Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa
XIX. évfolyam 9. szám

Alapítás éve: 1892

2009. szeptember

„…s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
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Tanmese a felelősségről
„A hőlégballonos eltévedt, ezért lekiált egy odalent álló férfinak:- Elnézést! Megmondaná, hol
vagyok?
– Egy hőlégballonban feleli a férfi odalentről.
– Maga bizonyára informatikus – mondja erre a ballonos.
– Igen – válaszolja a férfi –, de honnan tudja?
– Onnan, hogy amit nekem mondott, az tökéletesen megfelel a valóságnak, de senki nem megy vele semmire.
– Maga bizonyára menedzser – kiáltja lentről a férfi.
– Valóban – feleli a ballonos –, de honnan tudja?
– Onnan, hogy fogalma sincs róla, hol van és hová tart
– mondja a férfi odalentről –, de tőlem elvárja, hogy segítsek. Ugyanabban a helyzetben van, mint mielőtt találkoztunk, csak ez most már valahogy az én hibám.”
A történet tanulsága rendkívül hasonlatos a bennünket
körülvevő aktuális helyzethez, és az érzés is azonos.
Elég, ha két példát ragadunk ki napjaink történéseiből. Az első a Kollektív Szerződés 2. számú módosítása, melyet a gazdasági válság hatására elmaradt
vontatási teljesítmények indokoltak. Tettük mindezt
a legfontosabb célért a foglalkoztatás biztonságágának megőrzéséért, hogy ne kerülhessen sor tömeges el-

bocsátásokra a mozdonyvezetők köréből. Emellett a
nyugdíjazás lehetőségének kiterjesztésével próbáljuk
meg a foglalkoztatás bizonytalanságát csökkenteni.
A szeptemberi munkaidő-beosztások viszont alaposan felborzolták a kedélyeket, a munkaidő-csökkentések alkalmazása során a munkáltató nem tudott
vagy nem akart egységes vezényléstechnikai módszert alkalmazni. A csökkentések mértékét illetően
torz aránytalanságok, az érintettek körével kapcsolatosan az igazságérzetet sértő egyenlőtlenségek, bizonyos alkalmazását tekintve jogsértő helyzetek alakultak ki az ország egész területén. A felháborodás
érzésével nem lehet vitatkozni, hiszen a mindennapi
megélhetés küzdelme nem lett könnyebb. Egyenlőre a
TRAKCIÓ magyarázatra, magyarázkodásra szorul, hogy alakulhatott ki a jelenlegi helyzet. Kíváncsian várjuk a vezérigazgató vizsgálatának eredményét.
Nem kaptunk választ arra sem, hogy mekkora a teljesítménycsökkenés, s az valóban indokol-e ilyen nagy
mértékű munkaidő-csökkentést. Ha valós a jelenlegi
foglalkoztatási helyzet értékelése, akkor a vállalat miért nem ösztönzi jobban a nyugdíjba vonulni szándékozókat, miért a munkáltatói jogkörgyakorló kényének kedvének, esetleges személyes kapcsolatoknak a
függvénye, hogy kit engednek végül el. Még egyszer
nem ismétlődhet meg a munkaidő-csökkentések szep-

Interjú dr. Túrós Andrással

Tapasztalataink és érzéseink határozzák meg az egyes dolgokról kialakított véleményünket, így van ez a vasúti közlekedés és vagyonbiztonság
esetében is. Milyen és mekkora mozgástere van az állapotok javítására,
rendelkezésre állnak-e a szükséges eszközök és erőforrások a biztonságért felelős vezetőnek. Erről kérdeztük a MÁV biztonsági igazgatóját: dr.
Túrós Andrást, hogyan látja, az általa irányított terület helyzetét.
Tábornok Úr! Ön egy igazán gazdag életutat mondhat magáénak, ha
ma kellene megírni emlékiratait mi az, ami feltétlenül nem maradhatna ki belőle?
Ami semmiképpen nem maradhatna ki, az a rendszerváltás és azt közvetlen megelőző időszak. Büszkeséggel tölt el, hogy 1989- és 90-ben országos rendőrfőkapitányként tevékeny részese lehettem a politikai átmenetnek. Ebben a két évben Budapesten és az ország számos területén több
ezer tüntetést és demonstrációt tartottak, lényegében rendőri biztosítással. A pártállam gyakorlatilag megbukott, a korábbi rendőri gondolkodást is
szükséges volt azonnal formálni, hogy az átmeneti időszakban fegyelmezetten viselkedjenek. Megértsék és elfogadják, hogy a magyar embereknek is
egyesülési és gyülekezési joguk van, mellyel szabadon élhetnek. Húsz évvel
ezelőtt egyetlen tüntetésen sem kellett kényszerítő eszközt alkalmazni vagy
elrendelni a tömegoszlatást. A másik büszkeségem, amit ma sokan támadnak, hogy a rendőrséget a volt szocialista országok közül egyedül hazánkban sikerült egyben tartani és megőrizni annak szakmaiságát. A többi országban lényegében szétverték a rendőrséget, a 90-es évek elején hozzánk
jártak tanulni szakmai tapasztalatcsere keretében.

Hogyan érzi magát a jelenlegi pozíciójában, hiszen Önről az hír járja, hogy mindig is rendszerető, a korábbi posztjaiban a rendre ügyelő
vezető volt? Mi véleménye a vasút jelenlegi állapotáról?
A vasútnál dolgozó vezetők többsége nagyon nehezen éli meg a hétköznapok próbatételeit. Nehezen élik meg azt, hogy a MÁV az „ügyeletes sap-
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temberi aránytalansága! Nem lehet a visszavágás
és az egyéni bosszúhadjárat eszköze az egyenlőtlen
munkaidő-csökkentés, ez a munkáltató felelőssége. A
mozdonyvezetők többsége – ha nehezen is – de a cél
érdekében elfogadta a helyzet kezelését, az egyenlő teherviselésen alapuló áldozatvállalást. Van olyan terület, ahol ezt a gyakorlatban normálisan meg is tudták
oldani és találunk példákat arra is, ahol nem. Lehet,
hogy a munkáltató célja a mozdonyvezetők közötti felelőtlen feszültségkeltés? Ezt ma még nem lehet eldönteni, de ha októberben is a szeptemberi aránytalanságok megismétlésével próbálkozik a munkáltató, akkor
ahhoz nekünk is lesz egy-két szavunk.
A másik hír, a kormányzat ötletrohama a szárnyvonalak bezárásának tervével kapcsolatban, ami közel
2000 km vasútvonalat, több százezer vidéki ember
életminőségét, több ezer vasutas munkahelyét, és több
száz mozdonyvezető megélhetését érinti. Kormányhatározat van, de a konkrét terveket balladai homály fedi. Nem is kívánják megismertetni az érintettekkel, folyamatos a mellébeszélés. Érdeklődésünkre, hogy mit
terveznek, és azt hogyan kívánják végrehajtani, csak a
szokásos pökhendi választ kapjuk: még nem döntöttek.
Lehet, hogy ők sem tudják, merre tartanak, mint a tanmesében szereplő menedzser, reméljük ezért nem bennünket akarnak majd felelőssé tenni.
Tisztelt döntéshozók, ne feledjék, hogy a felelősség az
Önöké!

Kiss László

kás ember”, sok pofont kapnunk a politikától, a sajtótól, a közvéleménytől,
és gyakran maguktól az utasoktól. A vasút ma nem egy sikertörténet, nyilvánvalóan mindenki nehezen éli meg, hogy nem tudunk olyat produkálni,
amely közmegelégedésre szolgálna. A vasút jelenlegi állapota eléggé kétséges, s remélem, van olyan vezető a környezetünkben és van olyan politikus, aki már látja, hol van az alagút vége és hol van a fény. Én még nem
látom. Ismerve a vasúthálózat és vasúti járművek műszaki állapotát, bizony
sokszor álmatlan éjszakáink vannak, hogy mikor fog történni a valamilyen,
a közlekedésbiztonságát érintő esemény, hogy mikor fog bekövetkezni egy
nagyobb tragédia.
A híradásokból egyre több, a vasút területén előforduló, a közlekedés biztonsága elleni cselekményekről értesülhetünk. Valóban emelkedik a számuk, vagy csak egyszerűen a média többet foglalkozik a
témával?
A vasút életében 2008. tragikus év volt, a monorierdei és kurdi tragédiák
súlyos eseményként kerültek regisztrálásra a közlekedési balesetek történetében. Az elmúlt év egy negatív mélypontot jelentett a vasútbiztonság területén és nagyon remélem, hogy ez a tendencia nem ismétlődik meg. A
2008-as balesetek következtében számos intézkedést vezetett be a MÁV
vezetése, a biztonság növelése érdekében. A belső utasítások módosításra
kerültek, például az E.1.- es utasítás a MÁV-TRAKCIÓ gondozásában, a MÁV
feladatterveket fogadott el, és intézkedési tervek készültek a leánycégek
részéről a balesetek megelőzésére. A MÁV-TRAKCIÓ egy külön ellenőrzési
tervet készített, melyet a vállalt vezetése kiemelten kezelt és következetesen hajtotta végre, úgy gondolom, ennek is köszönhetően egy új szemlélet
alakult ki a baleset megelőzéssel kapcsolatban. Ezért elismerés illeti mindazokat, akik részt vettek benne, mert az év első felében 10-15%-kal, egyes
kategóriákban 20%-kal is csökkent a vasúti balesetek száma. Az idei kedvező statisztikai adatok közül kiemelkedik az az óriási eredmény, hogy nem
volt olyan vasúti baleset, amely emberi életet követelt volna. Azt gondolom,
erre valamennyien büszkék lehetünk. Jelentős problémánk, hogy eredményeinket nem tudjuk megfelelően kommunikálni a média felé. Lassan már
szégyenlősek vagyunk, nem merünk kiállni és azt mondani: a MÁV háló-
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és a jelzőkről. Sajnos előfordul, hogy maguk a mozdonyvezetők veszélyeztetik a közlekedő vonatok biztonságát, például amikor a jelző tilos jelzését
nem veszik figyelembe. Nyilvánvalóan azért, mert figyelmetlenek, vagy azért
mert fáradtak, és bizony egy jelzőnek a meghaladása vagy egy egyszerű mozdonyvezetői figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat. Régi vágyam, hogy a mozdonyvezetőkkel aktív és folyamatos biztonsági párbeszédet folytassunk – ez eddig még nem sikerült –, de én még erről nem
mondtam le. Célunk hogy a biztonsági igazgatóság vezetői is jobban megismerjék a mozdonyvezetők gondolkodását, mindennapi életüket és tapasztalataikat. Úgy gondolom, ami ma a MÁV-TRAKCIÓ-nál történik biztonsági
szempontból, ahhoz nem nagyon kell hozzátenni, mindaz, amit a vállat vezérigazgatója és munkatársai a közelmúltban tettek, jelentősen fokozzák a
vasúti közlekedés biztonságát.

Milyen intézkedéseket, akciókat terveznek bevezetni és alkalmazni,
hogy javuljon az utazók biztonsága?
Az utasok testi épsége és életük biztonságba van a MÁV területén, köszönhető ez a MÁV Csoport biztonsági szerveinek és a rendőrség együttműködésének. Ugyanakkor a vagyonbiztonság már nem elfogadható, mert elég
gyakoriak a lopások, a csomaglopások, vagy más értékek eltulajdonítása.
De a féléves statisztikai eredmények azt mutatják, hogy nincs romlás ezen
a területen, a múlt évi átlagok ismétlődnek. Ennek oka, hogy a rendőrség
Elégséges források állnak ma rendelkezésére a MÁV biztonsági igazegyre leterheltebb, így kevesebb figyelmet tud fordítani a pályaudvarokra
gatójának, hogy feladatát ellássa?
és a személyszállító vonatokra. Ez komoly gondot okoz, hiszen a rendőrség
kivonását mi nem tudjuk pótolni vasútőrökkel, vagyonőrökkel, mert a mi
A rendelkezésre álló pénz nagyon kevés, és évről évre csökken. A biztonsárendelkezésünkre sem állnak többletforrások. Most fogadtunk el egy intézgi koncepciónk megvalósítása, végrehajtása rendre elmarad forráshiány mikedési tervet, amely a vonatdobálások megelőzéséatt. A MÁV Igazgatósága 2003-ban elfogadta az áltavel foglalkozik. Szeretnénk a mozdonyvezetőkhöz, a
lunk előterjesztett MÁV biztonsági koncepciót, amely
jegyvizsgálókhoz szólni, hogy segítsék a felderítést,
mintegy 6 milliárd forintos beruházást tartalmazott,
jobban figyeljenek a pályán, vegyék észre a cselsajnos abból gyakorlatilag nem valósult meg semmi.
lengő gyermekcsoportokat és időben adjanak jelÚjabb aktuális biztonsági koncepció készült, de annak
zést az arra illetékes szerveknek vagy a biztonsámegvalósítása is forráshiány miatt legfeljebb 5-10%gi szervezetnek. Felvilágosító előadások keretében
os lehet. Ennek ellenére azt mondtam munkatársafoglalkozunk az iskolákban, az önkormányzati taninimnak, hogy továbbra is olyan teljes körű biztonsági
tézetekben, hogy milyen veszélyeket rejt magában
koncepciókat kell készíteni, amely szakmailag kiállja a
a vonatdobálás. Kiemelem a MÁV-START és a Képróbát- az más kérdés, hogy ezekhez a források nem
szenléti Rendőrség közelmúltban kötött együttműállnak rendelkezésre. Jelenleg az őrzésvédelemre forködési megállapodását, melynek értelmében a kédítandó forrásokat 15%-kal kell csökkenteni, ma ezen
szenléti rendőrök augusztustól nagyobb létszámban
dolgozunk. Ez tovább rontja a MÁV általános vagyonkísérik a személyszállító vonatokat. Ezzel a rendőri
biztonságát, hiszen az eddigi mintegy 2 milliárd forint
jelenlét növelésével is igyekszünk fokozni a biztonsem volt elegendő a MÁV őrzésvédelmére. Az állami
ságot. Azt gondolom, ezt a pluszt az utasok is ércégek között mi a sorvégén vagyunk ezzel az összegzékelni fogják. Nagy figyelmet fordítunk a nemzetgel, más állami nagyvállatok sokkal többet költenek
közi vonatok, a távolsági vonatok biztonságára, de
a vagyonbiztonságra, mint mi. A vasút nyitott terület,
vannak olyan vonalaink és vonataink, amelyeken a biz-Egy kis túlzással szabad préda a MÁV vagyona
nincs kerítés, a nyitott üzemi területeken egy kis
tonságot még akkor sem tudjuk maradéktalanul garantálni, ha rendőrökkel
túlzással szabad préda a MÁV vagyona. Bárhol, bármit, bármikor kockázat
vagy vasútőrökkel kísértetjük. Ilyen például a lajosmizsei vonal.
nélkül el lehet vinni, el lehet lopni. Ilyen körülmények között rendkívül nehéz
elfogadható vagyonbiztonságot produkálni, hozzáteszem, hogy míg 2002A hazai vasúti közlekedésbiztonsága Ön szerint elfogadható szintű,
ben a MÁV területén 650 millió forint lopási kárt regisztráltak, addig az elkiállja a nemzetközi összehasonlítás próbáját?
múlt évben ez a 200 millió forintot sem érte el. A javuló tendenciát igyekIgen, elfogadható szintű és kiállja a próbát a nemzetközi összehasonlításban
szünk tartani, ehhez minden szakmai erőfeszítést megtesznek a biztonsági
is a hazai vasúti közlekedés biztonsága. A magyar vasutasok valamennyien
szervezetek és a Vasútőr Kft., de fenn áll annak a veszélye, hogy a fokozatos
büszkék lehet arra, hogy európai unió egyik legbiztonságosabb vasútját üzeelvonások következtében ismételten egy negatív tendencia alakul ki.
meltetik. Ezt az arányszámok is kifejezik: nálunk 1 millió vonatkilométerre
A közösségi közlekedés átalakításáról szóló kormányhatározatban
vetítve a közlekedő vonat balesetek száma 0,22, míg nemzetközi átlagban
foglaltak heves reakciókat váltottak ki a vasutas társadalomból. Az
ez az arányszám 0,54. Tehát, annak ellenére, hogy milyenek a hazai műérdekvédők egységesen nyilatkoztak, ha kell, sztrájkolnak is. Ön forszaki feltételek, a nemzetközi összehasonlításban jók vagyunk, hiszen látró őszre számít, esetleg már készülnek egy jelentősebb sztrájkhulhattuk, milyen súlyos vasúti szerencsétlenségek történtek pl.: Olaszországlámra?
ban, Németországban vagy Csehországban. A tragikus balesetek elkerülése
nem egyszerűen szerencse kérdése, hanem a munkavállalók nagyfokú hivatástudatán is múlik.

Mi az, amit a mozdonyvezetők tehetnek a biztonságért? Önnek mi a
véleménye a mozdonyvezetőkről?
A vasúton belül mindenki felnéz a mozdonyvezetőkre, én is így vagyok ezzel. A mozdonyvezetők a vasúti társadalom elitjéhez tartoznak, mindenki így
kezeli őket és személy szerint, magam is nagyra értékelem a tevékenységüket. Nagyon sok múlik a mozdonyvezetőkön, kulcsfigurái a vasútbiztonságának, még akkor is, hogy ha bizonyos esetekben ki vannak szolgáltatva a rendkívüli forgalomi helyzeteknek, a változó pályaviszonyoknak és más
külső körülménynek is. Nagyon jó lenne, ha minden mozdonyvezető kipihenten érkezne szolgálatba, és semmi nem vonná el a figyelmet a pályáról
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A biztonsági szervezetnek közvetlenül nincs dolga a sztrájkok esetén, illetve
biztonsági szempontból talán annyi, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a
veszteglő vonatok őrzésvédelmére. Figyelemmel kell kísérni az utasok viselkedését, hogy ne történjenek rongálások, garázdaságok vagy ne kövessenek el közfeladatot ellátó személy sérelmére erőszakot. Az érvényben lévő
utasítás szerint a biztonsági szervezet tagjai és a vasútőrök a sztrájkolókkal szemben semmiféle körülmények között nem léphetnek fel, nem avatkozhatnak be a sztrájk folyamatába. Ha mégis valamilyen esemény történik,
akkor azt személyesen velem kell egyeztetni. Ilyenkor fokozottan együttműködünk a rendőrséggel, annak érdekében, hogy a vasút vagyonbiztonsága
a sztrájk alatt is megfelelő színvonalú legyen. Úgy gondolom, mint újságolvasó ember, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy ez év őszén vasutas
sztrájkok lesznek.
DA
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zatán a MÁV Csoporton belül a közlekedés biztonsága 2009. első felében
igen kedvezően alakult. Mindez annak köszönhető, hogy a munkavállalóink, mozdonyvezetőink és a forgalmi területen dolgozóink a technológiai fegyelmet magas szinten betartják. Teszik mindezt annak ellenére, hogy igen
mostoha műszaki feltételek között kell feladataikat ellátni.

válságkezelés

Nem lehetett nem tárgyalni a válság kezeléséről
Többekben értetlenséget, helyenként felháborodást váltott ki a KSZ szeptembertől hatályos
módosítása az állásidőről, rövidebb munkaidőről, és a kiküldetés korlátozott alkalmazásáról.
Kötelességemnek érzem részletesen kifejteni
azokat az érveket és megfontolásokat, amelyek
a MOSZ oldalán szerepet játszottak a megállapodás megkötésében. Indulatoktól mentes,
tárgyszerű vitában kellene tisztázni, valóban hiba volt-e aláírni a megállapodásokat, vagy sem.
Vállalom a rám jutó felelősséget, noha azokat
mindhárman elláttuk az aláírásunkkal, – kifejezve ezzel azt, hogy a megkötésének szükségességével, a megállapodások tartalmával és
a megkötésük időpontjával mindhárman egyetértettünk.

Látni kellett a veszélyeket
Látni kellett azokat a veszélyeket, amiket a kollégák még nem
éreznek, de mi már tudjuk, hogy vannak, és a várható hatásokat is ki tudjuk számítani. Az év eddigi részében a mozdonyvezető kollégák a foglalkoztatásban és a jövedelemben alig érzékeltek valamit a válságból. Az első hét hónapban a túlórák
ugyan jócskán csökkentek a tavalyihoz képest (átlagosan fejenként havi 3-5 túlóra volt a korábbi 15-el szemben), de a
jó éves béralku eredményeként (ezért kellett a túlóra jövedelmet beforgatni az alapbérekbe) a bruttó átlagkereset 6,8%-al
nőtt. Állásidőt az 1-6. hónapban nem alkalmaztak, a 7. hónapban 721 óra állásidő volt az egész hálózaton, és a 8. hónapban sem várható több.
Hol itt a válság? – kérdezhetnék, és kérdezik is sokan.
A válság ott van, hogy az árufuvarozási teljesítmények 2009ben 30%-al csökkentek, a Trakció árbevétele 4,5 Mrd Ft-al
csökkent.
A válság ott van, hogy a Cargo visszaesés miatti kb. 500 ezer
munkaórányi megrendelés kiesés nem volt kimutatható, mert
a Kollektív Szerződés eddigi szabályai munkaidőnek láttatták
az állásidőt (lásd 7 napon belül elmaradt szolgálat munkaidőként történő elszámolása).
Válság ott van, hogy a Cargo-val kötött jövő évi trakciós szerződés további 30%-os teljesítménycsökkenést tartalmaz.
A válság ott van, hogy a közösségi közlekedési megrendelésben az állam durván csökkenteni akarja vasúti mellékvonali
szolgáltatást.
A válság ott van, hogy a nyugdíjtörvény változása miatt 20102012. között lényegében nem lesz mozdonyvezető nyugdíjazás
(viszont végez a tanfolyamokon 130 fő), ez év végén megszűnik
a korengedményes nyugdíj, ezért még az idén lehetővé kellene tenni kb. 350 kolléga korengedményes nyugdíjazását. Ezek
a hatások együtt olyan foglalkoztatási kockázatot jelentenek a
jövő évre, amit csak akkor lehet kezelni, ha már az idén megállapodunk. Azt pedig, hogy a foglalkoztatási biztonság az első
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helyen marad az érdekvédelmi törekvéseinkben, július 8-án a
küldöttközgyűlés egyhangú döntéssel erősítette meg.
Ezek azok – a mozdonyvezető társadalom széles közvéleménye
számára talán kevéssé ismert – körülmények, amelyek miatt
tárgyalnunk kellett, és érdekünkben állt megállapodni. A válságot, és ennek következményeként beálló fuvarteljesítmény és
állami megrendelés csökkenést nem mi akartuk, de nem is a
munkáltató bénasága idézte elő. Rajtunk kívülálló körülmények
okozták, de ránk is hatnak, ezért nem lehet nem együttműködni a válság kezelésében.

Lehetett volna nem megállapodni
Nem tárgyalni nyilván nem lehetett, hiszen erre törvény kötelez, de esetleg lehetett volna nem megállapodni. Sokan gondolják úgy, hogy ezt kellett volna tenni. Gondoljuk végig együtt,
így van-e?
A Trakcióval érvényben van egy foglalkoztatási megállapodás,
amely kifejezetten tartalmazza, hogy a teljesítmények csökkenésekor megállapodunk a rövidebb munkaidő és a kirendelés,
kiküldetés kiterjedtebb alkalmazásának feltételeiről. Mindig is
ez volt az egyik ára a felmondás elleni garanciának, csak eddig nem kellett beváltani. Ha nem állapodunk meg, nincs rövidebb munkaidő, de akkor nincs korengedményes nyugdíjazás
sem. Helyette a munkáltató felmondja a foglalkoztatási megállapodást – vagyis megszűnt volna a 2010. év végéig szóló,
mozdonyvezetőkkel szembeni felmondási tilalom – és jövőre
megkezdi az elbocsátásokat. Tévedés azt hinni, hogy ez sokba
kerül neki, ezért úgysem csinálja meg.
Van olyan korosztály, akit olcsón lehet kirúgni. Egyébként is az
a tapasztalatunk (lásd MÁV korábban, közszféra mostanában),
hogy aki elbocsátásokat akar, az megkeresi a pénzt a végkielégítésekre.
Lehetett volna nem megállapodni az állásidő alkalmazásáról (vagyis, ha nincs munka, és ezért elmarad a szolgálat, akkor nem kell bejönni, vagy bennmaradni dolgozni, és az alapbér 100, vagy 105%-val díjazzák az időt), de akkor esélyünk
sincs az év végén lejáró kollektív szerződés megújítására. Az
állásidőt nem megkülönböztetni a munkavégzéstől, nem különbséget tenni a díjazásban aközött, hogy be sem kell jönni,
vagy aközött, hogy végig kell dolgozni a szolgálatot, ezt nem
csak válságidőben, máskor sem lehet büntetlenül megtenni.
Ez azokkal szemben a legméltánytalanabb, akik ugyanazért a
pénzért végigdolgozzák a munkaidejüket.
Lehetett volna nem megállapodni a kiküldetés alkalmazásának
korlátozásáról (most csak olyan távolságra küldhető ki mindenki, mint amekkora távolságról munkába jár), de ha nincs ez a
korlát, a munkáltató akkor is alkalmazhatna kiküldetés, csak
korlátozás nélkül, az ország bármelyik telephelyére kijelölhetné
a munkakezdést. Ha nincs kiküldetés, akkor a munkáltató nem
engedi el korengedményes nyugdíjba azokat, akik túlórás területeken dolgoznak (mondván, ott kell a létszám).
Van egy általánosabb érvényű hatása is a megállapodásoknak.
Sokkal jobb eséllyel kezdhetünk tárgyalni az új KSZ megkötéséről, és a foglalkoztatási megállapodás további meghosszabbításáról. A munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy a válság
hatásainak elhárításában, illetve csökkentésében a szakszervezet nem működött együtt, ezért nem áll érdekében a további megállapodások megkötése. Ha ki kell kényszerítenünk a
megállapodásokat, könnyebben tehetjük, mert a válságkezelő
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Mi következik a megállapodások után?

Jövő év végéig fennmarad a felmondási tilalom a mozdonyvezetőkre, és a Trakció nem vehet fel gyakornokot az egyetértésünk
nélkül. Ez évben minden külön feltétel nélkül elengednek 200
fő fölötti kollégát korengedményes nyugdíjba. Augusztus 31-ig
tovább tárgyalunk és megállapodunk még további kb. 100-150
fő korengedményes nyugdíjazásának lehetővé tételéről. Ha a
megállapodás létrejön, akkor a 4% személyi alapbér kiegészítés folyósítása megszűnik december 31-ig. Ennek éves átlagbér csökkentő hatása bruttó 0,8% (Időközben bizonyossá vált,
hogy az alapbér kiegészítés nem szűnik meg az év végéig.)
Szeptember elejétől tovább tárgyalunk a KSZ jövő évre szóló
megkötéséről, és a foglalkoztatási megállapodás 2012-ig szóló meghosszabbításáról, és szeretnénk év vége előtt megállapodni.
Szeptembertől a munkáltatónak lehetősége lesz a rövidebb
munkaidő és az állásidő alkalmazására. Ennek átlagos bércsökkentő hatása éves szinten átlagosan elérheti a bruttó
1-3%-ot, de nagyok lehetnek az egyenlőtlenségek az egyes
térségek, és egyes személyek között is. Amennyiben a foglalkoztatási helyzet nem romlik az eddigiekhez képest, akkor
hiába lesz a munkáltatónak lehetősége, nem érdeke élni vele, mert túlórákat gerjeszt. Ha pedig romlana a foglalkoztatási
helyzet, akkor meg nem vitatható a szükségességük. Ha a teljesítmények további csökkenése nélkül nő meg az állásidő, akkor ez sajnos azt mutatja, hogy eddig fiktív vezénylésekkel volt
tele a munkaidő beosztás, annak pedig előbb-utóbb mindnyájunk érdekében ki kell derülni, mert különben összeomlik a foglalkoztatási biztonság.
A most elfogadott KSZ módosítási szabályok december 31-ig
érvényesek. Ha a KSZ meghosszabbításáról születne megállapodás, a módosítások akkor is hatályukat vesztik.
Azért mindenkinek ajánlatos az itt közölt béradatokat (éves növekedés, és a válság miatt várható év végi visszaesés) ös�szevetni azokkal, amiket az ország más vállalatainál (Dunaferr,
MÁV-Cargo, hogy csak a nagyobbakat említsük) látunk-hallunk.
De azzal is, amit a mi kollégáink más vasutaknál el kell, hogy
szenvedjenek. (Lásd német, vagy román vasutak.) Világosan
látni kell a különbséget más vállalatok béralkuihoz képest: Nem
állapodtunk meg bércsökkentésről! Ott és olyan mértékben csökkennek a keresetek, ahol és amennyire nincs
elegendő munka minden mozdonyvezető számára.

Más szakszervezetek felelősségéről
A MOSZ soha nem más szakszervezetek magatartásához viszonyítva tesz, amit tesz, hanem a mozdonyvezetők érdekeiből
kiindulva. Mégis, érdemes néhány szót szólni a többiek tárgyaláson tanúsított magatartásáról, és az aláírás, vagy nem aláírás dilemmájának eldöntéséről.
Az egyeztetéseken kifejtett vélemények az emlékeztetőkből
visszaolvashatók, ha valakit érdekel, megnézheti, ezért nem
érdemes sok időt vesztegetnem rá. Itt legyen elég annyi, hogy
időnként nehéz volt eldönteni, az éppen szóló szakszervezet
képviselője melyik oldalon ül. Részletesen hallhattunk véleményeket eltartott és eltartó mozdonyvezetőkről, a kiküldetés felesleges korlátozásáról, vagy a 4% sima beáldozásáról. Vagy
arról, hogy most nem kívánnak véleményt mondani.
A módosított foglalkoztatási megállapodást minden szakszervezet aláírta. Még szép, eddig csak a MOSZ-al szemben köte-
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lezte a munkáltatót a mozdonyvezetői felmondási tilalom, mert
csak velünk volt megállapodás, most meg az ölükbe hullott,
nem kellett érte tenni semmit, nem is tettek semmit. Azt, hogy
évek óta ez a megállapodás védte őket is, onnan tudták meg,
hogy most aláírásra eléjük tették.
A KSZ módosítást többek között a Gépészek Szakszervezete
és a VDSZSZ sem írta alá. Ez is érthető, mert így nyugodtan
lehet támadni bennünket, és lehet a harcos érdekvédő szerepében tetszelegni. Mindezt úgy, hogy nem kockáztatnak semmit, ha nem írják alá, a megállapodások ugyanis nélkülük is
működnek. Vagyis mindegy, hogy aláírnak, vagy sem, nincs felelősségük.
Senki nem lépheti át a saját árnyékát. Egy szakszervezet felelőssége nem terjedhet túl a felkészültségén, hozzáértésén,
erején, képviselt taglétszámán, ez érthető és természetes.
De akkor nem is kéne úgy tenni, mintha nem lenne természetes.

Most van a legnagyobb szükségünk az
egységre

Lehetnek, és vannak is olyan vélemények, hogy rossz megállapodást kötöttünk. Vita folyik arról is, hogy mire volt (vagy nem
volt) felhatalmazása a vezetőknek. Ezeknek a kérdéseknek, és
ha kell, a felelősségnek a tisztázása nem kerülhető meg, és
minden tisztségviselő feladata ebben részt venni, a tagoknak
pedig joguk van tudni a válaszokat.
Azt azonban egyik tisztségviselő sem teheti meg, hogy a szervezeten kívülre viszi a vitákat, vagy a MOSZ bomlasztásán dolgozik. Ha valaki mégis ezt akarja tenni, akkor a helyes sorrend,
hogy leköszön a tisztségről, kilép a szervezetből, és utána szervezhet másik szakszervezetet.
Tudható, hogy tisztséget nem viselő MOSZ-tagok is eljutottak a
kilépés gondolatáig, mert nem értenek egyet a megállapodással. A munkáltató által a rövidebb munkaidő alkalmazásában
elkövetett durva aránytalanságok – érthetően – tovább fokozzák a feszültséget. Vannak kívülről kibicelők, akiknek semmi
sem drága, és a fentebb már említett Gépészek Szakszervezete is elérkezettnek látja az időt a tagtoborzásra. Nekik sem
drága semmi, ígérni könnyű.
A kilépés azonban semmit nem old meg, csak gyengíti a mozdonyvezetők érdekvédelmét, mint ahogyan az 1%-os béremelés (tagdíj) sem oldja meg az esetleg kilépő anyagi gondjait.
Aki most ezt teszi, az ahhoz a szőlősgazdához hasonlít, akinek
a jég elverte a szőlőjét, és kapát fogva, a maradékot maga teszi tönkre.
Azon dolgozunk, hogy a méltánytalanságokat a munkáltató mielőbb megszüntesse. A megállapodások más elemei – mindenekelőtt kb. 200 fő szeptember folyamán történő nyugdíjazása
– segítik a foglalkoztatási egyensúly helyreállítását. Nem áltathatunk azonban azzal senkit, hogy rövid időn belül megszüntethető a rövidebb munkaidő, vagy az állásidő. Azért nem, mert
a kiváltó okok sem szűnnek meg rövid időn belül.
A kormány vasutat érintő tervei elleni fellépéshez nagy szükségünk lesz az összefogásra és egységre.
Ne most engedjük el egymás kezét. A MOSZ
közel 20 éves történelme során voltak már
hasonlóan nehéz helyzetek. Akkor sem engedtük el.
Budapest, 2009. augusztus 31.

Németh László

ügyvezető alelnök

5

válságkezelés

lépéseket elválasztottuk az általános érvényű foglalkoztatási,
bér és KSZ törekvéseinktől.

megállapodások

Megállapodások
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Végül, a gyermektartásdíj témakörében felmerül még egy érdekes kérdés. Nevezetesen, a munkaképes nagykorú gyermek milyen feltételekkel követelhet
tartást a szüleitől a tanulmányai folytatása esetén.
A Csjt. 60.§ (2) bekezdése értelmében a munkaképes leszármazó is jogosult
tartásra, ha erre szükséges tanulmányai folytatása érdekében rászorul. Ekkor
a gyermek a nagykorúságának elérése után is jogosult a tartásra. Ezen jogszabályi rendelkezés szerint, a szükséges tanulmányok folytatásán a főiskolai és
egyetemi tanulmányokat, illetve az életpályára előkészítő (szak)tanfolyamokat
kell érteni. Tehát, amennyiben a középiskola befejezése után a főiskola, egyetem nappali tagozatára, illetve az életpályára előkészítő tanfolyamra felvették
a gyermeket, a tartásra köteles és képes szülő nem hivatkozhat arra, hogy a
nagykorú létesítsen munkaviszonyt és saját maga gondoskodjon a megélhetéséről. Fontos megjegyezni, hogy a nagykorú gyermek általában csak a tanulmányai folyamatos végzése esetén követelhet tartásdíjat. A tanulmányok indokolt megszakítása azonban nem érinti a folyamatosságot. Ha a középiskolai
tanulmányok után már hosszabb idő telt el, akkor az összes körülményt mérlegelni szükséges annak eldöntéséhez, hogy a szülőtől elvárható-e a tartásdíj
fizetése a felsőfokú tanulmányok folytatásának idejére, vagy pedig a gyermek
- részben vagy egészben - maga teremtse elő a továbbtanulásának költségeit. Itt különös jelentősége van annak, hogy mi indokolta a hosszabb megszakítást, hogyan alakult ebben az időben a nagykorú életpályája. Márcsak azért is,
mert ha a gyermek a továbbtanulását megelőzően elkezdett egy életpályát, akkor általában nem várható el a szülőtől, hogy több év után újból tartásdíjat fizessen. A felsőfokú tanulmányait köteles a nagykorú gyermek a tőle elvárható
legjobb eredménnyel végezni, amennyiben viszont szellemi vagy testi adottságainál fogva nem képes eredményesen folytatni a tanulmányokat, illetve tartósan elhúzódik – neki felróható okból – a továbbtanulás időtartama, ez esetben
felmerül a nagykorú továbbtanulásra való alkalmatlansága. Persze ahhoz, hogy
az alkalmatlanság megállapítható legyen sok szempontot kell figyelembe venni,
amelynek során célszerű a felsőoktatási intézmény véleményét is beszerezni.
A Csjt. 60.§ (3) bekezdése szerint a nagykorú nem jogosult a tartásra, ha magatartása miatt arra érdemtelenné vált. Tehát, a felsőfokú tanulmányait folytató munkaképes nagykorú gyermek nem méltó a tartásra, amennyiben a tartásra kötelezett szülővel szemben súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít.
Természetesen nem mindegy, hogy a nagykorú magatartását milyen okok és
körülmények váltották ki – esetleg a tartásra kötelezett magatartása idézte-e
elő -, illetve az valóban súlyosan felróható-e.
A Csjt. 69/A. § (1) bekezdése értelmében csak a kiskorú gyermekét köteles a
szülő a saját szükséges tartásának rovására is eltartani, így a felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú gyermekét nem köteles a szülő eltartani, amen�nyiben az a saját szükséges tartását vagy a kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné. Ebben az esetben a nagykorú rászorultsága mellett a tartásra
kötelezett szülő teherbíró képességét is vizsgálni kell, vagyis a jövedelmi és vagyoni viszonyait, a családi és személyes körülményeit.
A fenti indokok alapján rögzítette a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
egyik iránymutatásában, hogy:
a) A szükséges tanulmányok folytatása szempontjából a tanulmányok folyamatos végzésének van jelentősége, az indokolt megszakítás azonban nem érinti a
tanulmányok folyamatosságát.
b) Nem köteles a szülő tartani a szükséges tanulmányait folytató munkaképes
nagykorú gyermeket akkor, ha
- a gyermek továbbtanulásra alkalmatlan,
- a tartásra kötelezettel vagy vele együtt élő közeli hozzátartozójával szemben
olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít a gyermek, amelyre tekintettel a társadalmi felfogás szerint a tartásra nem méltó (érdemtelenség),
- ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását
veszélyeztetné.
c) A munkaképes nagykorú gyermek részére a szükséges tanulmányai folytatásának idejére járó tartásdíj összegének
megállapításánál a gyermek indokolt szükségleteit és a kötelezett teherbíró képességét kell alapul venni.

dr. Király György s.k.
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jogtanácsos válaszol…

A gyermektartásdíjról

megkérdeztük…

Megkérdeztük…

A Kollektív Szerződés szeptember 1-jétől érvényes módosítása alapvetően megváltoztat(hat)ja a mozdonyvezetők eddig kialakult munkáltatását, viszont megőrizte
sok kolléga munkahelyét!

Mi a véleményed a most bevezetett intézkedésekről, hogy érint ez munkád során?
Sok kollégám felháborodással fogadta szakszervezetünk legújabb
megállapodását a munkáltatóval. Ezzel természetesen én sem voltam másképp. Válság ide vagy oda, ezzel a megállapodással is az
a bajom, mint a korábbiakkal, (tehát ezt a hibát sorozatosan elköveti a MOSZ), hogy különböző „kiskapukat” hagynak a megállapodásokban, amik leginkább a munkáltatónak és kevésbé a munkavállalónak kedveznek. Aláírnak egy megállapodást, majd utána mi
mozdonyvezetők, napokig, hetekig, hónapokig küzdünk a megfelelő végrehajtásért. (pl. Mksz). Persze akik aláírták, miért küzdenének ellene?
A legrosszabb az egészben, hogy ilyen esetekben a MOSZ azt az
elvet vallja, hogy ezeket az eseteket oldják meg a dolgozók maguk,
esetleg a helyi tisztségviselők. De miért ők? Nem ők írták alá az éppen aktuális megállapodást. Csakhogy kezdenek a kollégák ebbe
belefáradni, és sokan gondolkoznak a saját kis megállapodásukon,
az 1%-os béremelésen. De vajon jó út ez? Felismerik-e a vezetőink,
hogy nem, vagy továbbra is azt az elvet vallják, hogy „eddig is léptek
ki a MOSZ-ból, ezután is fognak”. Itt lenne az ideje, hogy új célokat
nevezzünk meg és elfelejteni azokat, amikhez hosszú évek óta görcsösen ragaszkodunk és ami, amik miatt sorozatosan rossz megállapodásokat kötünk. Kötnek! Szerintem az élet már így is bizonyított
bőven, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi úgysem tudunk befolyásolni (pl. válság, politika), pont ezért nem értem, nem értjük a görcsös ragaszkodást…

LENDVAI RICHÁRD

BP. ÉSZAKI
A saját véleményem mondom. Lehet, hogy sokan nem értenek velem egyet, mindenkinek be kell látnia, hogy a vasút és az egész gazdaság nem úgy megy, mint egy évvel ezelőtt. Biztosan vannak felelősök, akik ezt előidézték, reméljük, elnyerik méltó büntetésüket (de
ebben nem vagyok biztos). Ettől függetlenül nekünk még akkor is
megmarad a válság. Ebből valahogy ki kell mozdulnunk, ezért Nekünk is áldozatot kell hoznunk. A mai világban nagyon sok fontos dolog mellet az egyik, legfontosabb a munkahely és, hogy megmaradjon ahhoz hosszú távon kell gondolkoznunk. Áldozatok nélkül most
nem mindenkinek biztosított a jövője, persze az enyém sem. Mindenkinek van családja, van valamilyen vagyona, vannak tervei, és
ezen dolgok szinten tartása és a célok megvalósítása munkahely
nélkül nem megy.
Viszont azt a MOSZ-tól joggal elvárjuk, hogy ha áldozatokat hozunk,
akkor olyan egyezséget kössenek, melyet a MÁV-TRAKCIÓ egy tollvonással nem szüntethet meg. Megfelelő biztosítékok legyenek és
legyen egy határ, ameddig elmegyünk. Itt Záhonyban, ahogy a kollégáktól hallom, korrektül egyenletes mértékben csökkentették a
munkaidőt és a béreket.
Először sokallták a csökkentést, köztük én is, mert a MOSZ tájékoztatóban nem így hangzott el. Ha országosan is így van és a
munkahelynek ez az ára, akkor elfogadom, viszont azt nálunk mindenki elvárja, hogy országos szinten egyenlő legyen. Tudom, hogy
vannak telephelyek, ahol most is több a munka és ők nagyon sérelmezik a jövedelemcsökkenést, viszont ne feledjék, hogy nem
mindig ők dolgoztak a legtöbbet. Volt olyan időszak, amikor a mi
körzetünkben is annyi volt a munka, hogy az ebédet szinte menet
közben kellet elfogyasztani, mégsem háborogtunk. De még most
is előfordul ilyen, ekkor reménykedünk, hogy megint sok lesz a
munka, sajnos ehhez még sok idő kell. Ezért szeretném, ha mindenki egyenlőnek érezné magát és egyformán venné ki a részét a
jóból és rosszból.
Szeretnék még egy dolgot mondani, amivel sokak ellenszenvét kiváltom, de ezt vállalom!
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Barsi Balázs
rovata

Aki nem akar áldozni magáért és a kollégájáért, hogy a jövője biztos
legyen, az legyen az első, akinek a munkaviszonya a létszámcsökkentés miatt megszűnik. Gondolkozzunk el, milyen egy munkanélkülinek, akinek semmilyen jövedelme sincs. Hát ez maradjon csak egy
rövid rémálom. Ezt kerüljük el. Kollégák, becsüljük meg munkahelyünket, de ne hozzunk ingyen áldozatokat!

JANDA ZSOLT

ZÁHONY
Nekem elég rosszul kezdődik ez az új „időszámítás”. Nálunk rendkívül rosszul sikerült a szeptemberi óraleosztás és ennek következményeként a bércsökkentés. Nagy a szórás, van akinek 20.000 Ft
és van akinek 1500 Ft a csökkentés, szerintem ez elfogadhatatlan.
Semmi rendezőelv nincs, csak a véletlen. Így határozzák meg emberek sorsát, jövedelmét!
Azt hiszem, ha a megállapodásokat 13-án írták alá, 19-én meg ki is
adták a vezénylést, akkor itt valami nincs rendben. Lehet, hogy már
előre el volt minden rendezve?
A munkahelyek megőrzése szempontjából kell áldozatokat hozni, de
szerintem ez már nem erről szól.
Én most egy kicsit el vagyok keseredve, ez már nem egy biztos munkahely, és most, amikor egységes kell, hogy legyen a MOSZ, ahogy
hallom, nincs így.
Megosztják a társaságot, különféle trükkökkel szétbomlasztják a
szervezetet.
Azt sem értem, miért csak a mozdonyvezetőktől várnak áldozatvállalást, a többi munkavállaló mivel segíti a Trakció talpra állítását?

SZILÁGYI OLIVÉR

BÉKÉSCSABA
A KSZ szeptemberi változása előtt már megtapasztaltam, hogy változások lesznek. Augusztus hónapban már volt egy „várakozásos”
szolgálatom. Elég érdekes érzés volt, hogy meg sem kell jelennem
a munkahelyemen, igaz kevesebb díjazás ellenében. Jöttek a hírek,
valószínű, hogy a nyugdíjazások elősegítése miatt a 4%-ról is le kell
mondanunk, átmenetileg.
Szeptemberre aztán eldőlt, hogy ennél komolyabb változások lesznek. A kötelező óra csökkentése és vele az alapbércsökkentés
egyenlőre még nem érintett, eddig augusztus-szeptember hónapban 1-1 várakozásom volt.
Sokan aggódtak, mennyivel is csökken az alapbérük, és vele együtt
a fizetésük, de az eddigi visszajelzések alapján még vállalhatónak
mondták.
Senki sem örül, ha csökken a munkabére. Én sem.
Szerintem a kevesebb bér még mindig nagyságrendekkel nagyobb,
mint a munkanélküli segély. Aki a mozdonyvezető hivatást választotta, hová is tudna elhelyezkedni, ha elbocsátanák?
A munkahelyek megőrzése most fontos feladat, ha nem a legfontosabb! Ne felejtse el senki azt sem, most mindenki hozzájárul mindenki munkahelyének megőrzéséhez!
Bár ennyivel megúszhatnánk a nehéz időket! Nem is beszélve arról,
hogy a válság címszó alatt a munkáltatók most sok minden, eddig
elért KSZ vívmányból jócskán szeretnének lefaragni. Ez még egy külön menet lesz. 

CSETERÁS TAMÁS

ZALAEGERSZEG

2009. szeptember

A VVMC tájékoztatója alapján novemberben az ATW keretében megállapodás várható arról, hogy a pihenőidő hetente legálabb 36 óra,
valamint az üzemi tanács hozzájárulásával legalább 32 óra lesz. A
megállapodás tárgyát képezi majd az is, hogy csak 7 egymást követő napon lehet munkát végezni.
A 2009-es menetrendben az NS (holland elővárosi vasúttársaság) a
két vonat közötti átmeneti időt 20 percről 15 percre csökkentetett,
melynek az az eredménye, hogy a vonatok jelentős késéssel közlekednek. Az átmeneti idő csökkentésével ugyanannyi számú mozdonyvezető 3%-kal több vonatot vezet.
2009 februárjában találkozott a VVMC a GDL (német mozdonyvezetők szakszervezete) Észak Hamburg-i képviseletével, hogy a határon át közlekedő vonatokról egyeztessenek. A GDL és a VMMC megállapodtak arról, hogy támogatást nyújtanak a mozdonyvezetőknek.
2009 márciusában egy órás figyelmeztető sztrájkot tartott a holland szakszervezet két jegyvizsgáló ellen elkövetett testi sértés miatt. A sztrájkot követően súlyosabb biztonsági intézkedéseket vezettek be.
A hitelválság következtében a holland kormány arra az elhatározásra
jutott, hogy a bértárgyalások során 0 %-os béremelést képvisel. A
nyugdíjkorhatár 67 éves korra történő emelése is várható.

a profik így nyomják…

A MOSZ Debreceni tagcsoportja kétnapos kerékpár túrát szervezett augusztus 14 – 15–én
a Zemplénben. A 15 fős csapat első nap a Tiszalök – Tokaj
– Bodrogkeresztúr – Olaszliszka
– Tolcsva – Regéc – Mogyoróska

útvonalat teljesítette. A szállás
Mogyoróskán a Napkelte panzióban volt, ahol az esti szalonnasütést egy kis sörözés, jó hangulatú beszélgetés, valamint hajnal
2-ig tartó póker parti is követte.
és a leendő profik…
Másnap a Fony – Abaújszántó –
Tállya – Mád – Tarcal – Tokaj – Tiszalök útvonalon kerékpározott a
csapat. A mellékelt fényképek a Bodrogkőváralja előtti emelkedőn
készültek, aki már járt arra, biztosan tudja, nem is olyon egyszerű
oda felmenni, az autót is 1-esbe kellett kapcsolni.
Én ezen a túrán sajnos csak autós biztosítóként,
vonóhorogra szerelhető kerékpártartóval vettem
részt, de ezt a kb. 130 km-es távot mindenki végig nyomta becsülettel, senkit sem kellett felvennem, igaz a „gáz” pedált azért én is nyomtam rendesen.
Liszkás Sándor

Debrecen – Kelet

Könnyű, laza nyári hónapnak nem nevezhető időszak után vagyunk
és rá kell jönnünk arra, hogy másfajta módon is lehet és kell végeznünk érdekvédelmünket. Ki-ki döntse el magában, hogy mi a fontosabb számára: a stabil foglalkoztatási biztonság, vagy a pillanatnyilag megszerezhető, legmagasabb zsákmány zsebre rakása a jövőről
való gondoskodás nélkül! Ma egy picit kevesebbet és holnapra is
marad, vagy ma mindent, holnap meg már nem érdekel, vagy nem

2009. szeptember

érint! Nem akarok talányokba burkolózni, de azt mindenkinek látnia kell, hogy csak egymás mellé állva, egymást segítve tudunk talpon maradni és előre lépni, ha nem így teszünk, akkor a közel 20
év alatt létrehozott és mások (külsők) által elismert szakmai szakszervezet alapjait is megrengethetjük! Kinek is jó ez? A mozdonyvezető társadalomnak biztosan nem, de azoknak, akiknek szálkák
voltunk a szemükben mindenképpen. A munkáltató örül neki, ha zavart kelthet és soraink egységének lazulását véli felfedezni az intézkedések hatására. A konkurens szervezetek (ami igazán nem tényleges, csak vélt konkurencia) pedig annak örülnek, hogy nem lebeg
ott a fejük felett a MOSZ árnyéka. Azok az emberek, akik az alapszabályunk értelmében nem léphetnek be sorainkba, általában példaként említik a Mozdonyvezetők Szakszervezetének tevékenységét
és többször felróják a saját szakszervezetük felé azt, hogy ott miért
nem működhet így az érdekvédelem. Hogy mi értelme volt az ilyen
típusú tucatnyi sztrájknak, ha annak nincs kézzel fogható hozadéka, hogy miért csak a mozdonyvezetőknek van bértáblája (mert a
MÁV csoportnál lévő nem az), miért van a mozdonyvezetőknek 35%
-os műszakpótlékjuk, hogy hogyan lehet az, hogy a mozdonyvezetők
köréből nem engedtek el senkit az elmúlt 20 esztendő alatt létszámleépítés címén, és még sokáig sorolhatnám. Miért van az, hogy pont
azok, akik legtöbbet tettek meg magukért, és akik az ország összes
más (MÁV-on kívüli) szakszervezetének is példaként állnak nem elégedettek az eredményekkel. Most mindennél fontosabb az összetartás! Fontosabb, mint az elmúlt 20-30-40 évben bármikor! 1978ban, 1988-ban, 1998-ban, hasonlóan kellett végezni a munkánkat.
2008-ban ez megváltozott, de nem azért mert a MOSZ változott
meg, hanem azért mert a körülmények lettek mások! Ki gondolta
volna 2005-ben, hogy röpke három év múlva már nem a jó öreg MÁV
keretein belül végezzük a munkánkat? Ki gondolta volna 2008-ban,
hogy a sok túlórát követően olyan gazdasági visszaesés lesz 2009re, ami a túlórákkal együtt magával viszi a megrendeléseket is? Mert
ez így történt, de az év első felében, a 2008 év végi KSz. módosításokat követően nem tapasztaltuk meg, hiszen a tavalyi évben kifizetett túlórákat alapbéresíteni tudtuk, így biztosítva azt, hogy nemhogy veszteség ne érje a mozdonyvezetőket, reálkereset növekedést
is el tudtunk könyvelni a csökkent teljesítmények és a csökkent vonat-, tolatási kilométerek mellett is! Ezek nem eredmények? A MÁV-
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területi hírek

Debrecen

Területi hírek

A munkáltató a foglalkoztatási képességet többek között azzal kívánja javítani, hogy a képzéseket e-learning keretében, azaz otthon
végzett internetes tanfolyamok keretében tervezi megtartani.
Mindezek hatására a bértárgyalások is nehezen indultak. A regionális közlekedésben április 6-án kezdődtek a tárgyalások. A szociális megállapodás keretében az munkáltató által ajánlott béremelés 0,5 %-nál kevesebb volt. A tárgyalások megszakadtak, mivel
a szakszervezeti oldal az ajánlatot nem tudta elfogadni. Abban
az esetben, ha a munkáltató nem ajánl többet, sztrájkra kerülhet sor.
Az elővárosi társaságnál, az NS Bahn-nál április 7-én kezdődtek
a bértárgyalások. A VVMC a reális bérnövekedés mellett a szolgálatok hosszának és tartalmának javításáért, valamint az elégséges pihenőidőért is küzdött. A tárgyalások során nyilvánvalóvá vált,
hogy az NS-nek a vezetők részéről mindenekelőtt még több szabad időre van szüksége. A szolgálatban töltött napok számát növelni kell, amely most évente 169 nap. Az NS azt javasolja, hogy a
továbbképzésekre, a szakaszváltozások szinten tartására fordított
időt pénzre cseréljék. Mindez ellentétben áll azzal a ténnyel, hogy
majdnem 30 %-a a mozdonyvezetőknek „burnout”-ban, idegkimerülésben szenved. 
KL/KL

nemzetközi hírek

A VVMC, a holland mozdonyvezetők szakszervezetének beszámolója

területi hírek

 CARGO-nál már március óta próbálnak valamilyen formában vissza-

venni a dolgozóknak kifizetett bérekből. Alkalmazzák az állásidőt az
alapbér 80%-ért! Személyi alapbért csökkentettek úgy, hogy a havi
kötelező (teljesítendő) óra mértékét nem csökkentették mellé!
Most azt kell eldöntenünk közösen, hogy mit kell megtennünk azért,
hogy a jövőben is legyen munkahelyünk! A saját rövidtávú érdekeinket kell félrerakni azért, hogy a közösség, a mozdonyvezető társadalom hosszú távú érdekei érvényesülni tudjanak! Egyáltalán nem
mindegy, hogy ki, milyen feltétellel kerül át esetelegesen egy másik
vállalathoz mozdonyt vezetni! A jövő nem kiszámítható, de közösen,
összefogva fel tudunk rá készülni! Ha viszont belső feszültségeket
keltve mi maguk romboljuk le a 19 év alatt felépített rendszerünket,
akkor jót ne várjunk a jövőtől! Biztos vagyok abban, hogy önállóan
senki sem fogja tudni megvédeni magát, nem fog tudni jobb munkaszerződést kötni, és nem fog tudni magának olyan megállapodást
kötni, ami egy-két évre biztosítja a munkahelyét! Abban is biztos vagyok, hogy ez a mozdonyvezetőknek más szakszervezetek sem tudják majd biztosítani! A többieknek csak az a fontos, hogy a MOSZ,
mint sokak (munkáltató, egyéb szakszervezetek) szemében szálkaként virító szervezet eltűnjön, Pannónia egéről. Semmivel nem tudnak többet nyújtani, sem pedig garantálni a jövőre való tekintettel.
Biztosan mindenki ismeri a tücsök és a hangya meséjét. Most itt
az idő és el kell döntenünk, hogy nagyszájú, mulatozó tücskök vagyunk, akik csak a mának élnek, vagy pedig hangyák, akik szorgalommal, beosztással készülnek fel a jövőre! Faljuk fel a jövőnket,
vagy megfelelő stratégiát készítve várjuk a jövőt, ami biztosan nem
a Kánaán lesz!
Kedves Hangya Barátaim!
Készüljünk fel a jövőre és a hisztérikus magatartás helyett a szépen,
porszemenként felépített jövőt válasszuk! Az biztos, hogy ha egyszer szétrúgják (szétrúgjuk) a hangyabolyt, akkor nem fogunk tudni még egyet építeni és a hangyákat felfalják, kihasználják a tücskök és egyéb élőlények táborában. Csak a munkájuk kell majd, hogy
a saját érdekeiket tudják érvényesíteni. Az viszont
nem állapot, hogy a hangyák etessenek, tartsanak el más állatokat a bolyon kívül is! Védjük meg
a bolyt, még ha ez némi áldozatot is követel mindannyinktól, hiszen egy ép és egészséges hangyabolytól mindenki tart, mert látványa páratlan és
félelemkeltő!

Gyüre Ferenc

Bp-Centrum

Ez a nyári tárgyalási sorozat is bebizonyította, hogy bőven van ok a
szervezetpolitikai megfontolásokra, a már rég alkalmazott mechanizmusok újraértékelésére és az indokolt korrekciók megtételére.
Mindezeket mielőbb meg kellene tennünk, mert az utóbbi időben
gyakran kerültünk az idő szorításába (is), amire rávilágítanak az értelmezési eltéréseket utólag kezelő Megállapodások is. Most már gondolom - mindenhol érzékelik a tagtársaink ennek szükségességét.
Ismét sikerült területünkön a munkáltatói jogkörgyakorlónak – kellemesnek éppen nem nevezhető – meglepetést szereznie: rövidebb
napi munkaidő bevezetését tervezi a munkaidő beosztás tartalma
alapján, de a KSz szabályainak megfelelően átadott Értesítés nélkül. Remélem, hogy nagyon sok tagtársam értelmezi jogsértőnek
a később kiadott Értesítés-t, és Meghatalmazás-t adnak az egyéni jogviták lefolytatására, mivel a munkáltatói jogkörgyakorló nem
szándékozott azt visszavonni és ezzel az eredeti munkaidő keretet
alkalmazni szeptember hónapra. Kíváncsi leszek, hogy azt a helyzetet hogyan kezelik le, ahol még 24-én ki sem volt adva a munkaidőbeosztás sem… Aki esetleg azt kérdezné, hogy miért feszengünk itt
egy hónap miatt, annak csak annyit mondok: jogkövető magatartás,
jogszerűség. Úgy gondolom, a kötött megállapodások a felek mind-
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egyikére érvényesnek kell lennie, és ha most e mellett szó nélkül elmegyünk, akkor legközelebb majd mi következik?
Tisztában vagyunk a nehéz gazdasági helyzettel, mert érezzük a saját
bőrünkön, tájékozódunk is, ahogy csak tudunk, és kisebb-nagyobb
késéssel ugyan, de elmondják a sarokszámokat is. Talán könnyebben nyelnénk le a nekünk szánt keserű pirulákat /a velünk egy cipőben járó más munkakörű(ek)nek szintén részvétem - már, ha van
ilyen egyáltalán…/, ha előzetesen tájékoztatnak minket, munkavállalókat, érdekképviseleteket, ÜT-t a valós kiváltó okokról, a munkáltató képviselői által betervezett tervszámokról (még a szélesebb
körben való megismertetést is segítenénk, csak kapjuk végre már
meg ezeket) és ha nem ilyen diszkriminatív módon vezették volna
be a csökkentést. Mert bizony nehezen tolerálható az, hogy míg sokan 15-25 órás munkaidőkeret és ezzel 80%-ban arányos keresetcsökkenést szenvednek el, addig mások semmit, vagy csak minimálist. Erre a nagy szórásra számomra nincs elfogadható magyarázat!
Egyenlően kiadott csökkentést még mindig jobban el tudtunk volna
fogadni, mint ezt a zsonglőrködést. Annyit viszont már sikerült elérni, hogy ezt is göngyölni fogják majd, mint a túlórát és törekednek az
azzal egy szintű kiegyenlítésére is, ami az összesített adatok alapján
valóban meg is történik. Nekem mindezek ellenére olyan érzésem
van, hogy inkább bérkiáramlás visszafogásának szánták számunkra, s mellesleg számukra még hoz(hat) is majd valamit a konyhára.
/Nekünk ugye már nincs semmi év végi plusz a teljesített tervekért./
A kiértékeléseknél viszont majd kéretik azt is figyelembe venni, hogy
az mennyi többletköltséget indukált, hogy nincs semmilyen plusz
operatív célokra felhasználható mozdonyszemélyzet betervezve (a
lemondott személyzetre bazírozni meg túl merész terv lenne szerintem), ergo minden újabb megrendelés a munkaidőkereten belül, rendkívüli munkavégzést fog
eredményezni. Inkább kellett volna esetleg pár
állásidős szolgálat, mint sem a Trakció merevségét tovább fokozni a megrendelők felé, de ezt
már bizony nem a KSz-ünk merevsége idézi elő.

Csallos Tamás

Szombathely

Augusztus 25-én tartotta soros ülését a HÉT. Természetesen a fő
téma a 20-án kikézbesített munkaidő csökkentés és az ehhez kapcsolódó bércsökkenés volt. Azt azért mindenki láthatta, hogy ránk is
előbb utóbb hatással lesz a válság, hisz csökkentek a megrendelések. A kollégák többsége el is fogadná ezt a megoldást csak egységesen mindenkinek és nem ekkora szórással.
A munkáltatónak föltettük a kérdést, mi alapján csökkentették egyes
személyeknél drasztikusan a munkaidőt és a béreket. A válaszuk az
volt, kevés idő állt rendelkezésükre. Ez a megközelítés számunkra nem elfogadható. Ha nincs rá idő, akkor halasztották volna el és
próbáltak volna az ekkora szóródást elkerülni. Természetesen jogos
a kollégák fölháborodása ez ügyben. Volt egyeztetés Márkus úrral a
kérdésben, akkor valami ígéretet is tett, hogy mi legyen a max. óraszám, de ez még a mai napig nem történt meg.
Hab volt a tortán, hogy esetleg a tervezők még jutalmat is kapnak a
jó munkájukért. Miből? Amit tőlünk elvesznek?
Egyébként meg érdekes dolog, hogy most képesek voltak alig három
nap alatt összehozni egy előrevezénylést, ami máskor egy egész hónapot vett igénybe.
Az is egy misét megérne, hogy amikor a béremelési értesítőket kell
kiadni, akkor hetek alatt készülnek csak el vele, de a csökkentésről
2 nap alatt elkészül.
Több kolléga is jogosan azt szeretné tudni, miért csak a mozdonyvezetőket érinti. Legalább mindenkit érintsen olyan százalékban,
amilyent a TVSZK szinteken produkáltak. Ez nálunk 3,98%. Tehát
ugyanezzel a százalékkal csökkenjen mindenki bére. Ne csak a mozdonyvezetőkön akarjanak spórolni. Természetesen mindent megte-
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szünk azért, hogy ilyen anomáliák ne forduljanak elő a jövőben. Folyamatos tárgyalások vannak a TRAKCIÓ vezetésével.
Napirenden volt még, a KSZ egyes pontjainak értelmezése. Megint
eljutottunk oda, kezdik az ő szemszögükből magyarázni. Majd a
szeptemberi bérelszámolásnál sok minden kiderül. Minden kolléga
figyeljen arra, mikor mennyi órát csinált, és tartsuk be a normaidőket, ne legyünk lusták eseménykönyvet írni akárcsak 5 perc hos�szabbodásról is.
Szóba került még a gépek takarítása, amit nem végeznek el. A pénzt
bevasalják, a munka meg marad. Itt sem sok idő egy eseménylap
megírása. Szó volt még az oktatások kapcsán arról, hogy ha a kolléga nem a saját szolgálati helyén részesül oktatásban, hanem máshol, akkor jár-e utazási idő. Ezzel a VÉT-hez fogunk fordulni, mert választ nem adtak, vagyis azt, hogy nem jár.
Tapolcán a nyugdíjba vonult Keszler Gyula helyett
az időközi választások után Bertalan László kapott
bizalmat a tagcsoport vezetésére. Jó munkát kívánunk neki.

Lóránt Imre

Augusztus 26-án Székesfehérváron több mint ötvenen gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk 20 éve tragikus balesetben
elhunyt Gőbölös Ferenc mozdonyvezető kollégánkra. A beíró
falán egy emléktáblát helyeztünk
el, melynek avatásán Kiss László
a MOSZ elnöke mondott néhány
gondolatot az egybegyűlteknek.
Megemlékezésében szólt arról,
hogy a baleset nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a mozdonyvezetői társadalom elinduljon saját
érdekvédelmének kialakítása útján.

Szeged

A gazdasági válság minket, mozdonyvezetőket sem került el, így augusztus 13-án a Kollektív Szerződés módosítására kényszerültünk. A
módosításokról frissen melegében fórumokat tartottunk a területen,
Kiskunhalason, Szegeden és Békéscsabán. A kollégák rég nem látott
érdeklődéssel vettek részt a tájékoztatókon, amelyet a MOSZ alelnöke Németh László tartott. A módosítások apró részletességgel lettek
kitárgyalva, magyarázva, a tagság részéről pedig értékelve. A mérsékelt hangulatú fórumok másnapján, 20-án jött a meglepetés, a munkáltató rövidített munkaidőben történő foglalkoztatásáról szóló értesítés. Azzal tisztában voltunk mindnyájan, hogy új szabályként benne
van a KSZ-be a rövidebb munkaidő, de, hogy máris, azonnal bevezetésre kerül, azzal senki nem számolt. Az eddig nyugodt szegedi terület is elkezdett morgolódni, értetlenkedni. Ahogy mondani szokták, égtek ám a telefonvonalak 20-án délután. A felháborodás csak
fokozódott, amikor kiderültek a munkáltató turpisságai, hogy telephelyeken belül a munkaidő csökkentés nem egyenletesen lett szétosztva. No ekkor kezdett elszabadulni a kollégák gondolata. Ki miért
pont annyit kapott a „mínuszokból” amennyit. Ki mit vitt, adott a vezénylőknek, hogy kedvezőbb elbírálásban részesüljön. Az igazi miértek, lehet, hogy sosem fognak kiderülni. Voltak persze kivételek, ahol
egységesen, szinte percre pontosan lett szétosztva a nem is kevés
mínusz óra! Ami biztos, hogy káosz és elégedetlenség, jogos felháborodás lett rögtön. A telefonvonalak tovább égtek! Azonnal rendkívüli HÉT összehívását kezdeményeztük, ami 27-én össze is ült. Sajnos
nem sok eredménnyel. A munkáltató hallani sem akart intézkedésének a visszavonásáról, de még a módosításáról sem. Maradt egyenlőre, az egyenlőtlen elosztás, az egyenlőtlen teherviselés, a morgás,
a felháborodás. Nem gondolnám, hogy ez lett volna a munkáltató
célja! A Trakció akarata megvalósulni látszik, miszerint jelentős megtakarítás lesz a szeptemberi bérekben. Viszont a munkáltató jól felfogott érdeke és felelőssége kell, hogy legyen, hogy a telephelyen belüli
feszültségek mielőbb enyhüljenek, csillapodjanak! Mi mozdonyvezetők sajátos helyzetben vagyunk, hiszen a mi foglalkoztatási problémáink látványosak. Fehéren feketén kimutathatóak a teljesítményeink, hiszen a vonatok a szemünk előtt jönnek-mennek. Itt lehet a
legkönnyebben, minden különösebb erőfeszítés nélkül meghúzni azt
a bizonyos „derékszíjat”. Csakhogy, az anyagi gondokkal küszködő Trakciónak nem csak mozdonyvezető munkavállalói vannak, akiken szintén van „derékszíj”, s igenis azt is meg lehetne, meg kell húzni!
Mert a cég minden egyes munkavállalójának részesülnie kellene a szűkösebb idők gondjaiból!

Baráth Géza
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Az avató után néhány percnyi beszélgetést követően autóba szálltunk és Enyingre utaztunk, ahol a sírjánál Márton Ferenc akkori székesfehérvári üzemeltetési részlegvezető emlékezett a közel száz főre
növekedett megjelent előtt. Beszédében kiemelte Gőbölös Ferenc
szakmai tudását, elmondta, hogyha nem történik ez a tragédia ma
biztosan a MÁV egy meghatározó személyisége volna. Hangsúlyozta a rendkívüli felkészültségét és elkötelezettségét a vasút iránt. Tanulság a fiatal mozdonyvetők számára, hogy bármennyire felkészült
és lelkiismeretes egy mozdonyvezető, hasonló tragédiák bárkit érhetnek. Végül elhelyeztük a megemlékezés virágait, pusztaszabolcsi
kollégáink pedig gyertyát gyújtottak a sírnál.
Megköszönjük a MÁV Trakció és a MOSZ vezetőségének, valamint
minden megjelentnek, hogy jelenlétükkel kifejezték ennyi idő után
is az együttérzésüket. Külön köszönet azoknak, akik személyes kapcsolatban nem álltak az elhunyttal, de mégis megjelentek a számukra ismeretlen kolléga emlékére tartott megemlékezésen.
MOSZ
Székesfehérvári tagcsoport
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Már az új székházban
Befejeződött MÁV csoport irányításának átköltözése az Andrássy úti székházból az új Könyves Kálmán körúti Parkway iroda
házba. A bérlemény, a több mint 27 000 négyzetméter közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra, melynek az évi
bérleti díja meghaladja az 1 milliárd, az üzemeltetési költsége
pedig a 400 millió forintot.

Nem mindenki elégedett az amerikai tipusú irodákkal

A bérleti díj fedezetét az Andrássy úti székház eladása jelentette
volna, amit eddig kétszer hirdettek meg, de nem akadt egyetlen jelentkező vásárló sem, aki megvenné. Az előzetes becslések szerint
a régi székházért 3-5 milliárd forintot kapott volna a vasúttársaság.
A székház ingatlan-ügyet már a közbeszerzési kiírás megjelenése
óta nagy érdeklődés és számos kritika érte. Szükséges volt egyáltalán rá, s ha igen akkor miért pont erre esett a választás: a korábbi
frekventált helyhez képest a távolabb esőre, az Üllői út és a Kőbányai út közti szakaszra? A központi irodaház egyetlen előnye, hogy
a MÁV és leányvállalatainak irányításához tartozó dolgozói - amely
közel kétezer fő - a költözködés befejeztével egy épületbe kerültek. Az „A” kategóriás irodaházat minden luxussal ellátták. Az épüTöbb mint 27 négyzetmétert bérelnek
let alagsorában parkolók, belső térfigyelő és informatikai rendszer,
infraérzékelőkkel ellátott beléptető kapuk, étterem és büfé, személyre szóló szociális helyiségek biztosítják az osztályon felüli körülményeket. Bár nem mindenki elégedett, sokan panaszkodnak, hogy az egy légterű amerikai típusú irodákban zavaró dolgozni, mert egymás száwww.parkway.hu
mítógépeire rálátni és hallani lehet, ki mit beszél akár telefonon is.

A székház ingatlan-ügyet már a közbeszerzési kiírás megjelenése óta nagy érdeklődés és számos kritika érte
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„Tüzesen süt le a nyári nap sugára…”,
avagy életképek a mozdonyvezetők munkakörnyezetéből
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Nyári csendélet
A nyári forróság nem kímélt idén bennünket mozdonyvezetőket. Klíma hiányában maradt a víz és a
törölköző, jól bevált hagyományőrző együttese. Az
átlagos hőmérsékletnél melegebb környezetben is
sűrűbben fordulhatnak elő balesetek.
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A színvilág is hatással van ránk, az egye
düllét magányát pedig oldja a jó társaság. E két fonto
s tényező,
miatt sem maradhatott ki a fülkébe bekö
ltözött darázsfészek sem a friss felújító festésből.
Lehet hogy
leltári nyilvántartásba is került mint tarto
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Tájkép

a piszkos szürke és kopott
Ránk mozdonyvezetőkre is
a félhomályos tér pedig ál,
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Amennyiben balesetveszélyes vagy elviselhetetlen munkakörülményekkel találkoztok,
készítsetek fényképeket és küldjétek be szerkesztőség címére:
e-mail: mosz@mosz.co.hu
2009. szeptember
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Munkavédelem, NKH ellenőrzések

Nagy örömömre szolgál, hogy mostanában rendszeren találkozhattok a lap hasábjain munkavédelmi tárgyú írásokkal. Több munkavédelmi képviselő kollégánk ragadott tollat, különböző munkavédelmi
tárgyú témában, és ez is bizonyítja, hogy sikerült ezt a területet felráznunk Csipkerózsika álmából. Szerencsésen alakultak számunkra
az utóbbi időben a dolgok, hiszen a Trakció megalakulásával lehetőségünk nyílt a munkavédelemben is közvetlenül a cég felső vezetésével tárgyalni. Ennek már látszanak is az első eredményei. A
munkáltató betartja a törvényi kötelezettségeit, mind az együttdöntési, mind a véleményezési lehetősünkkel tudunk élni, és véleményünket figyelembe is veszik. Sajnos ez nem azt jelenti, hogy már a
hétköznapokban is érzékeljük a javulást, de reményeim szerint ez is
hamarosan be fog következni. Konkrét példaként említeném a mozdonyok takarítását, ahol sikerült előre lépnünk, mivel júliustól a Gépészettel kötött Szolgáltatási Szerződés része a tisztítás (Köszönet
a MOSZ segítségéért!). Még nem az általunk elképzelt szinten, és
gyakorisággal, de már ez is haladás. Idén először sikerült elérnünk
a légkondicionálók fertőtlenítését. A Központi Munkavédelmi Bizottság véleményezte egy új típusú mozdonyvezetői szék beszerzését,
és a tervek szerint nemsokára meg is jelenik az első légrúgós szék
a MÁV mozdonyain. Megtörténtek az első hivatalos zajmérések, és
a képviselők folyamatosan harcolnak a zajos mozdonyok kiszűréséért, javításáért. Számtalan kisebb-nagyobb ügyben képviseltük
kollégáink érdekeit, folyamatosan egyeztetünk a Trakció Biztonsági, Működtetési, és Járműmenedzsment területeinek vezetőivel. A
munkavédelmi helyzet javítása cégünknél elsősorban a mozdonyok
állapotának javításáról szól, tárgyalásaink fő témája is ez, és általában konstruktív magatartást tapasztalunk a munkáltató részéről.
Vitáink ott vannak, ahol túl kell lépni a betervezett anyagi eszközök szintjét. Mindannyian ismerjük a MÁV helyzetét, úgyhogy nem
részletezem a lehetőségeinket, csak szeretném, ha tudnátok, hogy
nem könnyű a dolgunk.
A cégen belüli érdekvédelmen felül időnként külső hatósági ügyekben is el kell járnunk. Most értem a végére egy egyeztetésnek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal (továbbiakban NKH), ennek eredményét
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szeretném közzé tenni. Előtte azonban tekintsünk vissza kicsit a közelmúltba! A vasúti fuvarozási piac megnyitása után megdöbbenve tapasztaltuk egyes vasútvállalatok munkavállalóinak felelőtlen viselkedését. Sürgettük ezen áldatlan
Fotó: Benke
állapot megszüntetését, és örültünk az NKH-s ellenőrzések megindulásának. Ezután következett
néhány nagyon súlyos baleset.
A média „áldásos” tevékenysége
folytán reflektorfénybe kerültünk,
és sajnos eléggé negatív képet
festettek rólunk. Ennek eredménye az lett, hogy már a sarki fűszeres is minket ellenőriz, és van
már álruhás ellenőrünk is (nem
Mátyás király!). Érthető módon
kezd elegünk lenni a tisztességesen dolgozó mozdonyvezetők vegzálásából, a „Ha van sapka azért, ha nincs sapka azért!”
stílusú ellenőrzésekből. Azonban
szeretném, ha nem felejtenénk
el, hogy a mozdonyvezetés veszélyes üzem, szükség van kontrollra. Az ellenőrzések a mi biztonságunkat is szolgálják. De!
Követeljük, hogy ezek jogszerűen, korrekt módon történjenek.
Ezt az ellenőrzéseket végzőknek
is tudomásul kell ezt venniük, párbeszédet kell folytatnunk, értékelnünk a tapasztalatokat, mivel végső soron közös érdekünk a balesetek
megelőzése. Ennek szellemében vettem fel a kapcsolatot egy konkrét témában az NKH-val, és nagyon korrekt, tisztességes magatartást tapasztaltam a részükről! Az ügy: néhány kolléga elmesélte, hogy
NKH-s ellenőrök kérték tőlük a „láthatósági mellényt”. Levélben fordultam a Hivatalhoz, melyben jeleztem nekik, hogy az egyéni védőeszközök, mint munkavédelmi eszközök az OMMF hatáskörébe tartoznak,
és kértem, hogy ellenőrzésüktől tekintsenek el. Sajnos konkrét ellenőrzéseket nem tudtunk megvizsgálni, mivel nem tudtam ilyeneket prezentálni, de nem is ez volt a célom, csak szerettem volna tisztázni a
kötelezettségeinket. Bíró József Úr, a Vasúti Hatósági Főosztály igazgatója válaszolt a levelemre, és biztosított arról, hogy munkatársaik nem
ellenőrzik a munkavédelmi eszközöket. Javasoltam, hogy folytassunk
párbeszédet, hiszen ezzel elejét vehetnénk az ellenőrzések alkalmával előálló kellemetlen helyzeteknek. Bíró Úr elfogadta a javaslatomat.
Szeretném, ha kialakulna köztünk egy íratlan „etikai kódex”. Bizakodó vagyok, hiszen csak olyan panaszokat hallottam tőletek, hogy valamely mozdonyvezetői tevékenységetek közben ellenőriztek (leginkább
vonat előkészítés), hátráltatva ezzel valamelyest ezt a munkát, de inkorrekt felügyelői magatartásról még nem kaptam hírt. Értelmes párbeszéddel ezek a problémák könnyen orvosolhatók. Megismétlem,
szükségünk van a hatósági kontrollra, hiszen a több szereplőssé vált
vasúton ez a mi biztonságunkat szolgálja, és arra kérlek benneteket,
hogy ennek szellemében segítsétek az NKH munkáját, és ha van javaslatotok az ellenőrzések lefolytatásának zökkenőmentessé tételére,
juttassátok el hozzám!
Végezetül csak annyit: szeretném, ha a Trakció egyes ellenőrzésre feljogosított vezetői is átgondolnák eddigi gyakorlatukat, és saját „egó”-juk hizlalása helyett rendeltetésszerűen használnák jogkörüket, tanulva az
NKH-tól!
Jó egészséget, balesetmentes munkát kívánok!

Sáfrány Csaba

mozdonyvezető, munkavédelmi képviselő

2009. szeptember

A Vasutas Nyugdíjpénztár megalakulásától kezdve kiemelt figyelmet
fordít a pénztártagok megfelelő tájékoztatására annak érdekében,
hogy a pénztári munkáról aktuális ismeretekkel rendelkezzenek.
A pénztártagok előtt ismeretes, hogy a befektetési tevékenység
eredménye 2008. évben sajnos mindkét Ágazatban negatív volt,
amelyet a számlaértesítő mellékletét képező tájékoztatóban részletesen ismertettünk.
Tekintettel arra, hogy a Nyugdíjpénztárak a pénztártagok megtakarításait a pénzpiacon fektetik be, ezért ezekre a befektetésekre folyamatosan hatással vannak a gazdasági események, így a válság
is. Azok a szervezetek, amelyek befektetésekkel foglalkoznak, nem
függetleníthetik magukat a gazdasági körülményektől, hanem azzal
együtt élve igyekeznek a legtöbbet kihozni az adott helyzetből.
A Vasutas Nyugdíjpénztár a nyugdíjcélú megtakarításokra jellemző
hosszú távú befektetési stratégiát folytat, amelynek az eredményét
pénztártagjaink 2009. I. félévben már érzékelhetik. A 2009. év II.
negyedév ugyanis kiugróan magas eredménnyel zárult, a piaci helyzet stabilizálódni látszik. A II. negyedévben az Önkéntes Ágazatban

elért hozam +12 % volt, amelyhez ha hozzávesszük az I. negyedév
-5.66%-át, akkor összességében 2009. első félévében + 5.64%-os
nettó hozamot értünk el.
A Magánpénztári Ágazat is jó eredménnyel (a teljes pénztárra vetítve nettó + 4,09%-kal) zárta az első félévet; a napi árfolyamok alakulása a Nyugdíjpénztár honlapján figyelemmel kísérhető. Az II. negyedévi hozam felosztása megtörtént, már megtekinthető az egyéni
számlán.
Befektetési politikánkra hangsúlyozottan igaz, hogy konzervatív, így
semmi fölösleges kockázatot nem vállalunk. Befektetéseink döntően államilag garantált, kockázatmentes állampapírokból állnak, a rizikós részvények aránya alacsony.
Pénztártagjaink részére ismételten megerősítjük, hogy a Vasutas
Nyugdíjpénztár a befektetési politikájában foglaltaknak megfelelően
a pénztártagok vagyonát mindig a legkörültekintőbben és kiemelt
gondossággal kezeli.
Budapest, 2009. augusztus 19.

Telefon: 06-1/220-86-38, 221-71-93 Fax: 06-1/220-87-78
Vasútüzemi telefon: 01/31-90, 35-05 Vasútüzemi fax: 01/35-08
Internet: www.vasutaspenztar.hu E-mail: vasutasp@t-online.hu
Ügyfélszolgálat: Hétfőn, pénteken 9-12 óráig, Szerdán 8-18 óráig
Adószám: 18077153-1-42

Európai Mozdonyvezetők Napja

Ismét együtt
az Európai Mozdonyvezetők Napján

Az ünnep mindig is fontos az ember számára, hiszen
ilyenkor lehetősége nyílik, hogy visszatekintsen az időben a képzeletbeli megállóhelyről. Így van ez a mozdonyvezetők nagy európai családjában is. A mindennapi munkavégzés taposó kerekéből kilépve, közösen
emlékezhetünk meg a szakmáról, magunkról és az egymáshoz fűződő szolidáris viszonyról. Minden európai
országban különféle programokat szerveznek, melyek
közös vonása hivatásunk népszerűsítése, a bennünket
foglalkoztató problémák megjelenítése.

A közel 20 év alatt szakszervezetünk, számos eseménnyel tette nevezetessé és emlékezetessé ezt a napot. Az eddigi hagyományoknak megfelelően több tagcsoport különböző rendezvényekkel, bálokkal, készül az
Európai Mozdonyvezetők Napjára.
Egy közösség erejét mutatja az is, hogy mit tesz szokásaiért, hagyományai ápolásáért. Mi erősek vagyunk,
de nem a számszerűség tesz kizárólag bennünket azzá, hanem az a lelki és szakmai közösség, ami ma a
Mozdonyvezetők Szakszervezetét alkotó tagokat jellemzi. S ez nem más, mint az elkötelezett hivatástudat és a
szervezett életforma.
Az Európai Mozdonyvezetők Napja alkalmából jókívánságainkat küldjük minden rendezvény résztvevőjének
és szervezőjének!

Kiss László

2009. szeptember

nyugdíjpénztári tájékoztató

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2009. I. félévi befektetési eredményei
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szakértelem…

SZAKÉRTELEM

2009. július 7-én az IC 537. sz vonattal
utaztam Miskolcról Budapestre. ÜB ülésre rendszeresen ezzel a vonattal járok. Nagyon sokan utaznak ezzel a vonattal vasutas
munkavállalók Budapestre, többnyire különböző Igazgatóságokba. A több évi utazások alatt, ha némelyüket csak látásból, de
volt „szerencsém” megismerni sok mindenkit. Az említett vonat menetrend szerint 07
óra 28 perckor indul Miskolcról, s 09 óra 27
perckor érkezik Budapest Keleti-pályaudvarra. A vonatot szlovák mozdony továbbítja, a
típusát ne várjátok tőlem, nem vagyok egy
„mozdonyfanatikus”. Ez a vonat nagyon ritkán érkezik pontosan a Keletibe. E napon
1-2 perccel később indult Miskolcról. Én egy
4 személyes, félig üveges fülkében ültem, s
mellettem a túloldalon a 2 személyes helyre
dr. Bori Endre ült le. Őt nem a vonatról ismerem, őt megelőzte a híre. A miskolci területen rettegnek tőle a munkavállalók, a MÁV-
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START Zrt-nél. Hogy pontosan mit is csinál,
nem tudom, de egyes információk szerint
vizsgáló.
De térjünk vissza vonatunkhoz. A sok lassújel miatt, Hatvanig felszedtünk még egy pár
percet. Persze ez, már mint az, hogy többet
kell fékezni, képletesen szólva mint gyorsítani, azaz a menetidőt e miatt képtelenség
tartani, az a kutyát sem érdekli, nem hogy
a magukat szakembereknek tartó vasúti kiskirályokat. A hatvani fázishatár után a vonat
lassulni kezdett, s az állomáson meg is állt.
2-3 perc tartózkodás után a vezető jegyvizsgáló bemondta a hangosító berendezésen,
hogy a vonat forgalmi okok miatt, bizonytalan ideig tartózkodik. A sok „szakértőből”
az egyik jól hallhatóan megjegyezte, hogy
ez nem forgalmi ok, hanem műszaki. Persze ekkor már túl volt egy-két telefonon. Erre, „mint a keselyűk a dög fölött, megbolydult a préri”. Többen izgulni kezdtek, hogy
már megint nem érnek fel időben a munkahelyükre, vagy a BGOK-ba. Egy 60-65 év
körüli idős vörös hölgy odament Bori Endréhez, s „szakértőként” leszögezte: „A hülye mozdonyvezető már
megint mit csinált? Nem kéne a
típusukat aláírni!” Erre jött a szintén szakértői válasz BE-től: „Máshol is járnak ilyen mozdonyok, ott
még sincs ilyen probléma. Máshol jobban fogják őket.”
Nem csak mint szakszervezeti
tisztségviselő, hanem mint mozdonyvezető is mondhatom: micsoda magas szellemiségű szakértői párbeszéd ez, mindenféle
információ birtokában ugye!
A bicska, mondanom sem kell,
kinyílt a zsebemben. Odahajoltam, a következőket mondtam Bori „Úrnak” : Elnézést kérek Bori Úr! Én jól ismerem önt,
s tudom publikálni is szokott.
Ugye nem bánja, ha ez a magasröptű eszmecsere egy szakmai lapban is meg fog jelenni.
A két „szaktekintély” arcára kiült a döbbenet. Kis habozás után
a válasz csak annyi volt : „Attól
függ, hogy melyikben”. Én nem
voltam tovább hajlandó beszélni
egyikükkel sem. Az öreg hölgy a
helyére fáradt. S csodák csodája, mire véget ért ez a kis közjáték, a vonat elindult. Úgy látszik
az a hülye, nem is annyira hülye,
vagy legalábbis nem a mozdonyvezető az!
Ilyen esetekben megfogalmazódik az emberben sok minden.
Megpróbálok néhányat most
közreadni, s néhány dologra felhívni az illetékesek figyelmét.

A hiba menet közben, fázishatár után következett be. A mozdony nem maradt szolgálatképtelen, a hibát a mozdonyvezető elhárította. Ez is mutatja, hogy nem „H” a
mozdonyvezető, legfeljebb akkor lenne az,
ha nem tudta volna elhárítani a hibát, ha
ugyan az elhárítható helyben. Kérdésemre a
Telephely Vezető Úr elmondta, hogy ezeknél
a mozdonyoknál, az eddigi statisztika szerint, 4 esetből egyszer hárítható el a hiba
helyben. Eddig, még senkit nem marasztaltak el, személyzethibáért.
Azzal egyet értek a „szakértőkkel” hogy valóban a típusismeret megszerzésével, különösen ennél a típusnál gondok voltak. Javaslom, nézzenek utána, ha olyan okosak, hogy
hogyan történt a típusismeret megszerzése,
mennyi idő telt el az elméleti és gyakorlati
ismeretszerzés között, s hogy mennyit utazik ezen a mozdonyon egy mozdonyvezető.
S nézzenek utána annak is, hogy ki, vagy mi
miatt történt eddig így a típusok megszerzése, s hogy a mozdonyvezetők akarták-e
hogy így legyen. Az E.1.sz. Utasítást nem a
mozdonyvezetők alkották.
Bori úr által elmondottakról - máshol is járnak….; jobban fogják őket -, nem is igen
írok, mert arról egy külön oldalt lehetne írni,
s előttem, mint miskolci mozdonyvezető előtt
arról tett tanúbizonyságot, hogy mennyire
nem ért semmihez, főleg ezen a területen.
Mint szakszervezeti tisztségviselő nem csodálkozom, mert sok effajta „szakértelemmel”
van szerencsém találkozni. A suszter maradjon a kaptafánál, tartja e szép magyar szólásunk. Azt hiszem, a vén hölgy, s a Bori úr
nem maradt a kaptafánál. A BIBLIA szerint:
„Ne ítélj, hogy ne ítéltess! Én nem ítélem el
őket. Csak sajnálom az ilyen embereket.
Többször is megfigyeltem már, akik ezzel a
vonattal járnak fel dolgozni, s legjobb esetben is 10 órára esnek be munkahelyükre,
gyakorta már a 14 óra 33-as IC-n jönnek is
haza. Ja persze 2-2 óra vonatozás + 4 óra
munkavégzés, így könnyen kijön a 7,6 óra.
Felhívom a figyelmét azért ezeknek, ha késik a vonat, s ezért nem esnek be 10 órára, talán egy órával hamarabb kellene elindulni otthonról! Az is igaz, ha sokszor késik
a vonat, sokszor nem esnek be időben, s
előbb-utóbb valaki csak észreveszi, hogy
nincsenek ott időben. Ezért azonban nem a
mozdonyvezetőt kellene hibáztatni!
Vajh, miféle munkahelyük lehet az ilyeneknek, s miféle „munkavégzés” folyhat ott?
Valószínűleg az ilyeneknek nem kell minden
percüket kódszámokkal lefedni, s a munkaközi szünet kivételét sem
kell jegyezniük. De vajon
az ő önköltségüket hogyan díjazzák?

Laczai Lajos

MOSZ Miskolc

Területi Ügyvivő

2009. szeptember

Telephely
Bp.Ferencváros

Átlagos létszám
318

Győr

223

Székesfehérvár

254

Bp. Északi

237

Szolnok

273

Hatvan

107

Balassagyarmat

49

Miskolc

381

Debrecen

290

Nyíregyháza

209

Záhony
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Telephely
Bp.Ferencváros

Átlagos létszám
323

Győr

223

Székesfehérvár

263

Bp. Északi

234

Szolnok

274

Hatvan

108

Balassagyarmat

50

Miskolc

385

Debrecen

291

Nyíregyháza

208

Záhony

124

Mozdonyvezető létszám
Összes szolg.ó.
Kötelezőn felüli óra
57472
1843
181
6
40384
1403
181
6
45734
1241
180
5
41422
0
175
0
48105
430
176
2
18861
169
176
2
8752
218
179
4
68003
1635
179
4
51741
1366
178
5
36836
852
176
4
21629
266
176
2

és szolgálati
Egyéb rk. mk.végzés
16
0
0
0
0
0
1334
6
1220
4
176
2
0
0
1480
4
0
0
0
0
0
0

óra 2009 év 7.hó
23 munkanap
„Mínusz” óra Telephely
Átlagos létszám
6
Szeged
190
0
0
Békéscsaba
151
0
0
Szentes
66
0
0
Vésztő
39
0
52
Pécs
135
0
11
Dombóvár
260
0
0
Nagykanizsa
136
0
124
Szombathely
134
0
0
Celldömölk
213
0
0
Zalaegerszeg 82
0
0
Hálózat
3870
0

174,8 kötelező óra
Összes szolg.ó.
Kötelezőn felüli óra
32889
533
321
3
26271
684
174
5
11951
180
181
3
7328
216
188
6
23638
228
175
2
45703
295
176
1
23649
132
174
1
23930
515
179
4
37857
625
178
3
14586
252
178
3
630103
13082
163
3

Egyéb rk. mk.végzés
241
1
275
2
49
1
187
5
289
2
502
2
496
4
217
2
455
2
162
2
5765
1

„Mínusz” óra
408
2
420
3
0
0
0
0
243
2
105
0
231
2
8
0
0
0
0
0
1630
0

Mozdonyvezető létszám
Összes szolg.ó.
Kötelezőn felüli óra
53679
2146
166
7
37261
1671
167
7
44497
2512
169
10
37330
0
160
0
44832
1155
164
4
17748
530
164
5
8279
299
166
6
62123
925
161
2
47503
1424
163
5
34038
1010
164
5
20238
399
163
3

és szolgálati
Egyéb rk. mk.végzés
3
0
0
0
0
0
1752
7
969
4
544
5
0
0
686
2
0
0
0
0
0
0

óra 2009 év 6.hó
21 munkanap
„Mínusz” óra Telephely
Átlagos létszám
0
Szeged
191
0
0
Békéscsaba
151
0
0
Szentes
66
0
0
Vésztő
39
0
50
Pécs
139
0
20
Dombóvár
263
0
0
Nagykanizsa
136
0
264
Szombathely
135
1
0
Celldömölk
215
0
0
Zalaegerszeg 82
0
0
Hálózat
3900
0

159,6 kötelező óra
Összes szolg.ó.
Kötelezőn felüli óra
32889
888
321
5
26271
582
174
4
11230
344
170
5
6870
268
176
7
22483
486
162
4
42228
414
161
2
21727
221
160
2
22417
873
166
6
35032
718
163
3
13265
178
162
2
591232
17043
152
4

Egyéb rk. mk.végzés
556
3
136
1
196
3
310
8
435
3
195
1
222
2
764
6
357
2
251
3
5624
1

„Mínusz” óra
87
0
74
0
159
2
0
0
93
1
173
1
202
1
2
0
0
0
0
0
1052
0

Egy „Olvasói levél” margójára

A Mozdonyvezetők Lapja 2009. augusztusi számában megjelent olvasói
levél sajnálatos módon több tárgyi tévedést tartalmaz, mely által téves
következtetéseket vonhat le az olvasó. Az említett Gy.94-697/2009. számú rendelkezést a tulajdonos MÁV Zrt. adta ki, nem a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

A kerékrepedések ismételt megjelenése után közlekedésbiztonsági okokból a MÁV Zrt. azonnali intézkedést hozott, amelyet a MÁVTRAKCIÓ Zrt-nek, mint a tulajdonos rendelkezését végre kellett hajtani.
A kifogásolt mondat, hogy „a mozdonyvezető a vontatójárművet kiiktatta a fékezésből”, valóban megjelent egy azonnali intézkedéseket tartalmazó parancskönyvben mint a Tulajdonos megállapítása, de jeleztük a
megfogalmazás helytelenségét, ezáltal a fenti számú rendelkezésben
és az ennek végrehajtására született parancskönyvben ez a téves fordulat már nem szerepel.
Azt a tényt, hogy a rendelkezés végrehajtása a vontatójárműveink kerék abroncsainak kopását, szélsőséges esetben abroncs elfordulást is
okozhat, jeleztük a tulajdonos felé. Már az intézkedés végrehajtásának megkezdése előtt jeleztük a tulajdonosok irányába, hogy Társaságunk minden keletkezett többletköltséget átterhel a MÁV-START Zrt-re,
tekintettel arra, hogy azok egy MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-n kívülálló okból jelennek meg.

2009. szeptember

Szükségesnek tartjuk felidézni, hogy mi történt a német kocsiknál keletkezett kerékrepedések kapcsán az „Olvasói levél” megírásáig és azóta.
Az első kerékrepedést 2008. szeptemberében észlelték, majd 2009.
februárjáig még további 12 esetben találtak ilyen jellegű meghibásodást. A kocsik tulajdonosa a MÁV-START Zrt. és a karbantartást végző
MÁV-GÉPÉSZET Zrt. saját hatáskörben vizsgálta az eseteket. Ezt követően 2009. júniusáig további repedést nem találtak, majd akkor rövid
időn belül kettőt. A tulajdonos MÁV Zrt. ekkor adta ki a fenti számú rendelkezést, melyet a leányvállalatoknak a felmerült számos aggály ellenére is végre kellett hajtaniuk.
Társaságunk továbbra is szorgalmazta a probléma kivizsgálásának és
kezelésének gyorsítását. Ennek érdekében a rendelet alapján felállított
szakmai bizottság munkájában aktívan részt vettünk és bizonyítottuk,
hogy a kerékrepedések oka nem az, hogy a mozdonyvezető a vontatójármű fékberendezését az utasítás alapján oldja.
Az oldás teljes körű tiltását előíró intézkedést a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. szakmai kezdeményezésére módosították, annak végleges, valamennyi érintett fél által aláírt példányát a MÁV-TRAKCIÓ ezen sorok írásakor kapta
kézhez. Ennek megfelelően, amikor ez a reakció megjelenik, már a parancskönyvekben is megtalálható a rendelet visszavonása.
Budapest, 2009. augusztus 27.
Üdvözlettel:
Kramli Ferenc
Személyzetmenedzsment vezető

17

reagálás olvasói levélre

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

tudjuk hány óra

Tudjuk hány óra

sínek világa kicsit másképp…

A világ legnagyobb vonóerejű gőzmozdonya egy (1’D)(D)(D2) tengelyelrendezésű

Mallet-renszerű kompaund-gépezetű, triplex mozdony

volt, amely 1916-ban a Philadelphia-i Baldwin Mozdony-

gyárban épült 700-as pályaszámmal a Virginiai Vasút (Virginian Railroad) részére. A mozdony vonóereje

- kompaund üzemben- 75434 kg, iker gépezetként mű-

ködve, amikor a mozdonynak mind a hat hengerét friss
gőzzel táplálták, 90520 kg volt. A hengerek mérete 864
X 813 mm, a kapcsolt kerekek átmérője 1422 mm, a

rostélyfelület 10052 m2, a teljes fűtőfelület 754 m2, a
szolgálati súly pedig 377 t volt. A mozdony nem volt sikeres, mert a szerkocsi alatti gőzgép ikerhengereiből kiáramló gőz a szabadba távozott, így az expandált gőznek

csak a fele jutott a kisnyomású hengerekbe. A csökkenő
üzemanyag- és vízkészlet csökkentette az adhéziós súlyt,

a mozdony kazánja alulméretezett volt. 1931-ben a mozdonyt „két részre vágták”. A hátsó részt egy (1’D1) tengely-

elrendezésű szerkocsis mozdonnyá alakították, az elülsőt
pedig (1’D)(D) tengelyelrendezésű, Mallet-rendszerű mozdonnyá építették át. Az utóbbi pályaszáma 610 lett.

Ezt később egy (1’D)(D1) tengelyelrendezésűvé építették
át, és ez 1950-es évek elejéig üzemben. Ez a mozdony

volt az egetlen Mallet-rendszerű jármű, amelynek az élete
során három tengelyelrendezése volt.

A legszokatlanabb mozdonyok
egyike a Lueds Kitson és Társa által épített gőz-dízel mozdony volt,

amelyet 1927 áprilisában a London Észak Keleti Vasúton
(London és North Eastet Railway) próbáltak ki. A mozdony

egy (1’C1) tengelyelrendezésű, nyolchengeres, szertartályos mozdony volt.

A hengerek a dugattyúk egyik oldalán belső égésű motorként, a másik oldali gőzzel működtek.

A belső égeső motor segített gőzfejlesztésben. A megol-

dás megpróbálta egyesíteni a gőzgép alacsony sebesség
melletti teljesítményét a belső égésű motor gazdaságos
üzemanyag felhasználásával. A járműnek kedvező teljesítménye volt a York és Hall közötti tehervonatok továbbításánál, de nagyon zajos volt ezért nem készült több belőle.
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A világ legnagyobb teljesítményű egyetlen egységből álló dízel-villamos
mozdonya 1969-ben az első transz-

kontinentális vasút elkészítésének százéves évfordulójára épült (Do’Do’) tengelyelrendezésű mozdony.

Összeállította:
Bartha Géza

A hossza 29,3 m, a legnagyobb a világon. A mozdony teljesítménye 6600
LE (4858 KW), a tömege
229000 kg.

A sorozatból az elsőnek a pályaszáma 6900 volt és 47
darabot rendeltek a General Motors Vállalat Elecro-Motive
Divíziójától. A legnagyobb sebességük 115,00 km/h (70
mérföld/h),45 van az UP állományában.

A legnagyobb teljesítményű diesel-hidraulikus mozdony a világon
a Voith Maxima 40 cc.
A mozdony 3600 KW (4930
LE) teljesítményű és 2000
KW (2700 LE) hidrodinamikus fékteljesítményre képes.

Legnagyobb vonóereje 350 KN, tömege 126 tonna, legnagyobb sebessége 160 Km/h.
A mozdonyt vonali, nehéz tehervonati szolgálatra szánták.

A legnagyobb teljesítményű villamos mozdony a világon a VL 86 soroza-

tú, Bo’Bo’Bo’ + Bo’Bo’Bo’ tengelyelrendezésű,
kétrészes, Novocserkanszki Mozdonygyárban, 1985-1986-ban
a Bajkál-Amúr Vasút részére épült mozdony.
Teljesítménye 11400 kW
(15600 LE) 25 kV 50 Hz felső vezeték rendszer alatt. A
teljes hossza 45 m, a saját
tömege 300 t, 25 t tengelyterhelés mellet.

A VL 86 sorozat hasonló, mint a VL 85 sorozat, de a nagyobb fogaskerék-áttétel miatt a legnagyobb sebessége
csak 110 km/h, míg a VL 85 sorozatú mozdonyoké 160
km/h.
A mozdonyt egészen -60 C hőmérséklet melletti üzemelésre tervezték.

2009. szeptember

Jelentkezés
2009. szept. 30-ig

Információ:
HUSZ JÓZSEF ügyvivő
Tel:30-2031 663

Várjuk a csapatok jelentkezését!

Az új mozdonyvezetői szék

A múlt havi újságban
már tájékoztatót írtam,
hogy a Trakció tervezi az új típusú székek
beszerzését, amit a
gyártó bemutatott. A
bemutató alkalmával
a Máv-Trakció és a
Központi Munkavédelmi Bizottság képviselői közös állásfoglalás
keretében arra kérték
a gyártót, hogy bocsásson rendelkezésünkre a bemutatott székek, egy mechanikus
és egy saját kompresszorral rendelkező levegős széket a vontatójárművön történő kipróbálásra, amit a gyártó teljesített és a MÁVGÉPÉSZET Zrt be is szerelt. A KMvB futópróba keretében megtartott próbára meghívást kapott 2009. 07. 29-ére. A futópróba
Budapest-Ferencváros–Gárdony útvonalon és vissza a V43-1157
psz. vontatójárművön volt megtartva. A próbán a munkáltatói oldalt Vozáry György JM. és Deák István JM. a KMvB-ot Hornok Béla,
Horváth Sándor és Váradi Gyula képviselték. A MÁV-TRAKCIÓ és
a KMvB képviselői a futópróba kapcsán tapasztaltakat értékelte
és mind a két fél egyetértésben a saját kompresszorral rendelkező levegős szék beszerzését javasolja, mivel sokkal jobb tulajdonsággal rendelkezik, mint a mechanikus szék. Állítási lehetősége
egyszerű és nem időigényes, valamint a pálya egyenetlenségéből
adódó mozgásokat jobban korrigálja. A bizottság javasolta a lábazat átalakítását és a szék négy ponton történő alátámasztását,
mivel a jelenlegi állapotban a szék minőségi paramétereit lerontja
az ideiglenes lábazat kialakítása. Továbbá javasoltuk még a szék
alatti padlózat megerősítését. A Máv- Trakció képviselői ígéretet
tettek, hogy a 2009-ben a 20 db V43-as(V6*) és az 5db M41(
C ) jelű vizsgálaton átesett járművekre elhelyezi az új típusú ISRI
6830KM/880 légrugózású mozdonyvezetői széket.

Tisztelettel:

Váradi Gyula KMvB-tag

2009. szeptember

Szilánkok
és Bölcsességek
Utólag tudod meg, mikor volt szerencséd
Az életben néha van úgy, hogy az embernek
nincs szerencséje, és a főnökei hagyják megvalósulni az elképzeléseit.
NL

Főnévragozás

Csepi Lajos hivatalos titulusa a közlekedési
minisztériumban „szakállamtitkár”.
A főnévragozás szabályai szerint a ragozása
így hangzik: Szakállamtitkár, szakálladtitkár,
szakállatitkár.
Inkább mégse ragozzuk a Csepit.
NL

Megáll az idő…

Szakértői egyeztető tárgyalások a Trakciónál
az állásidőről….
Tervezi a munkáltató az állásidő alkalmazását
a szellemi foglalkozásúaknál? – hangzik a kérdés az egyik gyűjtő szakszervezettől.
??????
Aki szellemi munkát végez, az általában íróasztalnál ül. Ők állásidőben nyilván felállnának
és nem gondolkodnának.
Ha már egyszer „állásidő”!
NL

Reform napjainkban
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23. Környezettan
56. Űrmanó
2. Orjaszelet
25.	Kör centruma nél- 58. Tengeri moszat
3. Azonos betűk
kül
62. Zúdítani kezd
4. Közút párosai
27. Két o
63. Gépkocsi márka
5. Kulcsra csuk
29. Fémhuzal
66. Sír a gyermek
6.	Széppróza ebbe a 30. …-államok
69.	Halogének csoportműfajba tartozik
31.	Madár a mexikói
jába tartozó kémiai
7. Némán adat
sivatagban
elem
8. Vág
33. Csodálkozó
70. Befejezetlen mű
9. Szent beszéd
35.	Egyenáramú gene- 73. Burgonyafajta
10. Átmenő forgalom
rátor
75. United States
11. Páratlan egér
37. Étkezni
77. Szarvas fajta
12.	Zenei stílus, egyike 39. Erkölcs, morál
78. Erős kártyalap
a rock and roll előd- 41. Személyed
79. Házak szegélyezik
jeinek
45. Tanít
80. Chile-i stadion
13. Költség röviden
49. A végén sík
82. Mezei
14. Esőtől vizesedik
50.	Becája szerelmese 84. Keltezés
15. Maró vegyület
Luigi Pulci művében 86.	Papi, lelkészi tiszt16. Tolatni kezd
51.	Három, több szláv
ség
18. Meteorkő
nyelven is
88. Üreg a fában
19. Elején kaotikus
52. Kiejtett r
89. Lemásoló
20.	Személyszállítási 53.	Műsoros rendez- 91.	Egy omega-6 zsírvasútvállalat
vény
sav
22. Toluol vége
55. Fényes elem
94. Nem rossz

97. Elején aromás
98.	Kováts …, színésznő
99. Kokas párja
100. Két e
101.	Olimpiai bajnok birkózó (szu, szabadfogás 90 kg)
102. Körülbelül röviden
103. Szemmel érzékelő
109.	Operettszínház színésznője
110. Bank
111. Ropogós
112. Római 1500
114. Német hétfő
117.	Cseng Csilong kínai
kalóz fia
120. Állóvíz
124.	Tartalékot elhasználó
125.	Kovács …,zeneszerző, szövegíró,
költő

A rejtvény megfejtését az alábbi újságból kivágott szelvényen kérjük beküldeni postai úton a Mozdonyvezetők Szakszervezete címére: 1145 Bp. Bácskai u. 11.
Beérkezési határidő: szeptember 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!

127. Európai kupa
128.	Nemzeti alaptanterv
131. Itt lenn
133. Foggal őröl
136. Birka csinálja
137. Férfit házasít
139. … szeretett, imádott
142. Jó erőben lévő
143. Mítosz
145. Taktus
147. Középen igaz
148. Kikötőgát
150.	Olimpiai bajnok birkózó (USA, szabadfogás 62kg)
153.	Magyar távirati iroda
158. Gazt gyomlál
161. Végén éber
162. Zümmög
163. Akta közepe
165. Tiltószó





A Mozdonyvezetők Lapjának júliusi számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtői közül 3 fő került kisorsolásra.
Gyenizse Antal (Kiskunhalas), Keresztúri Nándor (Debrecen), Králik Károly (Balassagyarmat). A rejtvény helyes megfejtése: Forgalmi kitérő,
Kardos Tibor. Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. A nyereményeket a tagcsoporti tisztségviselő útján eljuttatjuk részükre.
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