Péter – Mozdonyvezető,
Külső Szolgálati Hely, Békéscsaba.
Gál László – Mozdonyvezető,
Külső Szolgálati Hely, Nyíregyháza.
Mészáros László – Területi vontatási
főirányító, Működtetési szervezet, Budapest.
Nagy Imre – Mozdonyvezető, Vontatásszolgáltatási Telephely, Debrecen.
Peczár István – Vontatási reszortos,
Külső Szolgálati Hely, Győr.
Szabadi Ferenc – Mozdonyvezető,
Külső Szolgálati Hely, Kiskunhalas.

Szendreiné Tarr Jolán –
Program-alkalmazási szakelőadó, Vontatásszolgáltatási Központ, Miskolc.
Szűcs Lajos – Humán igazgató, Humán
irányítás, Budapest.
Tomorszky Zsuzsanna – Kontrolling
szakértő, Gazdálkodási szervezet, Budapest.
Topa Barna – Mozdonyvezető, Vontatásszolgáltatási Telephely, Székesfehérvár.
Vajda Béla – Mozdonyvezető,
Külső Szolgálati Hely, Celldömölk.

Vasút Szolgálatáért „Ezüst” fokozat
(Heinczinger István adta át, 8 fő)

Faragó Zoltán – Mozdonyvezető,
Külső Szolgálati Hely, Békéscsaba.
Kiss Árpádné – Általános ügyviteli előadó,
Vontatás-szolgáltatási Telephely,
Szombathely.
Pomázi Lajos – Mozdony-felvigyázó,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Szolnok.
Szabó Zoltán – Mozdonyvezető, Vontatásszolgáltatási Telephely, Miskolc.
Szentesi László – Külsős
mozdonyfelvigyázó, Vontatás-szolgáltatási
Telephely, Debrecen.
Tóth Ferenc Attila – Mozdonyvezető,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Miskolc.
Tóth Szabolcs – Kontrolling vezető,
Gazdálkodási szervezet, Budapest.
Ulrich József – Területi vontatási főirányító,
Területi Vontatás-szolgáltatási Központ,
Szeged.

Vasút Szolgálatáért „Arany” fokozat
(Heinczinger István adta át, 9 fő)

Bacsa Ferenc – Mozdonyvezető, Vontatásszolgáltatási Telephely, Ferencváros.
Bódogh Zoltánné – Elemző-gazdálkodó
szakelőadó, Vontatás-szolgáltatási Telephely, Dombóvár.
Juhász-Nagy László – Mozdonyvezető,
Vontatás-szolgáltatási Telephely, Szolnok.
Kereskényi Miklós – Vezénylőtiszt, Vontatás-szolgáltatási Telephely, Debrecen.
Kiss Tibor – Vontatási technológus szakértő, Vontatás-szolgáltatási Telephely, Szombathely.
Kovács István – Mozdonyvezető, Külső
Szolgálati Hely, Budapest
Márton Ferenc – Működtetési vezérigazgató-helyettes, Működtetés irányítás, Budapest.
Nagy Zoltán – Vontatás-szolgáltatási telepvezető, Területi Vontatás-szolgáltatási
Központ, Szeged.
Sipos Tamás – Műszaki szakértő, Működtetési szervezet, Budapest.

5

kitüntettetek

A MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. kitüntetettjei

Mozdonyvezetők Országos Találkozója 2009.

MOZDONYVEZETŐK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

Eger, 2009. július 4-5.

Persze hogy késik…
Igen, sajnos késett a különvonat, mint általában a vonatok, majd negyedórás „plus�szal” bukkant ki az ívből a mozdony. Az ív két szélén az egri vár falai meredeztek, szűk
bevágásba szorítva a vaspályát. Aki először jár erre, nem is tudja, melyik oldalon nézzen ki, melyik ablakon nézze a tájat.
Az emelkedőben fekvő pályaszakaszról remek kilátás nyílt az alant elterülő városra.
Arra a városra, amelyik az idén otthont adott a Mozdonyvezetők Országos Találkozójának. Több mint 500 kolléga, családtagja, és vendégek érkeztek 2009. július 4-én
a hevesi megyeszékhelybe.
A megállóhely peronján a Szihalmi fúvósok és a mazsorett csoportjuk várták a vendégeket. Na és a rendezők, akik már a reggeli órákban Egerbe érkeztek.
Rendőrök biztosították az átkelést a forgalmas úton, majd mellékutcákon a fúvósok
és a mazsorettek vezetésével a Leányka utcai Imola Hostelsig gyalogoltunk. Ebben
a kellemes, korszerű kollégiumban helyeztük el a vendégeket, zömében kétágyas,
apartmanszerű szállásokon. Az érkező vendégek kisebbik része továbbgyalogolt az
emelkedő utcán, a hegytetőn található un. Invest apartmanokig.

Rövid várakozás és elhelyezkedés után mindenki elfoglalta a szállását és a vendégek egy része már gyülekezett az Eszterházy Károly Főiskola épületkomplexumának
szélén elterülő sportpályán. Itt az elnöki megnyitót megelőzően ismét hallgathattuk a fúvósokat, és megcsodálhattuk a mazsorettek ügyességét. Rövid megnyitójában Kiss László elnök úr
köszöntötte a vendégeket. Időközben megtörtént a sorsolás is és a
csapatok nekiveselkedtek egymásnak.
A pálya szélén a büfében is beindult a nagyüzem, lehetett vinni és
enni a megrendelt gulyásokat, kellemesen
hideg volt a sör, a nap
is tette a dolgát: meglehetősen erősen tűzött.
Vendégeink is tiszteletüket tették a pályán, jelen volt dr. Márkus Imre vezérigazgató, Szűcs Lajos humánigazgató, és Zaránd György vezérigazgató (Gépészet)
urak.
Míg a pályán zajlott a küzdelem, elindult az első – tömött – busz a Szépasszonyvölgybe. A zsúfoltság enyhítése érdekében később az Agria Volán - nagyon rugalmasan - biztosított egy további buszt.
Az első pince-inváziót még aznap két másik követte, nagyon sokan előrehozták a másnapi pincelátogatást. Mivel rengetegen nem ütemeztették az időpontokat ezért ez bizony torlódáshoz, tumultushoz vezetett, amit mi szerettünk volna elkerülni.
A délután lehetőség volt az egri vár bebarangolására, valamint a minaret felkeresésére is.
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A torna gólkirálya Varga Péter mezőhegyesi, a legjobb játékosa
Kis Simonka József püspökladányi a legjobb kapusa pedig Kis
Orosz Zsolt miskolci játékos lett.

18 óra előtt már a sportcsarnok ajtaja nyitva volt és be lehetett kukkantani
a terembe. Sajnos a beígért légkondicionáló meglehetősen gyéren hűtötte a levegőt, de a dekoráció
mutatós volt, a teríték szépen csillogott, és látványos volt az elkészült színpad is.
Az ajtóban fogadtuk a vendégeket, akiket igyekeztünk az általunk elképzelt rend szerint leültetni. Ez többnyire sikerült is, bár voltak félreértések is. Ismét gondot jelentett, hogy többen
„elfelejtették” a kitűzőjüket feltenni.
A nagyszámú későn érkező vendég miatt csúszott a megnyitó. Kiss László elnök úr megnyitotta a bált majd dr. Márkus Imre vezérigazgató úr pohárköszöntője következett. Úgy vélem a műsorszámok tetszést arattak,
először a Kaláris néptáncegyüttes lépett a színpadra, majd őket követte egy ismert
sztár, Dolák-Saly Róbert. Harmadik műsorelemként, a további jó hangulat megalapozásához két csinos ápolónő – bevonva egy bálozó kollégát is a műsorukba – szabadult meg könnyű kis ruháitól.
Időközben felszolgálták az előételt majd a vacsorát is. 23 órakor kihirdetésre került
a 2008/2009 MOSZ kupadöntő végeredménye is. Zsoldos Marianna humánerőforrás igazgató úrhölgy, Kiss László elnök úr, és dr. Borsik János alelnök úr, adta át a
díjakat.

2009. augusztus

7

Mozdonyvezetők Országos Találkozója 2009.

A pályán délután 18.00 óra felé a következő eredmény alakult ki:
1.
Mezőhegyes
2.
Miskolc I.
3.
Ferencváros
4.
Püspökladány
5.
Szolnok
6.
Miskolc II.

Mozdonyvezetők Országos Találkozója 2009.

Alig maradt idő a táncra, máris eljött az éjfél, és ismét elhalkult a zene. Először kisorsoltuk a
Signál játék nyerteseit, majd a Vasutas Egészségpénztár játékának nyerteseit.
Ezután pedig kihúztuk a nyerő tombolaszelvényeket. Rengeted ajándékot kaptunk, a MÁV csoport tagjai kitettek magukért, sok szép ajándék talált gazdára. Több digitális fényképezőgép,
műholdas navigációs berendezés, videokamera, került új, boldog gazdájához.
Éjféli vacsora követte a tombolát, hogy a letáncolt kalóriákat pótolják a résztvevők.
Hajnal három után végleg elhalkult a zene, lassan mindenki nyugovóra tért.
MÁSNAP…
Rövid éjszaka adatott, mert már 07.30-tól lehetett reggelizni aztán ismét indultak a buszok a
Juhász-pincébe. A nap egyre forróbban tűzött, csalogatva az embereket a strandra. A strand
bejáratánál szervezőink várták a vendégeket, mert a strand vezetése az utolsó utáni pillanatban nemet mondott a mi belépőinkre. Ezért a szervezőknél kellett becserélni az általunk kiadott jegyeket „igazi” strandbelépőre. Ugyanakkor a strand igényes, tiszta, kulturált hely, ugyan a városközpontban van, de rengeteg zöld
található a területén. Kellemes kikapcsolódást jelentet minden látogatónak.
Persze, akit a város kulturálisa öröksége jobban izgatott, az bejárhatta a várat, felkapaszkodhatott a minaret lépcsőfokain és csodálhatta
a kilátást. Sétálhatott a girbe-görbe utcákon. Sőt, akinek kedve szottyant orgonamuzsikát hallgatni, azt is megtehette, pontban délben, a
Bazilikában.
Azt hiszem Eger remek helyszínnek bizonyult. Kevés város rendelkezik ilyen kulturális és épített örökséggel, valamint ilyen jó adottsággal,
ami lehetővé teszi egy országos találkozó megrendezését. Bízom benne, hogy ilyen tapasztalatokat szereztek a résztvevők is, és kellemes
emlékekkel távoztak ebből a kis ékszerdobozból, Eger városából.
Tóth Ferenc Attila

Köszönjük Eger, köszönjük Miskolci tagcsoport
K.L.

Nyert

Vasutas Egészségpénztár csomagot nyert:
Nagy László
Ökrös Sándor
Makkainé Kéri Mónika
Vaszil Barnabás
Sajermann Rita
Kertész Sándorné

WOLF KKT által felajánlott vérnyomásmérőt nyerte:
Bajczárné Márki Ilona
REVANS 2000 KFT ajándékát, Sholl vásárlási utalványt:
Szili Imre

MOT támogatói
Támogatók:

MÁV ZRt.
MÁV-START Zrt
MÁV-TRAKCIÓ Zrt
MÁV-Gépészet Zrt.
Mozdonyvezetők az Egészséges
és Biztonságos Életért Alapítvány
OMKER Zrt
Biztosító Zrt
T-MOBILE Nyrt
UNION Biztosító
Vasutas Egészségpénztár
Wellnes Hotel KAKADU

Szerződő partnereink voltak:

(www.mav.hu)
(www.mav-start.hu)
(www.mav-tarkcio.hu)

(www.mosz.co.hu)
(www.omker.hu) SIGNAL
(www.signal.hu)
(www.t-mobile.hu)
(www.unionbiztosito.hu)
(www.vasutasepenztar.hu)
www.kakaduhotel.hu

AGRIA Volán (www.agriavolan.hu) segítségével jutottunk el a
Szépasszony-völgybe.
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F-O OPTIKA KFT vásárlási utalványát:
Lóránt Imre
OMKER ZRT. ajándékai közül
a testzsírmérleget nyerte:
Bencze Pálné
a vércukormérő készüléket:
Szabadiné Ritz Éva (nem biztos a neve 30/3390536)
VISZLAY SPORT üzlet által felajánlott vásárlási utalványt nyerte:
Erdélyi Zoltán
PIHENÉS A HÉVÍZI HUNGUEST HOTEL HELIOS ANNA ÉPÜLETÉBEN, 2 ÉJSZAKA, 2 FŐ RÉSZÉRE
Cibolya Gábor
Az Egri vár bemutatását a Dobó István Vármúzeumnak (www.
egrivar.hu).
Az Egri minaretből nyíló kilátást pedig a Minaret Kft-nek köszönhetjük.
A finom borokból ízelítőt adott Juhász Péter Pincészete (www.
juhaszbor.hu)
A zavartalan éjszakai pihenést az Invest Sport Szolgáltató Kft
(www.hotelegerpark.hu) és az Imola Hostels Kft (www.imolanet.
hu) biztosította.
A vasárnapi pihenést és fürdőzést az Eger Termál Kft-nek (www.
egertemal.hu) köszönjük.
A bál helyszínét az Eszterházy Károly Főiskola (www.ektf.hu)
bocsájtotta rendelkezésünkre.

Fellépő művészek voltak:

Szihalmi Fúvószenekar és Mazsorett Csoport
Kaláris Néptáncegyüttes
Dolák-Saly Róbert

2009. augusztus

2009 júliusában Eger adott otthont a Mozdonyvezetők Országos Találkozójának.
A házigazda a Miskolci Tagcsoport volt.

„Érdemes volt-e Egerbe utazni, sikerült-e kikapcsolódni, milyenek voltak a programok?
Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy részt vehettünk a 2009.07.04 és
05-én megrendezett MOSZ találkozón Egerben.
A focidöntő fontos, összekovácsoló jellegű és ezúton is gratulálunk a győztes
mezőhegyesi csapatnak. Azt gondolom az ország mozdonyvezető kollektíváját
nem csak a sport tartja össze. Sokan voltunk, akik a foci nélkül is részt vettünk
volna az eseményen, hiszen csak ilyenkor találkozhatunk az ország más részein
dolgozó kollégákkal.
A történelmi városba külön vonattal érkezünk, aminek „kicsit” visszaesett a színvonala, emlékszem néhány éve még légkondicionált vonat jutott, ma már csak néhány kocsi, amin heringenként utazhattunk. A szervezők zenekarral és mazsorett
táncosokkal fogadtak, ami szép és látványos volt, hamar feledtette az utazás viszontagságait.
A vár mögött lévő kollégiumi elhelyezés nagyon praktikus, pár perces sétával
bármi elérhető volt – étkezde, belváros, strand – köszönjük a szervezőknek ezt
a figyelmességet. A szállás kitűnő és kényelmes volt, gyönyörű kilátással a városra.
A délutánt a debreceni kollégák többsége a Szépasszony völgyében hangulatos
borkóstoló keretében töltötte. Hálásak vagyunk a miskolci és a füzesabonyi tagcsoport rendezőinek az ötletesen összeállított, díjmentes belépőkkel igénybe vehető programokért, -a vár, minaret, strand és a pincelátogatás lehetőségéért. Sok
élménnyel lettünk gazdagabbak.
Az esti műsor egy része kissé szokatlan volt, ami talán nem minden vendéget érdekelt. A terem kihangosítása gyengére sikerült, a színpad közelében hangos, a
terem végében viszont az elhangzottak érthetetlenek voltak.
A vacsora szervezése kicsit pontatlan volt, későn és kopogó szemekkel jutottunk
hozzá, az egyébként ízletes és gusztusosan szervírozott ételekhez. Rontotta az est
fényét, hogy a tánc szőnyegen kissé nehézkes volt, ezért elég sokan választották
az esti sétát.A másnapi reggeli kiadós volt, igaz hiányoltuk a szervezők jelenlétét
és a személyzet mosolyát.
Összességében tartalmas, szép emlékekkel tértünk haza és jól éreztük magunkat.

Bagi Tibor

Debrecen
A korai ébresztő és a hosszú út ellenére kicsit fáradtan, de jókedvvel érkeztünk
Egerbe és foglaltuk el a szállást a vártnál zökkenőmentesebben. Az elhelyezés
minden igényünket kielégítette. Délután borkóstolón vettünk részt, ami színvonalas és hangulatos. Viszont a busz, ami a szállítást volt hívatott megoldani, nem
győzte a feladatát. Így mi taxival, majd gyalog tettük meg az utat. A sétát más
kollégákkal együtt összekötöttük városnézéssel: Dobó tér, Minorita templom, és
még egy borozóba is betértünk, ugyanis hosszú volt az út, az időjárás pedig trópusi. A szállásra érve már készülődni kellett a bálba, egy kicsit korainak találtuk
a 19-órai kezdést. A műsor jó lett volna, de mi a középtájon elfoglalt helyünkről
nem igazán tudtuk élvezni, néha érthetetlen volt. A meglepetésműsor igazi meglepetés volt, főleg a férfi nézőknek. A vacsora bőséges és finom, a zenekar pedig
minden stílust kedvelőnek megfelelt. A tombolán sikerült egy digitális fényképezőgépet nyerni, így felhőtlen volt az örömünk. Több rég nem látott kollégával sikerült találkozni és beszélgetni, amely csak az ilyen alkalmakkor szokott összejönni. Másnap nem túl korán keltünk és reggelivel kezdtük a napunkat, de a lassú
kiszolgálás miatt kb. 45 percet kellett várakoznunk a tikkasztó melegben, mire sikerült helyet foglalnunk. Talán ezt lehetne negatív élményként megjegyezni.
Délelőtti programunk zsúfolt volt, várlátogatás (3D-s mozi), Minaret, városnézés,
majd ebéd és indulás haza.
Visszatérő probléma, hogy a szállást korán el kell hagyni és a csomagok elhelyezése nehézkes, bár azért megoldott volt, erre később is oda kell figyelni.
Összességében tartalmas, jó hangulatú volt az idei MOT, bár az idő szűkössége
miatt több programra nem jutottunk el (strand, focimeccs, egészségprogramok).

Bedő Zsolt

Dombóvár
Az idei MOT számomra felejthetetlen élményekben gazdagnak mutatkozott! A
hosszú és fárasztó út megpróbáltatásait nem kis mennyiségű ital magunkhoz vételével sikerült enyhíteni, ami ráadásul a jókedvünket is pozitívan befolyásolta.
Megérkezésünket a fúvósok és mazsorettek műsora tudatosította bennünk, akik a
szállásig segítettek minket kiküszöbölvén egy lehetséges eltévedés beláthatatlan
következményeit. A szállás elfoglalása hosszadalmasnak tűnt (lift szolgálatképtelensége két emelet között, stb..) A szobák kiosztásával kapcsolatban, a soproni
tagcsoportban maradtak tüskék, de csalódottságunk enyhítése céljából azonnal
felkerestük a „Borkóstoló” nevű programot, ami minden bánatunkat maradéktalanul eloszlatott! A bál minden tekintetben fenomenális volt. Legnagyobb sikert
a sztriptíz és a vacsora aratott. Az este folyamán a folyadék bevitel lineáris jelleget mutatott, amire a nagy meleg és a születőben lévő barátságok késztettek min-
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Barsi Balázs
rovata
ket. Mire mindenki mindenkinek a barátja lett addigra a zenekar
is eljátszotta a ráadás nótákat és lassú, ataxiás mozgással nyugovóra tértünk. A másnap, várakozásainknak megfelelően alakult.(Sajnos!!)A mulatozás utóhatását az egri strand kellemes vize némiképp enyhítette. Az ebéd elfogyasztása adott annyi energiát, hogy néhány liter bor társaságában neki mertünk
vágni a végtelennek tűnő hazautazásnak.Gnotek Péter
Sopron

Már nagyon vártam az idei MOT-ot is, hiszen az eddigieken is jó hangulat volt
mindig. Amit nem kis fáradsággal szerveznek az adott kollegák! Mi nem a különvonattal érkeztünk Egerbe, hanem előtte egy korábbival. Ezt követően taxival a
szálláshelyre mentünk. A recepciónál a regisztrálás nagyon gyorsan zajlott, majd
felkísértek a szobánkba, ahonnan nagyon szép kilátás volt a városra. Ezek után
volt időnk felmérni a terepet, hogy mi merre és hol zajlik. Nagyon pozitívan értékeltem, hogy a program nyújtotta lehetőségek 10-15 perc alatt elérhetőek voltak.
Még a Szépasszony völgye is (busszal).
Külön tetszett a masszírozás, így szinte felüdülve vághattunk neki a borospincéknek. Az esti bál is tökéletesre sikerült, főleg a meglepetés műsor. Ahogy elnéztem
nem kevés vaku villogott az előadás alatt. Gondolom sokan helyet cseréltünk volna a széken ülő kollegával! A kiszolgálás is gyorsan és szervezetten folyt. Az asztalokon is szinte minden megtalálható volt, így a büfénél sem kellet tolongani.
A hajnalig tartó mulatság és a jó hangulat, összességében a szervezők eredményes munkáját dicséri.
Másnap délelőttre terveztük a vár látogatást. Ami különösen jó esett több embernek is, az a kazamaták hideg barlang rendszere. Ezt követően ebéd, majd hazautazás. Az ilyen találkozókat azért tartom fontosnak és hasznosnak, mert igaz, hogy
a mozdonyvezetők napi gondjaik azonosak, de telephelyenként más adottságokkal bír. Egy két sör mellet beszélgetve, talán könnyebben kiengedhetjük azt a bizonyos fáradt gőzt, még ha csak két napra is. Valamint feltűnik egy- két rég nem
látott tanfolyamtárs, ami némi nosztalgiázásra ad okot. Bízom benne, hogy a gazdasági válság és a MÁV átszervezése, nem fogja befolyásolni a MOT rendezvény
folyamatosságát .Még egyszer ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki
az egri MOT, szervezésében és lebonyolításában részt vett!

Bajczár Péter
Szentes
Első alkalommal vettem részt a Mozdonyvezetők Országos Találkozóján. Feleségemmel utaztunk Egerbe, elsősorban azért, hogy megnézzük, megismerjük a várost, s Eger nem is okozott csalódást. A jó idő még szebbé, kellemesebbé tette
a műemlékekben gazdag városban való sétát, kirándulást. El is határoztuk, hogy
ide még visszatérünk.
A MOT-tal kapcsolatban azért voltak szervezési hiányosságok. Kezdődött azzal,
hogy a Nyugati pu-ról induló vonatnál a külön kocsik nem voltak megjelölve, lezárva így boldog-boldogtalan felszállt a Nekünk biztosított helyekre. Sokat kellett
várni a szállás elfoglalásakor, egy hosszú utazás után még 30 percet téblábolni a
becsekkoláskor kicsit sok. A babgulyás meg gulyáslevessé szelídült a tányérban.A
programok színesek, változatosak voltak, a bőség zavara mutatkozott, sok helyre
el sem jutottunk. Az látszott, hogy gondot fordítottak a kulturális részre is.
A bál jó hangulatot hozott, érdemes volt eljönni! 
Rostás István
Kecskemét
Idén sikerült immár harmadszor eljutni a Mozdonyvezetők Országos Találkozójára.
Megismerkedhettünk egy számunkra új várossal, ami igen mély benyomást hagyott bennünk. Maga a rendezvény már ugye hagyománnyá vált, bármilyen nehéz
helyzetben is vagyunk, ez nem fog megszakadni remélhetőleg! A szervezőknek
csak gratulálni lehet, mert nem kis munkát vállaltak magukra, bár néhány apró
malőr azért becsúszott. A szállás igen színvonalasnak mondható, de a szobák elfoglalása eléggé nehézkes volt. Ezt a délutáni borkóstoló élménye feledtette velünk, bár a Szépasszonyvölgybe sem volt egyszerű a kijutás a megrendelt busszal,
ami 200%-os kihasználtsággal közlekedett. Aztán jött az este és a várva várt vacsora, a bállal. Az este fénypontjának szánt műsor igen jónak ígérkezett, de szerintem nem ide való .Talán a tombola után, éjjel, jobban el tudtam volna képzelni.
Eleve sok gyerek is részt vett a rendezvényen és a 18-as karika sem lett kitéve! A
másnap a város megtekintésével telt el, majd a hazafelé tartó úton már a pihenésé volt inkább a főszerep. A rendezőkből kevéssel találkoztunk, nem úgy mint tavaly a Debreceni MOT-on, ahol az egész város velük volt tele, bármerre mentünk.
Ha sikerül eljutnunk jövőre is elmegyünk, bár még a helyszín eddig ismeretlen. Köszönjük, hogy ott lehettünk. Minden Kollegának sok sikert és balesetmentes szolgálatokat kívánunk!Nagy László

Dunaújváros
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Horgászverseny

Mosz Horgászverseny 2009.

Védett természeti értékei:
Szügy - Mohora községek között,
Rendező: MOSZ Balassagyarmat
a Kőkapui oldal és a Szálaskői
Időpont: 2009. szeptember 12-13.
dombok ölelésében elhelyezkedő
mesterséges víztározó. Állandó víz
utánpótlását a Feketevíz patak vízRendezvény helyszíne: Balassagyarmattól
gyűjtő területéről kapja. A tározó
7 km-re Szügy község mellett fekvő
nagy vízfelülete és viszonylag sehorgász-tó
kély vízmélysége miatt, ideális vízimadár élőhely. Ősszel és tavasszal
Jelentkezési határidő: augusztus 31.
vonuló, védett madárfajok figyelBalassagyarmat bemutatása: Balassagyarhetők meg, ezek a következők:
mat kedvező fekvésének köszönhetően már
szürkegém, nagykócsag, egerészölyv, billegető
jóval a honfoglalás előtt lakott hely volt. Mácankó, stb. http://berekalja.com/
ig nem bizonyított, de valószerűnek tekinthető
az a feltételezés, mely a Ptolemaiosz Klaudiosz,
Szálás, utazás ,étkezés:
a neves ókori tudós Kr. u. 150 körül írt műMadách Imre Kollégium
vében szereplő Iscenum-Uskenon nevű teleBalassagyarmat Régi malom utca 2
pülést, kelta-jazig kereskedelmi központot BaElhelyezés 4 ágyas szobákban. A szállás udvalassagyarmattal azonosítja. A vidéken már a
rában az autók parkolhatnak , Szécsényhez harómaiak idején fontos útvonalak futottak át,
sonlóan itt is őrzést biztosítunk. A szállás és a
melyek Pannóniát az északi és keleti területó között külön busz fog közlekedni.
tekkel kötötték össze. A középkorban ilyen fonÉtkezés a kollégium étkezdéjében emelt adatos útvonalnak számított az Ipoly völgyében a
gokkal!
Kassa-Visegrád, majd budai út. Az Ipoly folyó
átkelésre alkalmas helyei így természetes forMegközelítés:
galmi csomópontoknak számítottak. Ezt a leAutóval Budapest felől Vác irányába 2-es majd
hetőséget, mint medenceközpontnak Balassaa 22 főúton Balassagyarmatig. Vagy az M3-as
gyarmatnak sikerült a legjobban kihasználni. A
település nevében hordja eredetét: egyik honfoglaló törzsünk tagjai telepedtek meg itt. Balassagyarmatnak az Ipoly déli partján tipikusan
hídfő szerepe volt, itt volt a folyó legforgalmasabb átkelőhelye.
A világháborút követő trianoni béke véget vetett
a fejlődésnek, a város elvesztette vonzáskörzetének nagy részét. Ez ellen még bátor polgárai
sem tehettek semmit, akik 1919. januárjában
autópálya felől érkezők a Bagi lehajtónál Aszód,
kiűzték a megszálló cseh csapatokat, elnyerve
Galgamácsa, Nógrádkövesd útvonalon Balasezzel a Civitas Fortissima, a legbátrabb város
sagyarmatig. Mindkét útvonalon érkezőket tábcímét. Az addig forgalmas megyeszékhely a halák és polgárőrök segítik a tájékozódásban.
tár szorításában elzárt területté vált, amin az
Vonattal: Budapest Keleti pu.-Balassag yar
akkoriban elnyert rendezett tanácsú városi cím,
mat/33502Gy(Palóc IC)/Indul:09.50
majd a megyei városi rang sem segített.
Érkezik 12.06 . A vonattal érkezőket az állomáBerekalji horgásztó:
son busz várja
Terület: 30,51 ha ( Ebből kb. 10 ha. kíméleVisszaút: Balassagyarmat 17.35 /33501Gy/
ti terület.)
Budapest Keleti pu. :19.52
Elhelyezkedés: Balassagyarmattól kb. 7 kmA horgász-tó megközelítéséről azokat, akik aure, Szügy - Mohora községek között, a feketevíz
tóval kívánnak közlekedni a külön busz ellenére,
patak befolyásánál
érkezéskor tájékoztatjuk.
H
 alak: csuka, ponty, süllő, compó, harcsa,
amur, kárász
A verseny szabályai
A verseny a korábbi években megszokott módon kerül lebonyolításra.
Csapatonként maximum 3 fővel.
Tetszőleges készséggel, személyenként 1 bottal, 2 horoggal lehet
horgászni.
Halakat a verseny végén mérlegelés után vis�sza kell engedni.
A verseny kezdetét és végét dudaszó jelzi.
Program
Nulladik nap
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Lehetőség van a szállást pénteken 15.00-tól
elfoglalni,előzetes egyeztetés alapján. Plusz
költségen 2300ft/fő.
Elsõ nap
Szállás elfoglalható: 2009. 09. 12-én 8 órától (szoba elosztás telefonon egyeztethető)A
fürdőelosztás miatt a hölgy kísérőket kérjük
előre jelezzék!
Ebéd 11.30 órától–13.15 óráig .
A verseny helyszínére külön busz indul12.30,
13.10, 13.50 órakor.
A tónál a rendezvény ideje alatt BÜFÉ biztosított.
Kísérőknek igény esetén program biztosított:
15.15-től külön busszal / csak a belépődíjakat kell fizetni/
Mohora :Tolnay Klári emlékház
Csesztve: Madách Imre kúria
Szügy: Faluház
Sorsolás kezdete: 14.10
Verseny: 15.00–18.00.
Mérlegelés után vacsora a tóparton (Babgulyás).
Szállásra utazás szintén külön busszal folyamatosan igény szerint, utolsó járat: 21.00
órakor!
Második nap
Reggeli 06.30 órától–08.00 óráig.
A verseny helyszínére külön busz indul 07.15,
07.45, 08.15 órakor.
Verseny: 09.00–12.00.
Mérlegelés után eredményhirdetés, díjkiosztás.
Visszautazás külön busszal folyamatosan.
Ebéd 12.30 órától
Részvételi díj: 6500 Ft/fő.
Kísérőknek: 4500 Ft/fő.
A befizetéseket az alábbi OTP Bank folyószámlára kérjük utalni:
11773418-00346474
A közleményben kérjük feltüntetni a befizető tagcsoport nevét és a csapat(ok) létszámát! Kérjük a jelentkezési határidő pontos betartását!
Információ: MOSZ Balassagyarmat
Kmeti Kornél tel: 30-2037371
Juhász József tel: 30-3718985
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A Csjt. 69/C.§ (3) bekezdése értelmében a gyermektartásdíjat százalékos arányban, vagy határozott összegben, vagy pedig határozott összegben
és bizonyos jövedelmek százalékában kell meghatározni.
Amennyiben a bíróság százalékos arányban állapítja meg a tartásdíjat, úgy meg kell jelölnie a tartásdíj alapösszegét is, amely a tartás minimumát biztosítja. Az eljáró bíróságok mindig törekednek arra,
hogy ezen alapösszeg a kötelezett egy évi átlagjövedelmének alapulvételével meghatározott havi nettó
átlagjövedelem 20 %-a körül legyen megállapítva.
A százalékos megállapítási forma ott eredményes,
ahol a kötelezett havi állandó jövedelemmel rendelkezik. Ebben az esetben akkor is hozzájut a jogosult a kötelezett jövedelmének 20 %-ához, ha az jelentősen emelkedik, az alapösszeget pedig akkor is
megkapja, ha a kötelezett bevétele lecsökken.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága már
többször rögzítette, hogy milyen esetekben méltánytalan a gyermektartásdíj százalékos megállapítása.
Ilyen például a kötelezett jövedelmének nagyarányú
változása, ingadozása. Ha a kötelezett jövedelmének
változását az alapbéren felüli nem rendszeres egyéb
bevételei idézik elő, vizsgálja a bíróság, hogy a gyermek szükségleteit fedezi-e a kötelezett főállású jövedelmének 20 %-a, vagy sem. Ha a tartásdíjfizetésre

Területi hírek

A nyár derekán járunk. A miskolci tagcsoport, azt hiszem
büszkén mondhatom, túl van egy sikeresen megrendezett,
egri Mozdonyvezetők Országos találkozóján. Remélem minden kedves résztvevő kolléga kellemes emlékekkel tért haza.
A találkozó után két héttel 07.19-én került megrendezésre
a Miskolci Mozdonyvezetők Napja, a Diósgyőri Várfürdő területén. A rendezvényre több mint százan látogattak el, s
a szlovák kapcsolatunk a kassai fűtőháztól is képviseltette
magát. Ismét lehetőség nyílott a Vár meglátogatására, s a
strandon a jó hideg sör mellé finom gulyást kaptunk. Sajnos
az időjárás nem volt olyan „felhőtlen” mint a MOT-on, de legalább nem esett az eső.
A munkáltató a hó eleji Érdekegyeztető Tanácson a TRAKCIÓ
helyzetéről ugyan azokat mondta el, amit egy hónappal ezelőtt. A cég helyzete változatlan.
Hosszas várakozás után, végre írásban válaszolt a munkáltató a beadványunkra, a ki nem adott, és el nem számolt
munkaközi szünetekkel kapcsolatban. Talán mondanom
sem kell, hogy gyökeres változás nem állt be a válaszában
sem. A 224 ki nem adott, és ki nem fizetett munkaközi szünetekből, mindössze 7-et talált jogosnak újólag. A válasz
sablonszerű: „a ki nem adott munkaközi szüneteket a Kollektív Szerződés 44.§-nak közös értelmezésére történő hivatkozással kiadottnak tekintjük”.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahol a sebességmérő óra
szalag szerint volt 20 perc mozgásmentes időszak, ott, a
munkaközi szünetet a munkáltató kiadottnak tekinti, függetlenül attól, hogy volt-e más, esetleg kódszámmal is lefedett munkavégzési kötelezettsége a mozdonyvezetőnek.
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sokból származik és pontosan megállapítható azok
összege.
Megjegyezni kívánom azt is, hogy a gyermektartásdíj leszállítása iránti igény elbírálásánál mérlegelendő indokok között, a magyar bírói gyakorlat különös
jelentőséget tulajdonít a korábbi magasabb jövedelem megszűnésének körülményeire. A Csjt. 69.
§-ának (1) bekezdése értelmében a tartás mértékének megváltoztatását vagy a tartás megszüntetését
kizárólag akkor lehet kérni, ha a közös egyetértéssel vagy bírósági ítélettel megállapított rokoni tartás
megállapításának alapjául szolgáló körülményekben
lényeges változás állott be. A gyermektartás mértékének a megváltoztatására alapot adó körülmények változása a tartás mértékét csakis akkor befolyásolhatják, ha ez a változás lényeges, tartós és
a jogosult szükségleteivel, vagy a kötelezett teljesítőképességével is összefüggésben áll. A Legfelsőbb
Bíróság állásfoglalása szerint, ha a tartásdíj ös�szegének csökkentése érdekében a kötelezett saját maga idézte elő a teljesítőképességét csökkentő
körülményeinek a megváltozását, akkor ez semmiképpen sem vehető figyelembe. Tehát, ebben az
esetben nem mentesül a kötelezett a tartásra jogosult gyermek
megélhetéséhez és taníttatásához szükséges költségek biztosítása alól.

dr. Király György s.k

Természetesen a MOSZ ezzel az állásponttal nem ért
egyet. Így a törvényes határidőn belül kezdeményeztem az
egyeztetés lefolytatását. Az egyeztetésre július 23-án került sor, amin egyezség továbbra sem született. A nyári
szabadságolásokra tekintettel, az egyeztetési folyamatot
augusztus végén folytatjuk. Nehéz az út ami még előttünk
áll ez ügyben, de nekünk, szakszervezetnek nincs más lehetőségünk, mint az, hogy a törvényes utat betartsuk. Sajnos ezt a munkáltató is tudja. Tudja azt, hogy amire a bíróság esetleg kimondja a jogerős ítéletet, az
2-2,5 év, „s addig sok víz folyik le a Dunán”.
Azt hiszem, ezzel elmondtam mindent.
Azért remélem azt, hogy nem kell ilyen hos�szú ideig várnunk

Laczai Lajos

Miskolc

Budapest–Centrum

Gratulálunk Ferencváros focicsapatának a MOSZ Kupán elért előkelő 3. helyezésért!
A rendező miskolci tagcsoportnak is köszönet a sikeres MOT
rendezvényért!
MFB kapcsán vannak gondjaink. Kezeljük, de iziben, a vonat
viszont mégse késsen. Gondolom a felnőttképzés terhére, - ha
már másra úgyis szűken mérik a keretet - a gyors- és gépíró tanfolyamok is már szervezés alatt vannak (majd rákérdezünk az új alkalmazottnál, hátha hallott erről valamit ) részünkre, hogy elérhessük a billentyűzés gyorsaságával a
fény sebességét, így talán a (túl) rövid fordulóidők alatt kivitelezhető is lesz a berendezés mindenre kiterjedő kezelése.
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Miskolc

köteles szülő egyéb forrásból tesz szert többletjövedelemre, célszerűbb a határozott összegű tartásdíj
megállapítása, feltéve, ha ezt a gyermek szükségletei
is indokolják. Egyebekben, az összes körülmény mérlegelésével kell megállapítania a bíróságnak, hogy
mikor célszerű százalékos arányban, vagy határozott
összegben meghatározni a tartásdíj mértékét.
Véleményem szerint itt kell megemlíteni azt is, hogy
a százalékos mértékű tartásdíj letiltása a munkáltatóhoz intézett közvetlen bírósági felhívással történik,
amely biztosítja a jogosult részére a tartásdíj rendszeres folyósítását, már csak azért is, mert a bírósági
végrehajtásról szóló törvény idevonatkozó rendelkezései szerint a le nem vont tartásdíj erejéig készfizető
kezesi felelősség terheli a munkáltatót.
Határozott összegben indokolt megállapítani a gyermektartásdíjat, amikor a kötelezett jövedelme különböző forrásokból származik és a pontos összege
nem határozható meg, vagy ellenkezőleg, kiugróan
magas a jövedelme. Tipikus példa erre a vendéglátóiparban dolgozó kötelezett, valamint a mezőgazdaságban tevékenykedő egyéni vállalkozó - ezen
esetekben részletes bizonyítást kell lefolytatnia a
bíróságnak a gyermektartásdíj alapjának megállapításához.
Alkalmazza a bírói gyakorlat a határozott összegben és bizonyos jövedelmek százalékában együttesen történő gyermektartásdíj meghatározását is, ha
a tartásra köteles szülő keresete különböző forrá-

jogtanácsos válaszol

A gyermektartásdíjról (3.)
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Mert azt ugye senki nem gondolja felelősséggel komolyan,
hogy menet közben (szigorúan az első megállásig!!!) fogjuk
majd elárasztani az adatpuffert/szervert a különböző - s
nem is kevés - adatokkal? Ne adja ég, de ha majd a figyelési kötelezettségének megszegése kapcsán kihallgatott kolléga elmondja, hogy MFB-t kellett éppen kezelnie és ezért
nem látta az áldozatot, akkor egyúttal fel is mentik majd a
felhozott vádak alól?
Szóval ideje lesz - ha már úgy is KSz-t módosítunk - a KSz
4. mellékletébe felvenni a MFB /és ETCS/ kezeléshez szükséges normaidőket és azok betarthatóságát tényleg ki is
harcolni, de nem úgy, mint az a szerelvényfordulóknál tapasztalható… Gondolom, arra számítanak egyesek, hogy
ha majd (esetleg!) a Start Zrt.-hez kerülünk, akkor majd
megoldódik a probléma, pedig nem.
A nyári ’menetrend’ mondhatni szokásos velejáróin kívül
csak a munkáltató/tulajdonos különböző médiabeli megnyilvánulásai borzolják a mi tagságunk kedélyeit is, hiszen
senki sem szereti, ha bizonytalanságban tartják, illetve azt
éreztetik vele, hogy bármi rossz megtörténhet - igaz még
ők sem tudják a ’tutit’.
Problémás szerintem az állásidő oly célú alkalmazása is,
amit jelenleg a KSz a havi kötelezőre való ’órakiegészítésnek’ nevez, de a díjazását már bezzeg nem így alkalmazzák.
Adott szolgálat elmaradt részére sem lenne alkalmazható
jelenleg ebben a formában, de ezek a kétoldalú tárgyalásokon megtárgyalhatók. Csakhogy a tárgyalások lassúak, elhúzódtak (VI.26. - VII. 23.), mellyel pedig végre rendbe tehetnénk az állásidők kapcsán kialakult helyzetet, s fontos
lenne, hogy pl. elejét vehessük a további vadabbnál vadabb
alkalmazási ötleteléseknek és átmenetileg feloldjuk a jelenleg hatályos KSZ szabályaival való ütközéseket.
Véleményem szerint kár lenne eltérni a Megállapodásos viszonytól, s bízom abban, hogy sikerül azt továbbra is fenntartani. Tény, a tavalyi bázisévhez viszonyítva jelentős vis�szaesések tapasztalhatók a teljesítményekben az egész
hálózaton, igaz más-más mértékben és struktúrában. Az
is tény, ezt tavaly ősz óta mindenki tudhatta (üveggömb nélkül) előre, hiszen a globalizáció már csak ilyen. A helyzetre
való tekintettel az Üzleti terv-et meg módosítani is lehetett
volna idejében, így számomra furcsának tűnik, hogy mély
megrendüléssel tudatták: baj van.
A januárban megkezdett Road-show-n pedig még minden
rendben volt és szép-jó jövőképet festettek elénk, hasonló,
várhatóan 0-s eredménnyel, mint tavaly. Kincstári optimizmusra szükség is van, más nagyon úgysem marad(t), mert
ki tudja ma biztosra megmondani mi lesz a sorsa a jelenlegi cégünknek akár csak öt hónap múlva is?
Attól, hogy kapunk még pár felelős (nagyon) felsővezetőt, nem
fog cél-tudatos közösségi/vasúti közlekedés átalakítás bekövetkezni, sőt! A párhuzamosságot felszámolandó, - irányzattól függetlenül - nyíltan támogatják továbbra is a közúti lobbit, mert még mindig nincs elég környezeti, zaj- és sok más
ártalom a kamion armadától, az ’egyfelhasználós’ gépkocsiktól, s különben is, mi majd megmutatjuk a többi EU-s tagországnak, hogy ez az igazi jövő. A személyszállítás tán nem is
esik majd vissza (már ahol meghagyják, mert ugye ezt is lebegtetik, illetve az önkormányzatok nyakába varrnák), még
talán emelkedni is fog, hiszen lassan senki nem mer (ha még
van/lesz egyáltalán mivel) kimerészkedni a közutakra, s nem
csak azok kritikán aluli állapotára való tekintettel.
Ahelyett, hogy pálya-, jármű- és szolgáltatásfejlesztésekkel
előre menekülnénk a jobb pozíciók későbbi megszerzése érdekében (is!), csak elvonásokról beszélnek. S amiről nem
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beszélnek: a Vagyonkezelő alá rendeléssel mi a valós cél?
’Vagyonmentés’, vagy csak a szaftosabb részek privatizálása? De közben azt se felejtsék el, hogy több ezer ember és
családja megélhetésével, egzisztenciájával hazardíroznak.
Azzal miért nem foglalkozik igazán senki, hogy pl. a belőlünk
is élő IG/IK miatt nem tudunk szinte semmiben egyről a
kettőre jutni? Gondolom, mindenkinek megvan a saját szomorú sztorija, tapasztalata…
Jó, most épp a spórolásra való tekintettel befagyasztottak
(tán ők ’szerezték’ meg a mobil klímákat az Andrássyról ) szinte minden beszerzést, felújítást, állagmegőrzési tevékenységet erre az évre, de még a tavalyi, s azóta meg nem kapott
igényléseket is visszatartják. Ettől függetlenül, mi még emberek vagyunk, emberhez mé ltó környezetben is szeretnénk
tisztálkodni, étkezni, s pláne munkát végezni. Kár, hogy nem
maradt hely a Parkway-ben a Könyves Kálmán körúton, akkor mi is oda menekülhettünk volna a különböző - már-már
hagyományőrző jellegű - gondok, hiányosságok elől.
Ha hatalmi szóval szerzünk magunknak igazat, akkor jobb
lesz, vagy változik valami?
Ha pedig saját erőből/lelkesedésből csinálna bárki bármit is, az meg hivatalból üldözendő és tilos. Ez már több mint elkeserítő.
Most akkor tényleg, merre tartunk?

Csallos Tamás

Bp-Centrum

Szombathely

Először is a terület nevében szeretnék gratulálni a MOT találkozó rendezőinek. A résztvevő kollégák visszajelzése alapján nagyon jó szervezés volt. Sokan örültek a meglepetés
műsornak. Mint minden júliusban a tagcsoportok rendeztek
vasutasnapi programokat.
Celldömölkön 10-én, Tapolcán 11-én. Július 11-én Szombathelyen volt a területi vasutasnap rendezvénye aminek a védnöke a TRAKCIÓ-ZRT volt. Dr. Márkus Imre is jelen volt.
Kép vasutasnap ce
A MOSZ-t kérték föl a focibajnokság szervezésével amit Horváth György úr nagyon jól levezényelt. Igaz a MOSZ színeiben
induló csapatok csak a futottak egy kört helyezést érték el.
A szombathelyi tagcsoport szervezet tagjainak úszóversenyt
Balatonmáriafürdőn.
A programok még folytatódnak a nyári szezon alatt.
Ennyit a jóról.
Jön a rossz!
A kollégák visszajelzése alapján, ami főleg Szombathelyt érinti nincs megoldva a Hegyeshalmi és a Pécsi alvás. Többször
jelezték és egyeztetés is volt az ügyben, hogy a laktanyák
nem felelnek meg az elvárásoknak.
Sőt Pécsett nappali alvásidő van kijelölve. Most mondja meg
valaki azt nappal 30 fokban hogyan lehet pihenni.
Több javaslat volt a probléma megoldására, de a munkáltató
nem képes semmit tenni.
Esetleg érdekek?
De az is egy gondolkodásra alkalmas eset,
hogy adunk le vonatokat olyan telephelyeknek
Lóránt Imre
ahol túlóra hegyek vannak.

Szombathely

Szeged

Július második hétvégéje több évtizede a vasutasok ünnepe. Területünkön is, szinte mindegyik tagcsoport rendezett valamilyen
vidám mulatságot, ahol vendégül láttuk a munkában megfáradt
kollégáinkat és családtagjaikat. Főztünk, sütöttünk, strandoltunk, családi napot szerveztünk, ki-ki a maga már megszokott
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román kollégákat három hónapos állásidőkre küldik el, annyira nincs munkájuk. A sajátos fizetési rendszerük miatt nagyon
alacsony havi díjazással.
(Náluk a jövedelmük nagy
hányadát különböző pótlékokban kapják, amitől most
elesnek!) A munkáltató Romániában is próbálkozik a KSZ módosításával, különböző megszorító intézkedések bevezetésével. A válság következtében felszabaduló, „munkanélkülivé” vált mozdonyvezetőket nyugdíjazzák. A
tárgyalások végén a két szakszervezet vezetői egyetértettek abban, hogy a kialakult kritikus helyzet ellenére, a korábban kötött
megállapodásokat mind két fél betartja. A kölcsönös tájékoztatás,
információk cseréje, a napi kapcsolat tartása a jövőben talán mindennél fontosabb lesz. Természetesen nem volt kérdéses, hogy
jövőre a határ túl oldalán újra találkozunk egy hasonló, nagyobb lélegzetű találkozón.A kicsit hosszúra nyúlt beszélgetést követően
vendégeinket megismertettük a környék nevezetességeivel, Nyíregyháza környékével.
A harmadik napon még egy kiadós séta
Nyíregyháza-Sóstón, s az ebédet követően bezártuk a találkozót azzal, hogy jövőre ismét találkozunk.
Baráth Géza

Szeged

Július 16-án került sor az Északi Járműjavítóban a V63-012 pályaszámú villamos vontatójárműbe beépítésre kerülő korszerűsített
vezetőállás világítás szemlézésére és a különböző változatok közti
kiválasztásra. Ez most a világítás színhőmérsékletének, valamint
a digitális szabályozó egység elhelyezésének módjában merült ki,
több paraméter változtatása mellett.
A /csatolt/ képeken is látható és érzékelhető, hogy a megvilágítási paramétereket teljesítik a nagyteljesítményű LED-es egységek,
melyek az eredeti lámpatestek foglalatába lettek beintegrálva. A hosszabb használat miatti szemfáradás elkerülésére a
természetes fényhez közeli meleg fehér
(natural white) színhőmérsékletű LED-et
választottuk a jobb fényáteresztő képességű, homokfúvással mattított PET műanyagburával, amellyel a vakítás is elkerülhető.
A szemkápráztatást csökkentendő a világítás felkapcsolásakor ~30%-os teljesítménnyel kezd majd világítani mindkét LED egység. Ha nagyobb
fényerőre van szükség, akkor azt 24 fokozatban lehet tovább növelni a maximum teljesítményéig (s vissza) a teljesen körbeforgó kétirányú szabályozó egységgel. Ha véletlenül meghibásodna
a szabályzó, akkor a maximum teljesítményű beállítás kerül alkalmazásra. Mivel a beszállító 10.000 üzemórát szavatol, így nem
nagyon kell attól tartani, hogy sötétben maradunk, s továbbra
is párhuzamosan üzemelnek a szabályozott feszültségű elektronikáról.
A fényerőszabályzó elhelyezésére a minél könnyebb kezelhetőség
érdekében is a bal oldali kezelő pult legfelső sorának jobb első
tagjaként kerül sor a hibatörlő nyomógombbal egy alapra.
A burák belső tisztaságának és pormentességének megőrzésé-
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re szilikongyűrűs tömítést
kapnak az egységek, amik
elvileg amúgy is gondozásmentesek.
A további izzókiváltás a géptér világítás korszerűsítését
is eredményezi, amelyet viszont a még nagyobb fényerőt, de hideg fehér fényt
szolgáltató direkt vezérlésű LED egységekkel oldják
meg. Ezzel garantálható a
közlekedési folyosók megfelelő mértékű megvilágítása a mozdony-, a szerelési, karbantartási munkálatokhoz pedig a karbantartó személyzetnek.
A beszerelésre kerülő technikának beépített önvédelme van, így ha pl. a maximum 70 Co üzemi hőmérsékletet meghaladná a teljesítmény igény, akkor a szükséges mértékig leszabályoz a 20W-os
teljesítményről, ami számunkra fényerő csökkenést eredményez.
Erre viszont még nem kell számítani a mai klíma viszonyok között,
pláne sötétben.
A mozdony átadását követően hat hónapos tesztüzem következik, ezért kérjük, hogy akinek észrevétele, javaslata van, az tegye meg felénk is. A munkáltató meg úgy is kéri „a helyben szokásos módon”.
Reméljük, megelégedésére válnak - legalább  - a
használóinak ezek a korszerűsítések!
Budapest, 2009. július 18.
Csallos Tamás
Bp. VSzK MMB elnök
KMvB tag
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Vezetőállás-világítás korszerűsítés az izzókiváltás jegyében - is.
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módján ünnepelte a vasutasnapot. Mindegyikben egy volt a közös és jó, hogy a kollégák összejöttek, le tudtunk ülni egy sör
mellé, s el tudtunk beszélgetni a napi gondokról, problémákról.
Mert az sajnos van bőven az utóbbi időkben. Mindezek mellett
azonban jutott idő és energia a szórakozásra, pihenésre is, családjaink körében. A mindennapi rohanás, száguldás mellett kell
és szükséges ez is, ha máskor nem, hát Vasutasnapon igen.
2007-ben békéscsabai kezdeményezésre hívtuk össze először a
magyar-román határ menti Fűtőházak mozdonyvezetőinek képviselőit. Akkor megállapodtunk Békéscsabán, hogy minden évben találkozunk a határ egy-egy oldalán. Tavaly Temesvár adott
otthont a kétoldalú találkozónak. Az idén Nyíregyházára szerveztük meg a mini konferenciát, július 22-23-24-re, ahol részt
vettek – román részről Temesvár, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, magyar részről Békéscsaba, Vésztő. Püspökladány,
Debrecen és Mátészalka szakszervezeti tagcsoportjainak vezetői, képviselői. A találkozót megtisztelte a két szakszervezet elnöke is – Voicu Lucian Sala, és Kiss László. Vendégeink az első
nap délutánján érkeztek meg Nyíregyházára, ahol egy kis szakmai kirándulással indult a program. A vontatási teleppel és a
mozdonyainkkal ismerkedtek meg a kollégák, Szendrei Sándor
reszortos úr segítségével. Nagy érdeklődés övezte a kísérleti
stádiumban üzemelő mozdonyfedélzeti berendezést. A pár órás
szakmai beszélgetést követte a város bemutatása.
A találkozó második napján csatlakozott a résztvevőkhöz Kiss
László, a MOSZ elnöke is. A román kollégák elmondták, hogy náluk is hasonlóan rossz a helyzet mint nálunk, a MÁV-nál, illetve
a Trakciónál. A CFR, a MARFA is teljesítmény hiánnyal küzd. A

tények, újságcikkek

„Amikor felkapcsolod a halogént”
(Tények, újságcikkek)

Az enyingi temetőben több százan vettünk
búcsút Feritől, ennek augusztus végén lesz
kereken 20 éve. Mindenkiben más-más
gondolatok és érzések voltak. Fiatal mozdonyvezetőként ekkor szembesültem először
azzal, hogy sajnos nem mindenki megy haza szolgálat végén. A bánat, az elkeseredés,
a gyászon túl már a jövőbenézést is eredményezte. A baleset körülményeiből kiderül,
hogy megfelelő
világítás, vagy
segélykérő rádió
megléte
esetén, sokkal
kisebb lehetett
volna a tragédia, de lehet,
hogy be sem
következik!
1989-et írtunk,
a rendszerváltás éve, amikor az emberek
kezdtek felnőttként gondolkodni, és gondolataiknak hangot adni, amit a hatalom már nem volt képes megakadályozni.
A mozdonyvezetők ekkor saját magukért küzdöttek az akkori MÁV és a gépészet vezetőivel, hogy ilyen értelmetlenül senkinek ne kelljen meghalnia, hogy a biztonság ne lehessen
pénz kérdése. Ekkor kezdett kirajzolódni, hogy
a mozdonyvezetőknek a VSZ-en belül önálló
hangot kell adni. Azt gondolom, hogy ez után
a baleset után kialakult helyzet nagymértékben elősegítette (felgyorsította) a mozdonyvezetők szakszervezetének megalakulását.
Egy biztos! Az ezt követő tiltakozások, a többi Fűtőházból visszaküldött aláírás gyűjtő ívek
támogatásával megkezdődtek az ÖNÁLLÓ,
csak a mozdonyvezetők munkakörülményeinek javítását célzó tárgyalások. Ezek gyors
változásokat is eredményeztek, de ami ennél
is fontosabb, egy, a mai napig tartó folyamatot indítottak el, amit a MOSZ töretlenül képvisel. Ennek is köszönhetően jelentős mértékben javultak a munkakörülményeink.
Fiatalabb kollégáinknak természetes (és ez
így is van jól), hogy felkapcsolja a fényszórókat és több száz méter hosszban látja a pályát. Talán nem is értik sokan, miért kell így írni a kapcsoló alá: halogén. Azért, mert ez egy
plusz vívmány. Évtizedekig nem volt. Csak nagyon gyenge világítás pislogott a mozdonyok
elején, mert „elég látszani, látni nem kell”,
ahogyan azt a sajtó nyilvánossága előtt az akkori Gépészeti Főosztály vezetője kijelentette
egy Székesfehérváron rendezett fórumon.
Sajnos más fűtőházaknak is van a saját áldozata. Tudom, hogy szinte minden mozdonyve-
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Kiskunhalasiak Szabadkán

A kiskunhalasi fűtőház mozdonyvezetői évek óta jó kapcsolatot tartanak fent a
szabadkai kollégáikkal. A kapcsolattartás
legjelentősebb
pontjai azok a rendezvények,
amelyekre meghívjuk egymás
delegációját, ahol a szórakozás mellett nem marad el a tájékoztatás
az elmúlt időszak eseményeiről. Sajnos, az utóbbi időben leginkább
csak problémákról tudunk egymásnak beszámolni, az ismert események miatt, melyek Őket is sújtják.
A nemzetközi kapcsolatok tartása kapcsán, 2009. június 27-én
egy labdarugó tornán vettünk részt Suboticán. Kollégáink, rajtunk
kívül még meghívták Horvátországból Vinkovci, valamint Slavonski
Brod csapatát. Az egész napos program remek hangulatban telt el,
a mérkőzések sportszerűen zajlottak le, a nagyszerű vendéglátásnak köszönhetően ebéd utánra már a nyelvi nehézségek sem jelentettek problémát. A mi csapatunk, hogy ne rontsa a hangulatot,
igyekezett nem minden mérkőzését megnyerni, s ez sikerrel is járt,
a kupát nem hoztuk el. De csak ezért!!!
Az ebéd utáni eredményhirdetésnél ajándékokat adtunk át a küldöttségek vezetőinek, valamint bejelentettük, hogy jövő évben Kiskunhalason rendezzük a hagyományteremtő tornát hasonló keretek
között, s meghívtuk a csapatokat.
Eredmények:
SLAVONSKI BROD –SUBOTICA
(0-2) 0--8
VINKOVCI –KISKUNHALAS
(0--1) 0--2
SLAVONSKI BROS-KISKUNHALAS
(0--4) 1--4
VINKOVCI-SUBOTICA
(2--2) 3--3 büntetőkkel 6-7

életünkből

zető gyászol egy- vagy több, hasonló okból elhunyt kollégát. Nekik is
tartozunk azzal, hogy megteszünk mindent, hogy hasonló értelmetlen balesetek ne következhessenek be.
Ez év augusztus 26-án lesz húsz éve, hogy egy felfoghatatlan, és
elfogadhatatlan körülmények miatt bekövetkezett, értelmetlen, tragikus balesetben elhunyt Gőbölös Ferenc kollégánk.
Ezen a napon 16 órakor a székesfehérvári tagcsoport az enyingi temetőben tart megemlékezést, melyre mindenkit szeretettel hívunk
és várunk, akik ismerték kollégánkat, vagy úgy érzik, hogy el kell
jönniük.
A kollégáktól azt kérem, hogy mindenki saját hite szerint gondoljon
Ferire ezen a napon, amikor felkapcsolja a halogént.

Csire László

I. SUBOTICA
II. VINKOVCI
III. KISKUNHALAS
IV. SLAVONSKI BROD
A torna legjobb játékosa: DAVOR PEZIĆ Vinkovci csapatából
A torna legeredményesebb játékosa : RÁC ERVIN Subotica csapatából, 5 találatot ért el.

A fényvédő célt szolgáló, orvos által javasolt, szaküzletben megvásárolt napszemüveg 2009. július 20-tól elszámolható a Vasutas
Egészségpénztárban.
A napszemüveg egészségpénztári elszámolásának feltétele, hogy
azt orvos, gyógyászati segédeszközként, betegség kezelésére, illetve betegség tüneteinek megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése érdekében kifejezetten előírja.
Csak olyan, tanúsítvánnyal rendelkező fényvédő napszemüveg számolható el az egészségpénztárakban, amely az orvos által meghatározott célra alkalmas, fényvédő hatása ellenőrzött, ezért a Pénztár
kizárólag a szaküzletekben megvásárolt napszemüvegek ellenértékét fizeti.
Az elszámoláshoz szükséges orvosi javaslat a www.epenztar.hu honlapon a Tagjainknak/Nyomtatványok menüpontban letölthető.
Egészségkártyánk elfogadására szerződött, látásjavító termékeket
forgalmazó partnereinket értesíteni fogjuk a változásról.
Vasutas Egészségpénztár

2009. augusztus
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tájékoztató

Tájékoztatás a napszemüveg egészségpénztári elszámolhatóságáról

munkavédelem

ők is istenek?

Tisztelt Kollégák!

Kompresszoros

Sűrített levegős

A munkáltató tájékoztatta a Központi Munkavédelmi Bizottságot, hogy új típusú mozdonyvezetői széket kíván elhelyezni a MÁV TRAKCIÓ Zrt. járművein, így meghívást
kaptunk az Ausztrál cég által tartott (ISRI típusú) székek
bemutatójára, amit a MÁV-GÉPÉSZET Zrt Vasútjármű Javítási Telephelyén tartottak 2009. június 30-án.
A bemutatón két mechanikus és két levegős változatot
mutattak be. A levegős változatok közül az egyik a jármű
levegős ellátását igényli a másik saját kompresszorral rendelkezik, melynek táplálása 24 voltról történik.
A munkáltató és a KMvB képviselete közösen kérte a ülések gyártóját, hogy az általunk kiválasztott egy db mechanikus és egy db saját kompresszoros ülést egy heti időtartamban történő kipróbálásra biztosítani szíveskedjen, amit
a gyártó szívesen teljesít. Az említett két típus menet közbeni kipróbálására 2009. 07. 29-én kerül sor mire a KMvB
is meghívást kapott. Az üzemszerű kipróbálást követően a
KMvB a véleményéről és esetleges javaslatairól tájékoztatást ad a munkáltató felé.
Ezt követően a munkáltató képviselője dönti el, hogy mely
üléstípust rendeli meg a gyártótól.
Váradi Gyula
KMvB tag

Mechanikus

Ők is istenek?

Az utóbbi időkben előforduló történések
után joggal merül fel az emberben Kende
Péter az orvosokkal kapcsolatos kérdése.
Nézzük részleteiben mire is gondolok.
Valaki kitalálta, hogy nem kell vonali tolatásvezető a Magyarbóly- Beli Manastir állomások között közlekedő tehervonatokhoz.
Mindez történik úgy, hogy a közös szolgálati utasítás ezt kötelezően előírja. Természetesen az utasításra semmilyen módosítás nem érkezett.
A vonat számának közlése
14.5. A vonali tolatásvezető vagy vezető
jegyvizsgáló nélkül közlekedő vonatnál a vonat számát a kiindulási állomásról történő
indulás előtt a forgalmi szolgálattevő, vagy
rendelkezésére a vonatfelvevő, illetve a vonat mozdonyvezetőjének indításra történő
felhatalmazását végző állomási dolgozó köteles a Menetigazolványba beírni. Operatív tehervonatoknál és a kerülő útirányon át
közlekedő személyszállító vonatnál az alapvonat számát Írásbeli rendelkezésen kell közölni a vonatszemélyzettel
Az utasítás jelen pontját azért idéztem, mivel Magyarbóly állomásának vezetője parancskönyvben hozta mindenki tudomására,
hogy „a menetigazolvány vezetése mindenkor a mozdonyvezető feladata”.
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Más:
Bevezették a központi vezénylést. Mindezt
természetesen úgy , hogy szinte teljesen
figyelmen kívül van hagyva az E1 utasítás
4.1 pontja, ami egyértelműen leírja, hogy „A
mozdonyszemélyzetnek a mozdony- és személyzeti forduló, a vonatközlekedési terv, az
előrelátható egyéb igények és az időre vezénylési normatívák alapján………………….
előre elkészíti a munkaidő beosztását.”
Miért is mondom mind ezt? Személyzeti fordulót, mint olyat természetesen nem készítenek. (legalábbis közzé nincs téve) Az, hogy
az új program nem magyarul van, az csak
hab a tortán. Maga az egész rendszer áttekinthetetlen, készítésekor a normaidőkre
vonatkozó megállapodásokat nem minden
alkalommal veszik figyelembe. Kifogásunkra több hét eltelte után sem érkezik semmilyen visszajelzés, sőt a következő hónapra
kiadott „ fordában” a kifogásolt hibák még
mindig előfordulnak.
Más:
Bevezetésre került az állásidő. Természetesen minden egyeztetés nélkül, teljesen elfogadhatatlan módon. Ebben azóta sikerült
megállapodni a munkáltatóval, oly módon,
hogy az elfogadható. Jobb lett volna azonban ezt előre megtárgyalni, megelőzve evvel egy csomó konfliktust.
Más:
Közlekednek a „német” kocsik vonalainkon.

Összesorozzák őket úgy, hogy egy tuskós
fékes „német” kocsit besoroznak a tárcsafékes IC kocsik közé, vagy 1 tuskós német
kocsi + 2 tárcsás német kocsi, a személyvonat 120 km/h-s. Majd mindenki csodálkozik, hogy elrepednek a kerekei. Aki egy kicsit is tisztában van, a két fék működésének
csak az alapjaival, az tudja, hogy ez törvényszerű.
De nem baj MEG VAN A MEGOLDÁS! Kiadták ugye, hogy szigorúan tilos oldani az ilyen
kocsikkal közlekedő vonatok vontatójárműveiknek a fékberendezését. Ezt minden érkezés után hőmérővel ellenőrzik! Azt borítékolom, hogy meg fog szaporodni az abroncs
elmozdulások száma. ( Utána gondolom, azt
fogják kiadni, hogy a mozdonyokat veszélyhelyzet kivételével oldani kell)
Más:
A menetrend módosításokat, megőrzendő
menetrendeket, azok megjelenését követően több nappal kapja kézhez az utazó személyzet.
Az utasítás módosítások úgy jelennek meg,
hogy azokon nem szerepel az életbe léptetés ideje (legutóbbi E1, E2 módosítás).
Az előbbiekben leírtak alapján vetődik fel a
címben feltett kérdés, mivel egyre több intézkedés, parancskönyvi rendelet jelenik
meg az utóbbi időben ami szöges ellentétben áll a hatályos utasításokkal, megállapodásokkal.
Gál Tibor

2009. augusztus

nyaralás…

Wellness Hotel Kakadusuperior
8360 Keszthely, Pázmány P. u. 14.
Tel.: 83/312-042; Fax: 83/510-736
info@kakaduhotel.hu;
www.kakaduhotel.hu

Családias Wellness Hotelünk Keszthelyen,
a Balaton partján egész évben szeretettel várja kedves vendégeit!
A Mozdonyvezetők Szakszervezete tagjai részére árainkból 10% kedvezményt biztosítunk.
AKCIÓK:

P
 ezsgős Wellness ajánlat:
Pezsgőzéssel egybekötött wellness pihenés!
Balatoni nyár:
Családi vakáció:

3 nap 2 éj
7 nap 6 éj
7 nap 6 éj

Újdonság!
1500 Ft/éj felárral klimatizált szoba igényelhető.

Bp.Ferencváros

315

Győr

218

Székesfehérvár

253

Bp. Északi

237

Szolnok

267

Hatvan

106

Balassagyarmat

46

Miskolc

382

Debrecen

292

Nyíregyháza

206

Záhony

124
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Mozdonyvezető létszám és szolgálati óra

Összes szolg.ó.

50613

161

36082

166

42427

168

35924

152

42324

159

17547

166

7499

163

60193

158

44654

153

32678

159

19597

158

2009 év 5.hó

Kötelezőn felüli óra Egyéb rk. mk.végzés „Mínusz” óra Telephely

2893

9

2946

14

3920

15

0

0

1790

7

1448

14

508

11

2221

6

1142

4

1347

7

412

3

23

0

0

0

0

0

3536

15

1276

5

1462

14

0

0

1748

5

0

0

0

0

0

0

20 munkanap

Átlagos létszám

198

Szeged

187

0

Békéscsaba

151

0

Szentes

67

0

Vésztő

39

29

Pécs

140

14

Dombóvár

263

0

Nagykanizsa

141

65

Szombathely

136

0

Celldömölk

215

0

Zalaegerszeg

83

0

Hálózat

3867

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 kötelező óra

Összes szolg.ó.

31682

169

26271

174

11964

180

6630

170

22661

162

40861

155

21895

155

21498

158

33970

158

12937

156

580548

150

Kötelezőn felüli óra Egyéb rk. mk.végzés „Mínusz” óra

1191

6

669

4

1980

30

328

8

1370

10

963

4

540

4

851

6

1290

6

321

4

28128

7

1281

7

287

2

948

14

56

1

183

1

279

1

147

1

861

6

1146

5

168

2

13401

3

216

1

17

0

125

2

0

0

35

0

85

0

76

1

25

0

0

0

0

0

884

0
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tudjuk hány óra

Átlagos létszám

Ft/főtől
45.900 Ft/főtől
már 166.800 Ft/csomagtól

További ajánlatainkról bővebb információ
honlapunkon található: www.kakaduhotel.hu

Most már tudjuk hány óra, mert megkaptuk
Telephely

már 15.800

sínek világa kicsit másképp…

Amikor a farok csóválja a kutyát….
Az Aldridge rendszerű villamos

A kanadai J.G.W. Aldridge, az ottani tudományos társaság tagja 1897ben ismertette az elektromos városi vasutak részére kidolgozott, felettébb érdekes áramellátási javaslatát, amelyet „Aldridge rendszerű alsó- és felső áram hozzávezetés” néven szabadalmaztatott és számos
szakfolyóiratban publikálta. Ezt különösen a sűrűn lakott nagyvárosok részére (Berlin, Párizs, Brüsszel, Budapest (!!), London) részére javasolta.
A kezdetben alkalmazott vályús (rejtett csatornás) alsó áram hozzávezetés nem volt igazán üzembiztos, a csatornák a nagyobb esőzések idején
hamar eltömődtek, falevelek, hulladékok akadályozták az áramszedést.
Elég gyakori volt az áramszedőtörés is. Ugyanezen okból, a Budapesten
kiépült, a Siemens által kidolgozott alsó áram hozzávezetést (az ún. „budapesti rendszer”), idővel fokozatosan felváltotta a felsővezeték.
A városok vezetése (többek között Budapesten is), általában
fenntartással kezelte a belvárosi részeken a felsővezeték
építését, elsősorban városeszAlsó (rejtett) hozzávezetéses áramellátás csatornája tétikai okokból.
Aldridge ezt a problémát úgy próbálta megoldani, mint a fantáziaképen
jól látható, hogy mintegy megfordította a probléma megoldását. A villamos motorkocsi fölé feszített ki egy áramszedő vezetéket kb. 15 m
hosszban, az áram hozzávezetést a meghatározott távolságokban álló oszlopok kontaktusai biztosították. Vagyis a felsővezeték mozgott a
járművel!
Az oszlopok helyzete meglehetősen kötött volt, mivel mindenképp kellett egy, amely a vezetéken keresztül biztosította a jármű áramellátását. Azt a problémát, hogy ha egy adott szakaszon nem volt elhelyezhető az oszlop, Aldridge úgy oldotta meg, hogy a járművét alsó áram
hozzávezetés kezelésére is alkalmassá tette. Sajnos arról nem szól a
leírás, hogy a kétféle áram hozzávezetési mód között hogyan történt az
átkapcsolás. A rendszert a korabeli szakfolyóiratok - mint ismertetést –
minden kritika nélkül közölték. Ezen öszvér rendszer hátrányát nyilván
hamar felismerték (a vezeték a motorkocsin lévő oszlopának rugalmassága miatti vezetékbelengés, a vezetékfeszesség biztosításának megoldatlansága, stb.), mert nincs tudomásom róla, hogy valahol is létesítettek volna ilyen rendszerrel vonalat. Így ezen bizarr ötlet hamar eltűnt
a történelem süllyesztőjében….
Forrás: kisvasutas ©

A háromkazános gőzmozdony

A belga államvasutaknál 1888-ban igényként lépett fel egy nehéz, nagy
teljesítményű gőzmozdony alkalmazása, hogy a nemzetközi forgalomnak jobban meg tudjanak felelni.
A követelmény a következő volt: egy 1:200-as emelkedésű, 5 kmes szakaszon, 90 kilométeres sebességgel tudjon vontatni egy 150
t-ás gyorsvonatot, anélkül, hogy a gőznyomás lecsökkenne. A belga
Cockerill (Searing) Társaság egy új gőzmozdonyt fejlesztett ki példás
gyorsasággal, melyet már az 1889-es Párizsi Világkiállításon kiállítottak. Egy másik belga társaság, a Société St. Leonard (Lüttlich) szintén
kifejlesztett egy új gőzmozdonyt, mégpedig, az akkori szaksajtó elnevezése szerint egy ún. „háromkazánosat”.
Mindkét gőzmozdony teljesítette
a feltételeket. A háromkazános
önmagában ezen a vonalszakaszon elérte 98 km-es sebességet is.
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A teljesítménymérések szerint a mozdony teljesítménye 1235 LE-re adódott, míg az ugyanezen alapra épített, de normál kivitelű mozdony
teljesítménye 1189 LE. A háromkazános megoldás jelentősége nem a teljesítmény növekedéséÖsszeállította:
ben, hanem a tartósabb gőzfejlesztésben nyilváBartha Géza
nult meg.
Az előny mellett számos hátrány jelentkezett a konstrukciónál, emiatt
ez a megoldás csak egy rövid kis fejezet lett a gőzmozdonyok evolúciójában.
Forrás: Kisvasutas

Érdekességek:
Az érdekességeket kezdjük
néhány extrém esettel:

A vonat, amely hét év késéssel érkeztt meg, 1900 szeptember
18.-án 11 óra 30 perckor indult a Gulf & Interstate Railway (Öböl és Államok közötti Vasút) Beaumont állomásról (Texas állam) a mintegy 113
km-re lévő Port Bolivarba. 53 km megtétele után, High Island-nál a vonat egy óriási árvízbe kerűlt, ami több mérföldnyi hosszan elmosta a
pályát. Az utasokat és a személyzetet kimentették, de a vonat ott maradt egészen elszigetelten addig, amíg a vasutat az Atchiron, Topeka és
Santa Fe Vasút át nem vette, és a pályát ismételten lefektette. 1907
szeptemberében a vonatot átvizsgálták, a mozdonyt befűtötték és a vonat útját, amelyet 2 óra 25 perc alatt kellett volna megtennie, befejezte. Az eredeti utasok közül néhányan jelen voltak, hogy köszöntsék a
vonat megérkezését.
A legkülönösebb összeütközés 1913 februárjában történt az USAban a Louisville & Nashville Vasút Menphis mellékvonalán egy árvíz idején. A sötétben egy tehervonat ütközött az alacsony-merülésű
postahajóval, a Lochi S-szel, amely a sínpálya fölött hajózott a texasi
Comberland-ben. Senki sem sérült meg, de a kártérítési felelősséget
Sohasem tudták megfelelően rendezni.
A világ legnagyobb hagyományos gőzmozdonyai a (2’D)(D2) tengelyelrendezésű „Big Boy”-ok („Nagy Fiúk”) voltak, amelyeket az
American Locomotive Company (Amerikai Mozdonygyártó Társaság)
1941 és 1944 között épített a Szövetségi Pacific Vasút (Union Pacific
Railroad) számára. Hosszuk 39,8 m, magasságuk: 4,9 m és szélességük 3,3 m volt.Súlyuk szerkocsival együtt 508020 kg volt és 61405
kg vonóerőt tudtak kifejteni. Egy mérés során 7000 LE indikált teljesítményt mértek náluk. A rostélyfelület 13,96 m2, a kazán felülete 534,6
m2 volt, amihez még 189,8 m2 túlhevítő fűtőfelület jött hozzá.
A négy gőzhenger 603x813 mm méretű, a kapcsolt kerekek 1727 mm
átmérőjűek voltak. 25 „Big Boy”-t
építettek az Utah állambon lévő
Wasatch-hegség meredek emelkedőin közlekedő nehéz tehervonatok továbbítására.
A mozdonyokat 4000 tonnás vonatokat kevesebb mint 105 km-es távolságon 762 m magasságra kellett felvontatni. A legnagyobb sebességük 129 km/h (80 mérföld/h) volt. A sorozatból hét mozdonyt megőriztek
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A Kelet expresszről szőtt álmok valóra váltak (2.)

Az első világháború
alatt nem közlekedett
az Orient Expressz. A
luxusvonat szerepét a
trianoni békeszerződések után a Simplon…valaki az éj leple alatt az egyik hálófülkében több Orient expressz vette át,
késszúrással kioltotta egy utas életét. Ám mindenki- amely akkoriban elkenek megdönthetetlen alibije van... Azonban a vona- rülte Magyarországot.
ton tartózkodik a híres-neves belga mesterdetektív,
Útvonala, Párizs-BázelHercule Poirot, aki szinte kizárólag logikai úton találja
Milánó-Velencemeg a kulcsot a megoldhatatlannak tűnő rejtélyre.
Trieszt-Belgrád-SzófiaKonstantinápoly volt. A vonat 1924-ben tért vissza eredeti útvonalához,
és egészen a második világháború kirobbanásáig közlekedett rajta. 1929et írtak, amikor Isztambul előtt a magas hóban egyszer elakadt a vonat.
Élelmiszert és fűtőanyagot a közeli falvakból tudtak csak komoly áldozatok árán beszerezni. Az expressz a hó fogságából csak tizenegy nap múlva szabadult ki. Valószínűleg ez az eset ihlette Agatha Cristie-t a „A gyilkosság az Orient expresszen” című regénye megírására. A legnagyobb
Orient-baleset, Matuska Szilveszter nevéhez kötődik. A biatorbágyi viadukton ugyanis kezdetleges „bombájával” a luxusvonatot robbantotta bele a
szakadékba 1931. szeptember 13-án 0 óra 20 perckor. A detonáció következtében a mozdony az első hat kocsival a viaduktról a mélybe zuhant. A
tragédiának 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt. Mindez azért kevéssé ismert, mert akkor csak Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonatként, illetve
Keleti expresszként emlegették a korabeli újságírók a szerelvényt.
A második világháború után az expressz elveszítette luxus jellegét, és már
másodosztályú kocsikkal is közlekedett. Ekkora már sem gyorsaságban,
sem luxusban nem tudta felvenni a versenyt az olyan közlekedési eszközökkel, mint a repülő. Az 50-es években egyre rövidebb szakaszokon közlekedett, majd pedig teljesen megszűnt. A nosztalgiajárat 1982-ben indult
be újra. A főként Párizs-Velence vonalon újra közlekedő luxusszerelvény, azóta évi 40 utat tesz meg. A Párizs-Isztambul között közlekedő járat, pedig
Budapestet is útba ejti. Így évente négy alkalommal a magyar fővárosban
is megáll az expressz. Elsősorban párok váltanak jegyet a vonatra. Meglepően sok a magyar, de a többség leginkább
amerikai, angol és japán turista. A PárizsIsztambul vonalon egy jegy ára kb. 6500
euró. A vendégek egy éjszakát töltenek a
vonaton, a következőt pedig egy szállodában, aztán megint a vonat következik. A je- A legtöbb dolguk a hálókocsi
gyet már az utazást megelőző évben sze- kalauzoknak van
rencsés lefoglalni. Az Orient Expressz egy igazi sínen gördülő szálloda. A
6500 eurós, jegyárában a szállodai ellátás, a napi háromszori étkezés és a
városnézések is benne vannak. A vacsorához, csak egy pohár bort és ásványvizet szolgálnak fel. Az ezen felül fogyasztott alkoholért külön kell fizetniük. A legolcsóbb pezsgő 80 euro körül van, míg a legdrágább elérheti a
480 eurót is. Hét különböző menüt, négy ebédet és három vacsorát szolgálnak fel. A férfiaknak esténként a vacsorát szmokingban, a hölgyeknek
pedig mindig más estélyiben kell elfogyasztaniuk. Több, mint negyvenen
dolgoznak az expresszen. A hálókocsi kalauzoknak van a legtöbb munkájuk. Fűtik a kabinokat, ágyazniuk is kell, és a csomagokat is ők cipelik. A fülkék kétágyasak, a fekhelyek egymás fölött vannak. Az expresszen a közös
helyiségekben tilos a dohányzás, egyedül a fülkékben lehet rágyújtani, és
a mobiltelefonokat is csak a privát szeparékban használhatják az utasok.
Bárhol, ahol megáll, fel lehet szállni az expresszre, de akkor is ki kell fizetni
az út teljes árát. Érdekes módon retúrjegyet még senki nem váltott az expresszre s nemcsak azért, mert a visszaútnak már nem Párizsban, hanem
Velencében van a végállomása. Ezek az utak valamiért egyirányúak, s az
isztambuli pályaudvaron véget is érnek.
H.M.

2009. augusztus

Szilánkok
és Bölcsességek
Nem minden meggy barack…

Az idén nálunk (mint mindenütt) rengeteg meggy termett. Van egy utcai meggyfánk és barackfánk. Kiírtam
a kapura, hogy a meggy leszedhető, elvihető.
Másnap reggelre lekopasztották a barackfát.
Valami mezőgazdaságban járatlan pesti nem tudta
megkülönböztetni a meggyet a baracktól.
NL

Nem mindegy, ki mit vezet

Nemrég találkozót kértünk és kaptunk Hónig Péter minisztertől, hogy a vasutat érintő kormányzati elképzelésekkel kapcsolatos ellenérzéseinket elmondjuk.
A beszélgetés felvezetőjében a miniszter elmesélte,
hogy a kinevezése óta már utazott mozdonyon - de
mint megtudtuk, nem ült bele a mozdonyvezető székébe.
Cserébe mi sem ültünk be a miniszteri székbe. Pedig ennek kisebb lett volna a kockázata, mint ha ő vezetett
volna mozdonyt.
NL

Adószilánk

Adótanfolyamon voltam, ahol az alapvető élelmiszerek kedvezményes ÁFA kulcsának értelmezését magyarázták.
Ha valaki péksüteményt (pogácsát, sajtos rudat, stb.)
kér elvitelre egy cukrászdában, az tiszta sor, kedvezményes kulcsú. Ha ugyanezt helyben fogyasztja el, az
már nem, mert az már nem termékeladás, hanem vendéglátó szolgáltatás.
Elgondolkodtam, mi van akkor, ha valaki elvitelre kéri,
majd leül, kicsomagolja, és helyben megeszi.
Akkor az van, hogy a kedves vevő hazudós.
NL

Biciklis kaland

Biciklis férfitársaim bizonyíthatják, hogy meglehetősen szexis látvány egy előtted haladó, formás fenekű sporttársnő, feszes, vékony, testre simuló szerelésben, ahogy a nyeregből felállva teker.
Futó látvány. A szexis látványok ugyanis sokkal gyorsabban bicikliznek nálam.
NL

Megálltam a visszanövésben

Fogyókúrás étrendre adtam a fejem. Eleinte jó tempóban csökkent a testsúlyom, de később megtorpantam
a visszafejlődésben.
Ez még nem is lenne baj.
A baj az, hogy csak a testsúlyom visszafejlődése lassult le..
NL

Minden csak tálalás kérdése

Bihari úr, a MÁV-Trakció Zrt. vezérigazgató-helyettese két használaton kívüli színes nyomtatót ajánlott
fel a MOSZ-nak.
- Nem terjesztjük majd, hogy nyomtatókkal korrumpáljuk a MOSZ-t! – élcelődött az átadáskor.
Mi meg nem adjuk ki az alábbi közleményt:
„A MÁV-Trakció Zrt. kifejezett kérésére, tárolás és
megőrzés céljából átvettünk 2 azaz kettő db. színes
nyomtatót. A tárolásért nem számítunk fel díjat, de
egyszer majd mi is kérünk valamit.”
NL
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egy kis történelem…

A legrosszabb emlék, Biatorbágy…
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94. Byte közepe
95. Búzát porrá zúz
97. Létezik, van
98. 12 fele
99. Német (máv)
101. Régi nép volt
102. Téli sport
103. Tórium vegylele
104. Hagymaszelet
105. Középen tudják
106. Nemzetközi
amatőr atlétikai
szövetség
107. Közlekedünk rajta
109. Zúzott is van ilyen
110. Elektrokardiográf
111.	Akadémiánk
névbetűi
112. Igen sok
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116. Sugár jele
117. Holland autójel
120. István király anyja
123. Cinnel bevont
125. Sümeg része
126. Sima felületű
128. -nél, párja
130. Távoli előd
131. Angol tv-csatorna
133. Papírra vet
134. K
 ereket megtámasztott
135. Folyékony arany
136. Matematikus volt
(manó)
137. Tréning
Függőleges
1.	Személyszállítási
vasútvállalat
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28. Délceg, dalia
30. Pannon ...
31. Létezik, van
32. Fizetés javítás
34. Pamutszövet
35.	Dezoxiribonukleinsav
37. Pirulni kezd
38. Duzzanat
39. É ZÉ ER
44. Busásban van
46.	Azonos mássalhangzók
48.	Munkafüzet
röviden
49.	Késnek és szónak
is lehet
50. Adófajta
51. Csésze, csupor
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2. Tusinak is nevezik
4. Nyúlcsemege
5. Gally
6. Éneklő szócska
7. Római súlymérték
8. Ősvezér
9. Némán ámít
10. Az illetőnek
11. Tinta angolul
12. Verseny hajrája
13. Illatot észlel
16. Dísz
21. Svájci kanton
22. .. Ovo; eleve
23.	… Yamato japán
császár
26. Papírra vet
27. Nyers olajsav
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62. Rutén (nyelv)
66.	Ókori ázsiai fővárosokból való
67. Kemény szélei
68. Indium
69. Muzsika
71. Borítókosár
73. Silány, gyatra
75. Északi férfinév
76. Ételízesítő
77. Azért
79. Liba mondja
81. Jelet vés
84. Grafika
85. Számára
87. Angol légitársaság
89. Holland úszónő
91. Termést betakarít
93. Azonos betük
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Készítette:
Balogh
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33. Szőrtelenít
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39. E lme
40. Két i
41. Alul
42. Római háromezer
43. Vásárol
45. Fehér árbocú jelző
47. Suli
52. Álca
54. Gráf része
55.	Féltrópusi kultúrnövény
56. Strázsa, felvigyázó
60. Piaci súly
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Vízszintes
1. Angol női név
3. Zenei hangsor
8.	Tanú egynemű
betűi
10. Férfit házasít
13. Kéz végén van
14. Némán adat
15. Kiejtett T
17. …-bogas
18. Tea németül
19.	Fejér megyei
község
20. Keleti pálinka
21.	Amerikai Egyesült
Államok
22. Usa-beli iparváros
24. Kutya
25. Író eszköz
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76.	Gúnyos irodalmi
53. Keret
mű
54. Ágnes becézve
78. Koronában van
56. … érdek (saját)
80. Dalmát sziget
57. Jód vegyjele
58.	Szombathely egyik 82. Rendben
83. Tankönyv röviden
része
84. Részvénytársaság
59. Csörög-zörög
61. Kollektív szerződés 86. Általános röviden
87. Kintről
63. Páros szám
88. ..., a viking
64.	Szám, idegen
89. Női énekhang
rövidítéssel
90. Ahhoz hasonló
65. B-vitamin
92. Szándékozó
67.	Labdarugókupa
94. Év, angolul
volt
95.	Erdőben táplálko70. O’ neill egyik alakja
zik a sertés
72. Helyeslés
96. Elődje
74.	A dollár század
98. Hajvégek
része
100. Oktalan

108. Én,…, ő,mi,
113.	Hazai hírügynökség
114. Esztergom folyólya
115. Egyik oldal
118. Szekérrúd
119. Nílus németül
120. ... Lanka (ceylon)
121. Orjaszelet
122. Kis házikó
124.	Ulan-..., a burját
főváros
125. Harmatos, friss
126. Stop eleje
127. Kairó határai
129. Sötét napszak
131. Dizel motorvonat
132. Kiejtett betű

A rejtvény megfejtését az alábbi újságból kivágott szelvényen kérjük beküldeni postai úton a Mozdonyvezetők Szakszervezete címére: 1145 Bp. Bácskai u. 11.
Beérkezési határidő: július 15. A helyes megfejtők között MOSZ ajándékokat sorsolunk ki. Kizárólag MOSZ tagok megfejtését díjazzuk.
A rejtvénytábla kitöltése után az azonos színű körökben található betűket olvasd össze!





A Mozdonyvezetők Lapjának júniusi számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtői közül 3 fő került kisorsolásra.
Bors Gábor (Sopron), Kollár László (Győr), Koszorús Zoltán (Kiskunhalas). A rejtvény helyes megfejtése: Baross Gábor,
Fokozatkapcsoló. Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. A nyereményeket a tagcsoporti tisztségviselő útján eljuttatjuk részükre.

Mozdonyvezetők Szakszervezete
tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta

Kiadja: a M
 ozdonyvezetők Szakszervezete
Főszerkesztő: Kiss László elnök
Szerkesztő bizottság tagjai:
Dr. Borsik János ügyvezető alelnök,
Dörnyei Szilárd területi ügyvivő
Barsi Balázs tagcsoport vezető
Szerkesztőség: 1145 Bp., Bácskai u. 11.
Tel./Fax: 2
 20-3822, 220-4561, 221-4026
Üzemi telefon:
01-16-62, 01-18-40, 01-19-90, 01-21-87
E-mail: mosz@mosz.co.hu
Honlap: www.mosz.co.hu

Nyomás: A.EDITOR Szolgáltató Bt.
www.aeditor.hu
Felelős vezető:
Kovács Attila
Nyomdai előkészítés:
© 2009 MOSZ. Minden jog fenntartva.
A kiadvány szerkezete, tartalmi és tipográfiai kialakítása védett, annak teljes vagy részbeni átvétele, másolása a szerkesztőbizottság engedélye nélkül tilos.

