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A sikeres embert meg-
kérdezték, hogy mi a si-
kerének a titka. A vá-
lasz:
  - A helyes döntés!
  - És mi alapján hozott 
helyes döntéseket?

  - A tapasztalat alapján.
  - És hogyan szerezte a tapasztalatait?
  - Rossz döntéseket hozva.

A közösségi közlekedés átalakítása napjainkban nem 
egy sikertörténet a döntéshozók részéről, hanem kí-
sérlet a tapasztalat megszerzésére. Mi sem bizonyít-
ja ezt jobban annál, hogy a jelenleg aktuális 29 mel-
lékvonal bezárásának tényét nem a területet irányító 
miniszter, hanem a kormányszóvivő jelentette be. Ki-
fulladni látszik a kezdeti kincstári lelkesedés, csak a 
görcsös ragaszkodás maradt egy olyan ötlet mellett, 
ami biztos nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. 
Ugyanis egy szolgáltatás minősége attól nem válik 
jobbá, hogy a működéshez szükséges forrásokból je-
lentősen elvonnak. Teszik mindezt úgy, hogy zárt és 
kevésbé zárt ajtók között elismerik, nem lehet ebből a 
rendszerből 40 milliárdot kivonni, kell hozzá három 

év meg a MÁV csoport strukturális átalakítása. 
Ám arra már szintén nincs pénz, hogy az önálló 
Pályavasút felálljon, továbbá a hitellel terhelt moz-
donyokat sem olyan egyszerű apportálni egy olvasz-
tótégelyként létrehozandó Nemzeti Személyszállí-
tó Vasúttársaságba, hogy ne jelentsen újabb terhet a 
költségvetésnek. Patt helyzet. Nem maradt más, amit 
látványosan fel lehetne mutatni, mint a szárnyvona-
lak beáldozása. Igen „Mi” meghoztuk a válságkeze-
lés nehéz döntését, igaz „Mi” csak a következő kor-
mányváltásig maradunk.” Hogy mi lesz azután, az 
már nem a „Mi” felelősségünk. Ez a válságkormá-
nyozás! De mi lesz azzal a közel két-háromszáz 
mozdonyvezetővel, aki áldozata lehet ennek az folya-
matnak? Hogyan kívánja megoldani a foglakoztatási 
gondok problémáját a Kormányzat? Ezekre a kérdé-
sekre jó válaszokat még nem kaptunk. Követelésünkre 
még egy évvel meghosszabbították hatályát a jelenlegi 
korengedményes nyugdíjazásnak, de az alkalmazásá-
hoz szükséges fedezetet még bőszen keresik. Nem teg-
nap javasoltuk először, hogy a nagyobb foglalkoztatá-
si biztonság érdekében az egy szakvizsgás kollégák 
szerezzék meg mindkét vontatási nemre jogosítványu-
kat, illetve kerüljön bővítésre a típus és vonalismeret 
kompetenciája is. A válasz: nincs pénz, keresik a for-

rásokat. De meddig? A türelem egyre fogy Tisztelt 
Döntéshozók! A sikeres kétórás figyelmezető mun-
kabeszüntetés jól kifejezte a szolidaritás eszméjét 
és erejét. Jelzésnek szántunk, hogy készek vagyunk 

azokért a kollégákért kiállni, akiknek veszélybe került 
hivatásuk és családjaik megélhetése. Nincs már több 
idő, rendezni kell a függőben tartott ügyeket!

Mindennapjainkat egy másik jelentős kérdés is foglal-
koztatja, ez pedig a MÁV Cargo önálló vontatási ké-
pességének kialakítása, saját mozdonyvezetők alkal-
mazásával. A szándék nem új keletű, de mára elhárult 
minden akadály és elindult a toborzás- kiválasztás fo-
lyamata. Az első körben 105 fő, majd 2010. áprili-
sig 165 fő mozdonyvezető foglalkoztatásával számol 
a MÁV Cargo. Minden érdeklődőt arra bíztatunk, 
hogy döntését megelőzően érdeklődjön a foglakozta-
tás feltételeiről és mérlegelje azokat saját szempontjai 
alapján. Egy ilyen horderejű döntést csak alapos meg-
fontolás után érdemes meghozni. A döntés felelőssége 
pedig az egyéné, a változást vállaló mozdonyvezető 
kollégáé. Természetesen szakszervezetünk érdekvé-
delmi tevékenysége továbbra is kiterjed azok számára 
is, akik a Cargo-t választják hivatásuk folytatásának 
színteréül. A Mozdonyvezetők Szakszervezete egy-
szer már döntött arról, hogy érdekvédelmi tevékenysé-
gét nem a vállalathoz való kötődés, hanem a szakma 
képviselete határozza meg.  Kiss László 

Álom a helyes döntés?

 A jogalkotás alkalmassági vizsgája
A hatályba lépett a 203/2009. (IX. 18.) Kormányrende-
let, ami „a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő 
munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben tá-
masztott egészségügyi követelményekről és az egész-
ségügyi vizsgálat rendjéről” szóló címet viseli. Ma szá-
mos kérdéssel és tanácstalansággal találkozhatunk az 
alkalmazásával kapcsolatban. Valószínűleg nem ez kor-
mányrendelet lesz a jogszabályalkotás pozitív tanköny-
vi példája. Dr. Debreczeni Katalint, a MÁV Zrt. Egész-
ség-Biztonság Környezetvédelemi osztályvezetőjét 
kérdeztük a jelenlegi helyzetről, illetve néhány pontot 
próbáltunk meg segítségével értelmezni.

?  Az új 203/2009. Kormányrendelet 2009. október 1-jétől hatá-
lyos, hogyan érinti az eddigi gyakorlatot, változnak-e az belső 
vállalti szabályozások?

A kormányrendelet több éves egyeztetés után rövid határidővel ke-
rült bevezetésre, hiszen ez év szeptember 18-án jelent meg. Er-
re ilyen rövid idő alatt sem a Nemzeti Közlekedési Hatóság, sem a 
vasútvállalatok, sem pedig a Vasútügyi Kht. nem tudott felkészül-
ni alaposan. A kormányrendelet szakmai tartalma lényegesen nem 
változott, ami újdonság, hogy hatósági eljárás keretében „A közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” (Ket.) 
szóló törvény alapján változott az eljárási rend. Ez mindenki számára 
újdonságot hozott, hiszen az eljárás kérelemre indul, határidőket kell 
betartani, határozatokat kell hozni, ezek helyes alkalmazását meg 
kell tanulni. Különbség van az elsőfokú és a másodfokú eljárásban. 
Össze kell állítani a vállalti folyamatokat és szabályozásokat.

?  Sok kolléga már 2009. október 1-je előtt megkapta az értesítést 
az időszakos orvosi vizsgálatra, melyen vizsgálati időpontnak ez 
év október 1-jét követő dátumot jelöltek meg. Például júniusban 

megérkezett 2009. október 20-ra az időszakos orvosi vizsgálat-
ra az értesítés, ebben az esetben a régi vagy az új szabályozás 
az érvényes?

A rendelet hatályba lépését -azaz 2009. október 1-jét- megelőzően 
indult eljárásoknál, ha és amennyiben a munkáltató elküldte az érte-
sítést az alkalmassági vizsgálatról, akkor a régi szabályok szerint kell 
eljárni. Ha ez év október 1-je után kapta meg az értesítést a munkavál-
laló, akkor az új 203/2009. Kormányrendeletet kell figyelembe venni.

?  Tehát a 2009. október 1-je előtt indított eljárásokban részt ve-
vőkre érvényes a pszichológiai vizsgálat, illetve 45 év felett az 
időszakos vizsgálat érvényessége csak két év?

Igen, a régi szabályozás szerint 45 év felett a gyakoriságot tekintve 
2 évente kell az időszakos alkalmassági és pszichológiai vizsgálaton 
megjelenni. Az új kormányrendelet szerint 3 év az érvényesség és 
csak indokolt esetben van pszichológiai vizsgálat.

?  Mi a helyzet a diétával vagy tablettás kezeléssel egyensúlyban 
tartott cukorbetegség esetén, mi a teendő az időszakos alkal-
massági vizsgálaton?

A korábbi és a jelenlegi szabályozások kizárták a mozdonyvezető-
ket, hogy akár orvosi ellenőrzés mellett gondozott cukorbetegként 
tovább folytassák a mozdonyvezetői hivatást. Esetleg, ha eltitkolták 
és nem derült fény a betegség tényére, csak így lehetett elméletben 
továbbra is alkalmas. 

?  Az új kormányrendelet 45 év felett is 3 évre növeli az időszakos 
alkalmasság érvényességét. Ha a korábbi szabályozás szerint 
2 évre, például 2010. május végéig szól az érvényesség, akkor 
az új kormányrendelet szerint automatikusan még 1 évvel meg-
hosszabbodik?
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Ez nem igaz, hiszen a korábbi eljárás 2 évre adta meg az érvényes-
séget, így csak a következő új eljárás szerint lefolytatott időszakos 
alkalmassági vizsgálat után adható meg 3 évre az érvényesség.

?  A soron kívüli vizsgálati eljárását sikerült már átültetni a min-
dennapi gyakorlatba?

Jelenlegi szabályozás szerint soron kívüli orvosi vizsgálatot nem lehet 
előre tervezni, mert csak kereső képes munkavállalót lehet megvizs-
gálni. Korábban, ha valaki a mai napon meggyógyult, lehetett küldeni 

a soron kívüli orvosi vizsgálatra. A hatósági eljárás miatt az ügyinté-
zési idő jelentősen megnő, így akár több hét is eltelhet, míg a mun-
kavállaló időpontot kap. A dolgozó érvényes alkalmassági vizsgálat 
nélkül nem tud munkába állni, kérdés, hogy ebben az esetben a mun-
káltató mit tesz?

?  Az előzetes szakmai vizsgálat értelmezése során különböző vé-
lemények kerültek napvilágra. Különös tekintettel arra a moz-
donyvezetőre, aki érvényes időszakos orvosi engedéllyel ren-
delkezik és munkahelyet szeretne váltani. Neki újból előzetes 
szakmai vizsgálaton kell részt venni-e, vagy továbbra is érvé-
nyes a korábbi?

A jogszabálynak egzaktnak és pontosnak kell lennie, ma több ponton 
nem teljesíti ezt a feltételt, így a fenti esetben sem egyértelmű az kö-
vetendő magatartás és alkalmazás. Valószínű nem csak ezt, hanem 
más eljárási szabályt is pontosítani, módosítani kell a közeljövőben. 
Ha a vasútvállalatok egymás közötti munkaerő mozgását nem kíván-
ja az előzetes alkalmassági vizsgálat alá rendelni, akkor ennek a jog-
szabályban egyértelműen meg kell jelennie. Erről a szándékról ma-
gam is hallottam, szerintem ehhez a jogszabályt módosítani kell.

?  Milyen változások várhatók a kormányrendelet módosításakor?
A Nemzeti Közlekedési Hatóság is tőlünk várja a módosítási javas-
latokat. Az biztos, a munkaköröket tartalmazó 1-es számú melléklet 
felülvizsgálata van folyamatban. Nem pontos a munkaköröket felso-
roló táblázat a kormányrendeletben, részben hiányos vagy egyálta-
lán nem tartalmaz bizonyos munkaköröket. Ezeknek azonosítása és 
véglegesítése folyik jelenleg.

?  A módosítások mikorra készülnek el és a kormányrendeletben 
ezek mikor kerülnek átvezetésre?

A javítással még ebben a hónapban elkészülünk, hogy ez mikor ke-
rül átvezetésre jogszabályba, azt nem tudom megmondani. Addig 
is a munkavállalók türelmét kérem ebben az átmeneti időszakban, 
míg nem kapnak teljes és kimerítő felvilágosítást az eljárás rend-
jéről. Összességében az eljárás bonyolultabbá vált, köszönhető ez 
a Ket. szabályai alkalmazásának, illetve az új eljárások folyamata-
it mindenkinek el kell sajátítani, ami időigényes tanulási folyamat.
 Dancsa Attila

Sztrájk
2009. október 27-én 2 órás figyelmezte-
tő munkabeszüntetést tartottunk közösen 
a Mérnökök és Technikusok Szabad Szak-
szervezetének, Pályavasúti Dolgozók Szak-
szervezetének, Vasúti Dolgozók Szabad 
Szakszervezetének és Vasutasok Szakszer-
vezetének tagjaival, a közösségi közlekedés 

átalakításának keretében tervezett 33 mel-
lékvonal bezárása ellen és a foglalkoztatási 
biztonság fenntartása érdekében. A munka-
beszüntetés eredményes volt, gyakorlatilag 
leállt az egész ország területén a vasúti köz-
lekedés. A mozdonyvezetők ismét kifejez-
ték a szolidaritásukat azokért a kollégákért, 
akiknek veszélybe került az állásuk, család-
jaik megélhetése. A mozdonyvezetők minta-

szerűen mutatták meg milyen 
egy szabályos két órás figyel-
meztető munkabeszüntetés, 
példát adva hogyan kell élni 
alkotmányos alapjogunkkal. A 
Kormánnyal folytatott tárgya-
lások még tovább folytatódnak 
a kollektív munkaügyi vita ke-
retében, bizakodva a megálla-
podással létre jövő megoldás-
ban. Ám a bizalom is véges, 
ha nem lesz követeléseinkre 
megnyugtató válasz, úgy ha 
szükséges, tovább folytatjuk a 
nyomásgyakorlást! D.A.

Várakozva

Kihalt pályaudvar

Pihen a gép, kikötötték

Dr. Debreczeni: A jogszabályoknak egzaktnak és pontosnak kell lennie...
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A MÁV Cargo Zrt. tulajdonosa, a Rail Cargo Austria igazgatósága az 
idei év nyarán úgy döntött, hogy a Cargo a hatékonyságának növe-
lése érdekében alakítsa ki a saját vontatási kapacitását, persze ez 
már jó ideje törekvése a MÁV Cargonak. Ennek köszönhetően ala-
pos előkészületek után felvettük a kapcsolatot a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-
vel és a MOSZ-szal, ugyanis ezt egy több mint két éves szerződés is 
és a vontatási keretszerződés is előírja a feleknek.
A MÁV Zrt. a MÁV Cargo Zrt. és a MOSZ 2007. júliusában megálla-
podást kötött arról, hogy ameny-
nyiben a Cargo saját vontatás 
kapacitást kialakítását tervezi, 
akkor az ahhoz szükséges moz-
donyvezetőt a Gépészeti Üzlet-
ágtól, avagy annak jogutódjától 
veszi majd át. Arra is kitért a háromoldalú megállapodás, hogy a 
mozdonyvezetők foglalkoztatásának mikéntjéről pedig VÉT kereté-
ben a MOSZ-szal állapodik meg a Cargo. 
Mivel a Cargo korábban is azt az elvet követte, hogy „A szerződés 
kötelez”, most is ehhez tartjuk magunkat. Ezért felvettük a kapcso-
latot a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel, hogy állapodjunk meg arról, milyen 
feltételek mellett lehet a mozdonyvezetőik közül 150 fő a mi mun-
kavállalónk. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél természetesen nem aratott 
osztatlan sikert az igényünk bejelentése, hiszen úgy vélik, ha mi is 
vontatási tevékenységet végzünk, akkor konkurenciává válunk. Ám, 
mivel a szerződés a TRAKCIÓ-t is köti, ezért megkezdtük a tárgya-
lásokat. Nem zárkóznak el attól, hogy a mozdonyvezetők „átigazol-
hassanak” hozzánk, akár azonnali hatállyal - közös megegyezéses 
munkaviszony megszüntetéssel - is, csak ez ne okozzon többlet ki-
adásokat a TRAKCIÓ-nak. Jelen gazdasági helyzetben mindkét fél 

számára hordozhat előnyöket az, hogy a mozdonyvezető kollegák to-
vábbfoglalkoztatása biztosított a Cargonál. Jelenleg még folytatód-
nak a tárgyalások. Annyi bizonyos, hogy a hozzánk november 13-ig 
jelentkező és általunk kiválasztott mozdonyvezetők névsorát novem-
ber huszadikáig kell eljuttatnunk a TRAKCIÓ-nak, ők pedig jelzik, 
hogy kit, mikor és milyen feltételekkel engednek el. A MÁV Cargonak 
az az érdeke, hogy 2010. januártól 105 jól felkészült, rugalmas, dol-
gozni és tanulni vágyó mozdonyvezetőt foglalkoztasson, akik létszá-
mát április 30-ig 165 főre szeretné bővíteni. Az elkövetkező évek-
ben mind a mozdonyparkunkat, mind a mozdonyvezetőink létszámát 
nagymértékben szeretnénk megnövelni.

Természetesen a TRAKCIÓ-val folytatott tárgya-
lások mellett párhuzamosan folyik az egyezte-
tés a MOSZ-szal is. A szakszervezettel arról tár-
gyalunk, hogy a leendő cargós mozdonyvezetők 
milyen foglalkoztatási feltételekkel, milyen bére-
zéssel dolgoznak majd a Cargónál. A tárgyalások 

során azt az elvet követjük, hogy a Cargónál egy Kollektív Szerződés 
lesz, és ez a Kollektív Szerződés vonatkozik a mozdonyvezetőkre is. 
Mindemellett természetesen a tárgyalások alatt arra is odafigye-
lünk, hogy a leendő cargós mozdonyvezetők jelenlegi egzisztenciá-
ja a jövőben is biztosított legyen, ugyanakkor a cargós KSZ-be és a 
bérrendszerbe is illeszkedjenek a juttatásaik. A foglalkoztatás politi-
kai megállapodásban arra törekszünk, hogy megnyugtatóan rendez-
zük azon juttatásokat, melyeket a korábbi években kaptak a moz-
donyvezetők a MÁV-tól vagy a MÁV Trakciótól (például kamatmentes 
lakáskölcsön, fizetési előleg, avagy a bérlakások kérdése). 
Jól előkészítetten, jó feltételekkel, kellemes munkakörnyezetbe, 
és természetesen örömmel várjuk a leendő mozdonyvezetőinket a 
Cargo nagy családjába, ahol együtt tudjuk továbbépíteni a közös jö-
vőnket!
 MÁV Cargo Zrt. 

MÁ
V C

arg
o MÁV Cargo

Fotó: Benke Zoltán
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Ki az a Casey Jones?

A VDSZSZ sztrájktörői  
és a mi Casey Jonesunk

Van egy mondás, hogy az emberi 
tulajdonságok együttállásában az a 
legrosszabb változat, ha a hülyeség 
szorgalommal párosul. Ehhez hason-
lóan rossz kombináció, ha a gonosz-
ság párosul szorgalommal. Ennek a 
kombinációnak, illetve a következ-
ményeinek lehetünk tanúi közel két 
hónapja, a VDSZSZ vezetőinek és 
kommunikátorainak jóvoltából.
Szeptember vége óta olvashatjuk 
a VDSZSZ honlapján a következő 
szöveget: 
„A „Dal a Sztrájktörőről”-t a XX. 
század elején Joe Hill, az amerikai 
munkásmozgalom 1915-ben már-
tírhalált halt nagy szervezője és 
népénekese alkotta, a dal azonban 
még közel száz évvel később is na-

gyon népszerű. Casey Jones, a sztrájktörő mozdonyvezető történe-
te ennyi idő alatt sem fakult ki a köztudatból. Érdemes elgondolkozni, 
megéri-e árulónak lenni. A VDSzSz az Operaház művészeivel elkészít-
tette a dal zenekari feldolgozását. Meghallgatásához kattints ide!”

Casey Jones nem volt sztrájktörő
Egy baj van ezzel az egésszel: a történet nem igaz a sztrájktörő moz-
donyvezetőről. Némi internetes irodalmazás után nagyjából az aláb-
bi tényekhez lehet többoldalú igazolást kapni:
Casey Jones amerikai mozdonyvezető soha nem volt sztrájktörő. A 
szakmáját szerető, elismert mozdonyvezető volt, aki vonatbaleset-
ben halt meg Missisippi államban 1900-ban úgy, hogy az utasokat 
védve egyedüli halottja volt a balesetnek. Helytállása legendává vált, 
valóságos kultusza lett Amerikában (dalszerzők, dalok, emlékhelyek, 
múzeumok, bélyegek, stb). Az első ismert és népszerű megemlékező 
dal a „Casey Jones balladája” sláger lett. Az internetes lexikonból le-
töltött, a MOSZ honlapján is olvasható bibliográfia a bizonyság erre.

Joe Hillnek és a VDSZSZ vezetőinek 
lelkivilága
Joe Hill svéd bevándorló 1902-ben érkezett Amerikába, szakszerve-
zeti vándor agitátor és dalszerző 1911-ben, a Dél-Csendes-óceáni 
Vasút sztrájkja idején írta a „Casey Jones a sztrájktörő” című gúny-
dalt, a népszerű ballada lejáratására.  Sokkal inkább Joe Hill lelkivi-
lágát jellemzi, mintsem a valóságot az, hogy minden történeti alap 
nélkül egy munkavégzéskor életét vesztett, az utolsó pillanatig helyt-
álló mozdonyvezetőről ír gúnydalt a sztrájktörés elítélésére.
Meg persze a VDSZSZ vezetőinek lelkivilágát, akiket nem érdekelnek 
a történeti tények. A lényeg, hogy a dal megfelelt annak a prekon-
cepciónak, hogy – mivel a MOSZ és a mozdonyvezetők nem vettek 
részt a VDSZSZ „gördülő” sztrájkjában – egy mozdonyvezetőn ke-
resztül kell gúnyolni a sztrájktörést.
Többször kértük a VDSZSZ-től, távolítsák el a honlapjukról a feliratot 
és a dalt, vagy legalább közöljék a történeti tényeket is. Nem lehet 

egyidejűleg együttműködésről papolni, és az állítólagos együttmű-
ködő partnert igaztalan látszatkeltéssel a honlapon nyilvánosan tá-
madni. Eddig hiába. Ha megtennék, nyilván kárba veszne mindaz a 
fáradtság, amit egy hazug látszatkeltésbe fektettek az urak.
Gondoljuk csak végig, mennyi energia, pénz, utánjárás, szervező-
munka kellett ahhoz, hogy lefordíttassák, megzenésítsék, felénekel-
jék. Milyen várakozásaik lehettek? Örültek, hogy ilyen jól kifundál-
ták, és amikor elkészült, elégedetten hátradőltek, hogy aznapra már 
mindent megtettek az érdekvédelemért?

Akinek saját sztrájktörője van,  
az ne menjen a napra
A slusszpoén: az október 27-i két órás figyelmeztető sztrájkban 
Békéscsabán a VDSZSZ tag kocsivizsgálók nem vettek részt. A 
GyDSZSZ (a VDSZSZ soproni fiókszervezete) pedig nem hirdetett 
sztrájkot, miközben a VDSZSZ arról biztosított bennünket, hogy szo-
lidaritási sztrájkot fognak hirdetni.
Vagyis sztrájktörők voltak. Akinek vannak saját, napjainkban is tény-
kedő, jól utánjárható, könnyen azonosítható sztrájktörői, azoknak 
nem kellene ilyen kockázatokkal járó, múltba ku-
takodó módon, nem létező sztrájktörőről szóló dalt 
keresgélnie.
Egyszerűen csak meg kellene íratni a „Kovács Jó-
zsi, a sztrájktörő VDSZSZ-es kocsivizsgáló dalá”-t! 
 Németh László

A mi Casey Jonesunk Részlet az angol nyelvű  
„Vikipédia” fordításából:
John Luther „Casey” Jones (March 14, 1863 – April 
30, 1900) mozdonyvezető volt Jacksonból (Tennessee 
állam), aki az Illinois Central Railroad (IC) cégnek 
dologzott.  1900 április 30-án egyedüliként halt meg 
egy balesetben, amikor a személyszállító vonata ütkö-
zött egy álló tehervonattal Vaughan (Mississippi állam) 
egy ködös, esős éjjelen. A drámai halála, ahogy a vo-
natát próbálta megállítani és az utasokat megmenteni 
nemzeti hőssé tette, és egy népszerű ballada amelyet 
barátja Wallace Saunders – egy szintén az IC-nek dol-
gozó afro-amerikai vonat takarító – írt és énekelt. A dal 
tartós sikerének köszönhetően ő lett a világ leghíresebb 
mozdonyvezetője a múlt században.

Ez a cikk egy amerikai  
mozdonyvezetőről szól,  

akit egy népszerű ballada 
halhatatlanná tett. 

A „bátor mozdonyvezető” 
portréja: John Luther "Casey" 

Jones, 1863–1900 

„Casey” Jones ábrázolás egy 3 centes postai bélyegen,  
amelyet az Amerikai Állami Postai hivatal adott ki. 
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Összefoglalva…
A hétköznapi szóhasználat szinonim fogalomként használja a koren-
gedményes és a korkedvezményes nyugdíj kifejezéseket, amely ter-
mészetesen nem ugyanazt jelenti. 
A korengedményes nyugdíjazás egy foglalkoztatáspolitikai célú intéz-
mény, amelynek értelmében egy megállapodás jön létre a munkál-
tató és a munkavállaló között azzal, miszerint az előrehozott öregsé-
gi nyugdíjkorhatárig egy összegben befizeti a munkáltató a nyugdíj 
összegét, és később ennek terhére folyósítja a nyugdíjigazgatóság a 
korengedményes nyugdíjat. 

Ezzel szemben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 
évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) szerint az jogosult korked-
vezményre, aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá 
az egészségre különösen ártalmas munkát meghatározott időn ke-
resztül végzett. 2010. december 31-ig a 2006. december 31-én 
hatályos rendelkezések szerinti munkakörök jogosítanak korkedvez-
ményre, míg 2011. január 01-től már külön törvény rendelkezik a 
korkedvezményre jogosító feltételekről. 
Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság meghatározása ese-
tén a ténylegesen elért szolgálati időhöz hozzá kell számítani a kor-
kedvezmény idejét, ez azonban kizárólag az előrehozott öregségi 
nyugdíjra jogosultságnál és a nyugdíjcsökkentés mértékének meg-
határozásakor vehető figyelembe, a nyugdíj összegét már a tényle-
gesen megszerzett szolgálati idő alapján kell számolni. 
A korkedvezményre jogosító szolgálati idő igazolása elsősorban a 
társadalombiztosítási nyilvántartások alapján történik, de lehetsé-
ges a munkakönyv, különböző igazolások felhasználásával, valamint 
a tanúbizonyítással történő megállapítás is.  
A Tny. idevonatkozó rendelkezése szerint, amennyiben a munkakör 
azonosítása tekintetében vita merülne fel, úgy a munkakör (munka-
hely) alapján feladatkörrel rendelkező miniszter és a szakmai, ága-
zati érdekképviselet, szakszervezet központi szerve véleményének a 
kikérése után az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság dönt.

Ahogy fent már említettük, a munkáltató megállapodást köthet a 
munkavállalójával a korengedményes nyugdíjazásról, azonban ha az 
előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előreho-
zott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt életkort már  betöltötte 
vagy a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti, akkor 
ilyen megállapodás nem jöhet létre.
Legkorábban a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontját meg-
előzően egy évvel állapodhatnak meg a felek, ha a munkavállaló 
az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb életkort legké-
sőbb a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti. Az 
öregségi nyugdíjkorhatár a 62. életév, azonban ha a munkavállaló a 
Tny. alapján korkedvezményre jogosult, az ennek figyelembevételé-
vel meghatározott életkor. 
A 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében a korengedményes 
nyugdíjazás további feltétele, hogy a munkavállaló előrehozott öreg-
ségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a - nyugdíjbiztosí-
tási szerv által megállapított - nyugdíjának az évenkénti emelések 
és kiegészítések nélküli összegét a fizetési értesítés kézhezvételét 
követő tizenöt napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számlájá-
ra egy összegben befizeti a munkáltató, valamint az első tényleges 
folyósítás naptári évében irányadó összegben a postaköltségeket is 
megtéríti a munkáltató, annyi naptári hónapra, amennyire a koren-
gedményes nyugdíjat folyósítani kell.  

A korengedményes nyugdíjazásnak azonban időbeli korlátja is van. 
Nevezetesen, korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha a 
munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szük-
séges életkort és szolgálati időt 2009. december  31-ig betölti, illet-
ve megszerzi, továbbá a megkötött megállapodást 2009. december 
31-ig benyújtják az illetékes nyugdíjbiztosítási igaz-
gatósághoz, vagyis a jelenleg hatályos szabályozás 
szerint 2010. január 01-jét követően már nem lesz 
lehetőség a korengedményes nyugdíj megállapítá-
sára.
 Forrás: www.szmm.gov.hu                                                                                     
 dr. Király György s.k. 
    

A Svájci Mozdonyvezetők és Gya-
kornokok Szövetségének (VSLF) 
beszámolója
2008 május és 2009 október közötti időszakról

A Svájci Szövetségi Vasúttal (SBB-vel), mely a legnagyobb vasúti 
társaság Svájcban, egy megállapodás született arról, hogy az át-
szervezési folyamatok során elbocsátásokra nem kerül sor. Az át-
szervezési folyamatoknál az SBB először a szakszervezeteket infor-
málja teljes körűen és ezt követően a szakszervezeteknek három 
hetük van arra, hogy az átszervezésre vonatkozó javaslataikat meg-
tegyék. A VSLF pozitívan fogadta ezt a szabályozást, habár az át-
szervezési folyamatok a mozdonyvezetőket kevésbé érintik.
Az SBB nyugdíjpénztára, melybe a munkáltató és a munkavállaló 
50-50 %-os arányban teljesít befizetéseket a nyugdíj folyósítása cél-
jából, fedezethiány következtében már hosszú ideje szanálásra, va-
gyis pénzügyi támogatásra szorul. A felelősök arról határoztak, hogy 
a következő évtől a nyugdíjpénztár megkapja a szükséges támoga-
tást. Ez a lépés az aktív dolgozók részére jelentős megterhelést je-
lent, egyrészről további levonásokat a munkabérből, másrészről pe-
dig a meglévő egyenlegek minimális kamatozását vonja maga után. 
A nyugdíjkorhatár 63,5 évről 65 évre emelkedik.

Az SBB személyszállítási vállalatnál (melynél 2300 mozdonyvezető 
van foglalkoztatva) már régóta tart egy konfliktushelyzet, mivel kü-
lönböző megállapodásokat a munkáltató nem tart be és megbeszé-
lések, valamint döntések meghozatala marad el. A VSLF a sajtón 
keresztül is nyomást gyakorolt az SBB-re. 2009. szeptember 11-
én került sor tárgyalásra az SBB vezetőségével a mozdonyvezető-
ket érintő kérdésekről és a problémákra megnyugtató megoldáso-
kat találtak.
A BLS-nél (második legnagyobb vasúttársaság Svájcban, mely külö-
nösen árufuvarozással foglalkozik) a Cargo-nál bekövetkezett nagy 
mértékű forgalomcsökkenés következtében mozdonyvezetői lét-
számfelesleg keletkezett. A BLS a többi szakszervezettel (a VSLF 
ennél vasúttársaságnál nem rendelkezik képviselettel) megállapo-
dást kötött arról, hogy a pótlékok pénz helyett időben lesznek „kifi-
zetve”, és ezáltal az elbocsátások elkerülhetők legyenek. A VSLF azt 
gyanítja, hogy erre az intézkedésre nem volt szükség, vagy a mun-
káltatónak az intézkedést esetleg csak önkéntes alapon kellett volna 
bevezetnie, mivel a mozdonyvezetők rendelkeznek elegendő mun-
kaidővel. 
A BLS-nél foglalkoztatott VSLF tagok között lefolytatott 
közvéleménykutatás azt mutatja, hogy a többség a BLS-nél kollektív 
szerződést kíván kötni, akkor is, ha az elmúlt években jelentős po-
zitív változásokat abban nem értek el. A VSLF elnöksége e kérdés-
ben ősszel fog dönteni.
 KL/KL
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megkérdeztük…Ha két szóval szeretném megfogalmazni, akkor azt mondhatnám: rugal-
masságot és szakértelmet!
Rugalmasságot a menetrend elkészítésében. Be kell látni, hogy az üte-
mes menetrend nem minden csomóponton jelentett kedvezőbb utazási 
feltételt, így az utasok inkább más közlekedési eszközt választanak, ami 
nekünk mozdonyvezetőknek azért nem jó, mert a kevesebb utas, keve-
sebb vonatot és így kevesebb mozdonyvezetőt igényel. 
Szakértelemmel kellene eldönteni, melyik vasútvonalon nem kell vona-
tot közlekedtetni. Biztosan vannak olyan vasútvonalak, amelyek kihasz-
nálatlanok (persze ez is lehet a rossz menetrendi struktúra miatt), azo-
kon a vonalakon először is meg kell teremteni a megfelelő feltételeket és 
csak azután utast számolni! Hány éve fizetnek a vasútvállalatok a pálya-
használatért és hány kilométer mellékvonalat javítottak ki (legalább ere-
deti állapotára)? Érzésem szerint a vasutat vasutasoknak kell irányítani 
és nem közgazdászoknak! Úgy is fogalmazhatnék: hozzáértőket és nem 
szakértőket!
Ésszerűbb szolgálattervezést, nem pedig ugrálást egyik mozdonyról a má-
sikra. Amennyiben mégis ez a gazdaságosabb, akkor tisztább és jobb mű-
szaki állapotú járműveket. Úgy gondolom, mindenki szeretné egy korrekt 
vezetőfülkében, megbízható géppel eltölteni a szolgálatát.
Rugalmasságot a bérezésben, hiszen senki sem akar visszafelé lépni, mi-
kor előre is mehetnénk. Senki sem szeretne kevesebbet keresni vagy a 
meglévő juttatásokat elveszíteni. A 2009-ben megtapasztalt állásidős 
bércsökkentés után elfogatható volna, ha a 2008. december 31-i álla-
potnál már nem lenne rosszabb. A béren kívüli juttatási rendszer eleme-
it, ha jövőre megadóztatják, akkor esetleg ki lehetne alkudni egy lehető 
legkisebb adókulcsot. 
Rugalmasságot a munkáltató hozzáállásával kapcsolatban, hiszen min-
den mozdonyvezetőnek jól esett volna, ha a munkáltatója – például okta-
táson – azt mondja az embereknek: „Bocs, fiúk! Az állásidőt elrendelték, 
kénytelen vagyok végrehajtani!”
A Mozdonyvezetők Szakszervezetének munkájával kapcsolatban azt hi-
szem, elégedett vagyok, bár a Kollektív Szerződés módosításának aláírá-
sát szerintem elkapkodták. Remélem, a foglalkoztatás biztonságát meg 
tudják védeni minden kolléga esetében, legyen az bármely vasútvállalat 
mozdonyvezetője.
Végezetül várok egy szebb, boldogabb és állásidő és bércsökkentés nél-
küli újévet, amelyet kívánok minden kedves mozdonyvezető kollégám-
nak! MAGYAR ZSOLT

MáTéSZALkA
Úgy gondolom ez egy nagyon összetett téma, több aspektusból kell vizs-
gálni a TRAKCIÓ-nál:
Amikor e gondolataim megfogalmazódtak, még nem tudni biztosat, mi lesz 
a bezárásra ítélt vonalakkal, mennyi mozdonyvezető kollégának nem lesz 
munkája, ott, ahol eddig becsületes munkájukkal megkeresték a minden-
napi kenyérre valót. Amit soha nem gondoltunk volna még 5-10 évvel ez-
előtt, hogy az lesz a legnagyobb feladat, MÁV /Trakció-s mozdonyvezetők-
nek Magyarországon legyen biztos megélhetésük, a szakmájuk révén itt, 
a vasútnál!
Várnám továbbá a MÁV Trakció felső vezetése részéről azokat a meglátá-
sokat, önvizsgálatokat, hogy miért akarnak az eddigi megrendelőink – a 
Cargo, és a START -  SAJÁT mozdonyvezetői létszámot kialakítani? Mert, 
bár gyűjtöm az információkat mind az írott, mind az elektronikus médiából, 
e ma már nem cáfolt tényről nem esett még szó eddigi munkáltatónk ré-
széről, a „vajon miért”-re?
Várnám azokat az azonnali költségcsökkentő, és környezetbarát megol-
dásokat, ebből adódóan a csökkentett megrendeléseket a nyomdák fe-
lé, hogy a szolgálati menetrend/ -és segéd-könyvek a mozdonyok vezető-
állásán kerüljenek elhelyezésre. Egyrészt nem kell belőle annyi – közhely, a 
mozdonyvezetőnél a szolgálati menetrend/segédkönyv CSAK a mozdonyon 

való szolgálat ellátásának alapvető szereplője – másrészt, remélem, lesz-
nek, akik felismerik, nem kell minden személyszállító, és az ütemes me-
netrend alapján közlekedő vonatnak, külön oldalon menetrendet nyom-
tatni. 
Jó, és élő példa, a „Muster”-menetidők/vonatok, lásd: ŐBB. Ilyen „aprósá-
gokkal” is lehet milliókat spórolni, a környezetvédelemről nem is beszélve. 
„Gondolj a fákra, mielőtt kinyomtatod!” Ugye, ismerős?
Az is probléma jelenleg, – főleg a Bp.-i területen, a vasút központúság mi-
att – hogy egy Cargos, tehervonatos szolgálatban, mikor, milyen menet-
rendet/segédkönyvet vigyen magával a kolléga? Mert operatívan bármikor 
megváltozhat az irányítók által előre jelzett program, órákat tudnának szto-
rizni erről a mozdonyvezető kollégáim.
Vagy kérjünk „gurulós” bőröndöt Karácsonyra a szeretteinktől? Egy buda-
pesti mozdonyvezetőnek „átlag” 8-12 menetrendkönyv figyel a szekrényé-
ben, + 3 menetrendi segédkönyv.
Örömmel tölt el, hogy egyre több kollégámnak lehetősége nyílt az ES 64 
U2-es típusra ismeretet szerezni, és régen áhított, megfelelő munkakö-
rülmények között dolgoznia! Remélem, lesz keret még képzésére, a jövő-
ben is
MOSZ-nál:
Lassan eljött az idő, úgy tűnik egy új szerepvállaláshoz. Konkrétan, hogy 
a saját mozdonyvezetői foglakoztatást megvalósítani szándékozó társasá-
gok felé, mint kollektív közvetítő, a KSZ szerződésben főszerepet vállal-
jon a MOSZ.
Továbbra is nagyon jónak, és hasznosnak tartom a Bp.-i területünkön/te-
lephelyünkön jól működő, azonnali információ átadást a választott tiszt-
ségviselőinktől, véleményező kezdeményezést a tagság felé! Nagyon sze-
retnék olyanról olvasni, hogy ez minden területen így van! 
Ennek szükségessége a jövőben is elengedhetetlen, másrészt, a felgyor-
sult vasúti események már nem napról napra, hanem óráról órára változ-
nak.
 Nekem meggyőződésem, ha a kollégák úgy érzik, hogy megfelelően kép-
viselve vannak továbbra is egy megváltozott, és felgyorsult trendek kap-
csán a jövőjüket illetően, akkor elkerülhető lesz az a nem kívánt esemény, 
hogy egyénileg „dőlnek be”  egy új, munkát adó vasúttársasághoz, rontva 
ezzel a többiek alkupozícióját.
Most szeretném kérni ezúttal e sorokkal a T. kollégákat, hogy a majdani 
döntésük ne személyes sértettséget tükrözzön, hanem vegyék igénybe a 
MOSZ segítségét!!!
Különben nagyon is valós veszély, hogy lefilléresítik a mozdonyvezetői 
munkakört, lásd, magánvasutak. (sic!) És onnan felfelé már nem vezet út, 
tudomásul kell egyszer, és mindenkorra venni, hogy egy piacgazdaságban 
lévő cég nem fogja magát törni a bérek/juttatások emelésén, vagy szinten 
tartásán, neki pontosan ezzel ellentétes érdekei vannak. Ha nem kollek-
tívan történik – megfelelő jogi háttérrel, képviselővel – a munkaszerződés 
kötés, akkor sajnos szomorú jövőkép elé nézhet a társaság.
Azt várom a MOSZ-tól, hogy továbbra is megfelelően képviselje a moz-
donyvezetők álláspontját, érdekeit az új KSZ kapcsán, a 2010-es évben.
Mit várok 2010-től úgy általában, magánemberként?
Bízom benne, nem nézünk „forró tavasz” elébe, továbbá kíváncsian várom 
egy új adórendszer, közgazdászok által előre jelzett nettó fizetés-emelke-
dés hatását.
Szeretném, ha az emberek az Élet minden területén jobban odafigyelné-
nek egymásra, a mindennapokban is. Ne, és csak az egyéni érdekek szá-
mítsanak.
Azt kívánnám, hogy a saját hazámban ne vendégnek érezzem magam. 
Nem, nem az a vendég, akinek minden kívánságát lesik, hanem arra gon-
dolok, aki nem nagyon ért semmit a körülötte lévő Világból, semmibe 
sincs beleszólása, de a végén Ő fizet mindent…
Üdvözlöm az újság Tisztelt olvasóit!  NAGY ZSOLT   
 Bp. keLeTi

Megkérdeztük… 
Talán soha nem tűnt olyan bizonytalannak az előttünk álló év, mint most. Hoz-e a 2010-es esztendő, 
foglalkoztatási biztonságot, megnyugtató megállapodásokat, kiszámítható munkáltatást, 
merre fordul a közlekedéspolitika, lesz-e továbbra is erős, hatékony érdekvédelem?
Megkérdeztük: Mit vársz az elkövetkező évtől mozdonyvezetőként? Barsi Balázs 

rovata
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… Mit várok 2010-től?

Három részre bontva szeretnék válaszolni erre a kérdésre.
Mit várok a MÁV-tól?
Mit várok a MOSZ-tól?
Mit várok a kollégáktól?
Elvárásaim azért a MÁV-val vannak, mert a mostani állapotok szerint na-
gyon úgy néz ki, hogy a több darabra felbontott társaság nem életképes, és 
újra eggyé fogják összegyúrni. Mi egyszerű halandók ezt már a megszületé-
se pillanatában tudtuk, de nekünk magyaroknak kidobandó pénzeink min-
dig vannak az ablakon, még válságos időkben is. Ezért megcsinálták a felda-
rabolást, amit most visszacsinálnak. A MÁV-tól az elvárásaim:
normális menetrend,műszaki- és forgalmi utasítások további korszerűsíté-
se, egyszerűsítése, sebességkorlátozásoktól mentes vasúti pályák.
A szakszervezetünknek minél hamarabb meg kell kötni a Kollektív Szerző-
dést a Cargo-val, az odakerülő mozdonyvezetők foglalkoztatásával kapcso-
latban. Több eddigi kérdésben a merev álláspontokat újra kellene gondolni. 
Pl. önköltségi út, más feladatok mozdonyvezetőkre történő átruházása stb.
Az önköltségi út, mint „szent tehén” előbb-utóbb nem lesz tovább tartható. 
Úgy képzelem el, hogy a személyfordában meg lehet úgy szervezni a mun-
kát, hogy ne is legyen. Ez megoldható. Tehervonatos szolgálatoknál ne ké-
pezze a munkaidő-alapot, de az önköltségi útra óradíj járjon. A munkaidő 
vége az önköltségi utazás vége lenne, és a két szolgálat közti pihenőidő et-
től az időponttól kezdődne. Ebben az esetben megnőne a mozdonyirányí-
tók forgalomszervezési szerepe, hiszen a munkáltatónak is az lenne az ér-
deke, ha a munkavállaló a következő szolgálatát is el tudja kezdeni. Ezzel 
kapcsolatban növelni kellene a díjazását az eltérő szolgálatoknak. Így elvi-
leg, ha mindenki szakszerűen végezné a dolgát, maga az önköltségi uta-
zás önmagát felszámolná, eltűnne a szolgálatokból, vagy csak nagyon mi-
nimális lenne.
Ha más munkafeladatokat ránk akarnak terhelni, nyitottnak kell lenni, és el 
kell azt fogadni. De akkor ennek meg kell jelenni a keresetekben is. Itt pl. 
az egyszemélyes fékpróbákra, a fuvarokmányok kezelésére stb. gondolok.  
A bérünket bruttósítani kellene, összevonva az alapbért és a műszakpót-
lékot.
Át kellene alakítani a formaruha és a természetbeni juttatások rendszerét.
A mellékvonalak bezárásával kapcsolatban a kivárásra kellene játszani. Jö-
vőre úgyis nagy valószínűséggel kormányváltás lesz, és a valószínűsíthető 
kormányerő bejelentette ill. megígérte, hogy a bezárt vonalakon újra fogják 
indítani a forgalmat. Várjuk ki, hogy betartják-e az ígéretüket. A munkabe-
szüntetés alapvetően rossz stratégiai döntés lenne, hiszen az egyik érdek-
képviseleti szerv egy kissé lejáratta magát a sztrájk intézményét. Úgy érzem, 
hogy a társadalomban eleve vasutas ellenes közhangulat uralkodik. Köszön-
hető ez a végkielégítési-fizetési botrányoknak.
Mindent meg kell tenni, hogy a mozdonyvezető társadalom egysége meg-
maradjon. Ha további bérspórolásra lenne szükség, január 1. után követ-
kezzen a többi munkavállaló, aki a MÁV-nál ill. a mostani TRAKCIÓ-nál 
dolgozik. Vegye ki a részét mindenki a takarékoskodásból, ne csak a moz-
donyvezetők.
A bértárgyalásokon – ha lesz ilyen az éven – legalább arra kellene törekedni, 
hogy az inflációnak megfelelő béremelésben részesüljünk. Érzésem szerint 
talán erre van reális esély, de még ez is kemény dió lesz.
A kollégáktól az alábbiakat várnám el:
Akinek lehetősége van nyugdíjba menni, az menjen el. 
Mindenféleképpen őrizzük meg az egységünket. Ha valaki valamivel nem ért 
egyet, vagy nem tetszik neki a MOSZ által képviselt álláspont, adjon hangot 
neki. Ha nem ért egyet a helyi képviselőkkel, akkor a következő tisztségvise-
lő-választáson induljon el, és ha elég szavazatot kap, akkor mutassa meg, 
hogy ő hogyan csinálná.  kALLUS  ZSOLT  

MiSkOLc
Mit várok a 2010-es évtől. Elsősorban munkabiztonságot, másodsorban re-
áljövedelmünk növekedését. Sajnos nem látom egyiket sem biztosítottnak. 
A munkabiztonság a várható vonalbezárások ill. a gazdasági válság miatt 
van veszélyben. Reáljövedelmünk növekedésére se sok esélyt látok. Hogy 
miért?  Köztudott a megrendelések drasztikus visszaesése, a bizakodó elő-
rejelzések ellenére még további csökkenés várható. A vonalbezárások miatti 
munkaerő felesleg is egyértelmű. Foglalkoztatási biztonságunk fenntartása 
a KSZ.-ben ilyen körülmények között már nem lesz fenntartható. A munka-
biztonság felelőssége a munkáltatón és rajtunk is múlik. Rajtunk annyiban 
hogy aki megteheti az menjen el nyugdíjba, ez biztosabb pénz. A munkál-

tatón például a mozdonyvezetők képzését (második szakvizsga,tipusismeret 
…) amivel gazdaságosabb munkaerő kihasználtságra tudna szert tenni. Re-
áljövedelmünk növekedéséhez csak annyit hogy a média már a szomorú va-
lóságot előre vetítette nagyon alacsony százalékokkal, amihez hozzájönnek 
még az új adószabályok. Ezeknek a negatív hatásoknak a kivédése rajtunk 
is múlik, hogy mennyire vesszük komolyan, és hogy mennyire fogunk ösz-
sze ezek ellen. A vonalbezárásokkal kapcsolatban remélem, hogy minél ke-
vesebbre kerül rá az „ideiglenesen szünetel” kifejezés. Dióhéjban ennyit, de 
ezekről a dolgokról sokkal többet és részletesebben lehetne beszélni; ez a 
rovat terjedelmét már meghaladná. BALOGH ZOLTáN  
 kOMáROM
Az én véleményem szerint jövőre a MÁV-nál az várható, hogy privatizálnak, 
eladnak mindent, amit csak lehet. Arra a sorsra jutunk, mint az ország, a 
személyszállítás liberalizálásával pedig előfordulhat, hogy egy hosszabb uta-
zásnál majd annyi menetjegyet kell váltani az utasnak ahány vasúttársasá-
gon keresztül kell menni, valahogy úgy mint Romániában. Az utazási ked-
vezményünket is korlátozzák, ezért majd a MOSZ valószínűleg aktivizálja 
magát, emlékezzünk csak a  2002 előtti évekre(.2010-ben kormányváltás 
lesz). A MOSZ ereje biztos, hogy meg fog gyengülni mivel a többi vasúttár-
saságnál dolgozó mozdonyvezetők nem fognak hatékonyan együtt működ-
ni. Egy kisebb létszámú csoport nem biztos, hogy mer majd sztrájkolni. Ez-
zel tehát azt is vélem, hogy a TRAKCIÓ nem lesz hosszú életű. A tervezett 
vonalak bezárásával sok kollégának kerül veszélybe a munkahelye. Vajon 
őket hol foglalkoztatják majd? Az új vezetők, elvégzik majd amit rajuk szab-
tak és elegánsan kitudja mennyi végkielégítéssel ,titoktartási pénzzel tá-
voznak de  ,felelősségre nem lesznek  vonva semmiért, mert náluk ez nem 
szokás. Bezzeg minket aztán lehet. Kicsit meglépted a megengedett sebes-
séget, vagy nem írtál alá valamit netán nem 50%-nál tartottad a vonali fék-
próbát. Ismerős ugye? 
Ami a mozdonyokat illeti, nem várok semmiféle javulást. Februárig ugye 
megérkezik az utolsó Flirt is, de mi a Dunától keletre lévők valamiért min-
dig kimaradunk az újból. Tessék csak megnézni hol közlekednek ezek a vo-
natok.1-2 kivétellel bemutatóba. A Traxx-okkal meg mi van? 2009 nyará-
ra ígérték az elsőt.
 A VBKJ bízom benne, hogy nem csökken, de mivel ezt is megadóztatják 
biztos, hogy csak a felét fogja érni. Az egyenruha ellátással én elégedett va-
gyok, mindig kapok mindent ami jár . Sőt szerintem kevesebb pont is elég 
lenne egy évre, mert halmozódik a ruha a szekrényben. Röviden ennyi vá-
rakozás 2010-ről.
A  kollégáknak balesetmentes közlekedést kívánok és egy szebb jövőt  
ennél. BALáZS SáNDOR  
 ceGLéD
Azt remélem a következő évtől, hogy nem lesznek elbocsátások, senki nem 
veszti el a munkahelyét. Az a véleményem, hogy ilyen alacsony technoló-
giai színvonal mellett nem megoldás egy esetleges létszámleépítés mert 
a közlekedésbiztonság rovására menne, megnőhetnének a rendkívüli ese-
mények.
A Kollektív Szerződés az év végén úgy tudom lejár, nem szabad megenged-
ni, hogy ennél rosszabb, megengedőbb legyen a munkáltatás. A feltételek, 
remélem nem rosszabbodnak tovább, bár az állásidő még sokáig keseríti 
majd az életünket és pénztárcánkat.
Olyan fékek azért jó lenne, ha beépítésre kerülnének, hogy adott szolgálati 
helyeken ne alkalmazhassa különböző mértékben a munkáltató az állásidőt 
és csökkentett munkaidőt. 
A bérek alakulásáról igazán nem tudom mi várható, de az előjelek nem va-
lami bíztatóak.
Azért reálbércsökkenést nem lenne jó elszenvedni 2010-ben.
Érdekvédelmi szervezetünk a MOSZ szerintem alapvetően jól végzi mun-
káját, összefogja a mozdonyvezetőket, tudja képviselni az érdekeinket. To-
vábbra is erre számítok. TÓTH BALáZS  
 ceLLDöMöLk

A Mozdonyvezetők Lapja legutóbbi számában Magyar Lajos és 
Bakos Zsolt mozdonyvezetők neve tévesen felcserélésre került.  
Az olvasóktól és az érintettektől elnézést kérünk.           A szerk.
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területi hírek
kérdezz, felelek…

 

Szeged
A szeptemberben rövidebb munkaidőben történő foglal-
koztatás és állásidő bevezetése után sem maradt új ötlet 
nélkül a munkáltatónk. Szeptember végén szereztünk tu-
domást arról, hogy a munkáltató egyes dolgozókat telep-
helyen kívülre vezényelt pót és típusismereti oktatásra, és 
csak az oktatáson töltött 6 órát kívánta elszámolni szá-
mukra. Ezért október 5-én egyeztetést folytattunk a mun-
káltatóval az oktatás elszámolásával kapcsolatban. Az első 
szóbeli tájékoztatások szerint, a dolgozót több 100 km-re 
akarta elküldeni úgy, hogy az oda és visszautazásra sem-
milyen térítést nem akart fizetni. Az egyeztetésen kiderült, 
hogy a dolgozót megpróbálják közelebbi telephelyre vezé-
nyelni és az oda és visszautat úton töltött időként kívánja 
a munkáltató elszámolni.  A területünk véleménye szerint 
ez elfogadhatatlan, mert a KSZ és a mozdonyvezetőkre kö-
telező érvényű utasítások (E.1-s) egyértelműen rendelkez-

nek a munkaidőről, a szolgálati óráról és a mozdonyvezetők 
szolgálatba történő fel- és lejelentkezéséről. 
Ezért az egyeztetést eredménytelenül zártuk, amit folytat-
ni kívánunk.
Október 9-én vettünk részt a HÉT ülésén, ahol a munkálta-
tó tájékoztatást adott az előrehozott korengedményes nyug-
díjazással kapcsolatban. A szeptember végén területünkről 
előrehozott nyugdíjba vonult 16 munkavállaló után, további 5 
kolléga nyugdíjazását valószínűsítette október végi időpont-
tal a munkáltató, ami a cikk megírásának időpontjában már 
tényként kezelhető.
 Mivel a szeptemberben nyugdíjba vonult mozdonyvezetők 
között volt Baráth Géza - MOSZ Szeged területi ügyvivője - 
ezért október 8-án területi ügyvivő választásra került sor - 
ahol két jelölt közül - titkos szavazáson Szóth Tibort válasz-
tották területi ügyvivőnek. A választást Kiss László elnök úr 
bonyolította le. 
Békéscsaba és Brassó között működő nemzetközi kapcso-
lat keretében szeptember elején került sor a brassói hor-

Területi hírek

Szóth Tibor: Hogy is kezdődött?
Baráth Géza: 1975-be jöttem a vasúthoz, mozdonyvezető gyakornoknak. 
Mint minden új munkavállalót, engem is azonnal beléptettek az akkori 
egyetlen vasutas szakszervezetbe, a VSZ-be. Sikeres mozdonyvezetői vizs-
gám után jó darabig „békén hagyott” a mozgalom. A nyolcvanas évek kö-
zepén lettem a VSZ-ben bizalmi, majd a Mozdonyvezető Tagozat egyik kül-
döttje Békéscsabáról. Mint tagozati küldött lettem a MOSZ egyik alapítója, 
s az új szakszervezet helyi, csabai szervezője, majd vezetője. A békéscsa-
bai tagcsoportot gyakorlatilag a megalakulása óta vezettem. Az utóbbi hó-
napokban adtam át a tagcsoport vezetését Szóth Tibinek, készülve a vár-
ható nyugdíjazásomra, amit 2010-re terveztem. (De az élet közbe szólt, s 
hamarabb eljött az adott pillanat.) Szeged területen 2002-ben választottak 
meg először területi ügyvivőnek, majd 2006-ban ismételten bizalmat kap-
tam a területi küldöttektől.
 SzT: Miért vállaltál szakszervezeti tisztségeket?
BG: Az elsőt, a VSZ bizalmiságot, szinte rám sózták. Az akkori szakszerve-
zeti vezetők kerestek meg, hogy vállaljam fel a fiatal mozdonyvezetők képvi-
seletét, amit meg is tettem. Ettől kezdve nem volt kérdéses, hogy folytatom 
a tagozatban, illetve a MOSZ-ban, s hogy vállalok tisztséget. Ennek ellené-
re minden választás előtt feltettem a kérdést magamnak, hogy akarom, tu-
dom, engedik-e tovább folytatni a szakszervezeti munkát? Az első kérdésre 
könnyen válaszoltam magamnak, hiszen amióta elvállaltam az első tiszt-
séget, azóta a tenniakarásom a mozdonyvezetőkért nem változott. A sta-
bil foglalkoztatásért, jobb és biztosabb munkakörülményekért, a több fize-
tésért, a kollégák érdekeiért, mindig kész voltam tenni, felvállalni a vitákat, 
az esetleges „ütközeteket”. A második kérdésre pedig minden alkalommal a 
kollégák válaszoltak a szavazataikkal, hiszen mindig is úgy gondoltam, hogy 
többségi bizalom nélkül nem tudhatom, nem tudom tovább folytatni. Ezt a 
bizalmat hosszú éveken át megkaptam a csabai kollégáktól, majd a terület-
től is, amit ezúton köszönök meg mindenkinek.
SzT: Milyen emlékekkel mész nyugdíjba?
BG: A több mint húsz éves szakszervezeti ténykedésem ideje alatt volt ré-
szem néha kudarcba is és sok-sok sikerben is. Ez utóbbiból azért jóval több 
volt! Így most, a nyugdíjas éveim első napjaiban, csak a sikerekre akarok 
emlékezni, az elért eredményekre helyben, területi szinten és országosan 
is. A sokszor fárasztó, s nem ritkán viharos egyeztetésekre, a vasutasnap-

okra, az országos találkozókra, MOSZ rendezvényekre egyaránt pozitívan fo-
gok emlékezni. 
Végezetül az újságunkon keresztül is szeretnék minden Tisztelt Kollégámnak 
balesetmentes, nyugodt szolgálatokat, a MOSZ tisztségviselőinek, munka-
társainak sikeres és eredményes érdekvédelmi munkát kívánni.
 Baráth Géza: Hogy is kezdődött?
Szóth Tibor: 1984-ben kezdtem vasúti pályafutásom, mint mozdonyvezető 
gyakornok. 1987-ben szereztem villamosmozdony, majd 1994-ben dízel-
mozdony-vezetői képesítésem. Munkakezdésem óta tagja vagyok a szak-
szervezetnek, 1990-től a MOSZ-nak. A békéscsabai tagcsoportba 2004 
óta töltök be vezetőségi tisztséget, az utóbbi hónapokban tagcsoportveze-
tői feladatokat láttam el.
 BG: Miért vállaltál tisztséget a szakszervezetben?
SzT: A mozdonyvezetők hírnevének öregbítése mellet, nagyon fontosnak tar-
tom a munkavállalói érdekek megfelelő és hatékony képviseletét.   Tagja-
inkat legjobb tudásom szerint próbálom képviselni, és remélem, hogy elé-
gedettek az eddigi munkámmal. Előszeretettel veszek részt szakszervezeti 
programok szervezésében.  Nagyon fontosnak tartom, hogy a tagcsoportok 
minél szélesebb kapcsolatokat építsenek ki, és gazdag programokat bizto-
sítsanak a tagságnak.
 BG: Hogyan képzeled a területi ügyvivői munkádat végezni?
SzT: Nagyon fontosnak tartom a tagcsoportok önállóságát. Az őket érin-
tő kérdésekben szerintem mindenképpen nekik kell a munkáltatóval meg-
egyezni és megállapodni. Természetesen, ha igénylik a segítségemet, min-
denkinek a rendelkezésére fogok állni. Egyébként szeretném folytatni azt a 
területi munkát, amit az elődöm végzett, mert tapasztalatom szerint a tag-
csoportok elégedettek voltak a munkájával. Amennyiben valamely tagcso-
portnak változtatási igénye merülne fel, nyitott vagyok minden ötletre, és 
biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk beszélni, s ha kell, változtatunk az 
eddigieken.  Tisztába vagyok vele, hogy tapasztalatom e munka területén 
hiányosságokat mutat, de a tagcsoportok támogatásával biztos vagyok ab-
ban, hogy ezt a feladatot is képes leszek jól elvégezni. Azért, hogy minden 
időmet ennek a feladatnak szentelhessem, a békéscsabai tagcsoportveze-
tői tisztségről lemondtam, a továbbiakban ott csak vezetőségi feladatokat 
látok el. Előre is szeretném megköszönni a területi tagcsoportok bizalmát 
és támogatását. Itt szeretnék külön köszönetet mondani Baráth Gézának, a 
feladatok átadásánál és utána mutatott segítőkész-
ségéért, támogatásáért.

A beszélgetést lejegyezte:
 Szóth Tibor 
 Szeged Területi ügyvivő

Váltás Szeged területen!
Október hónapban nyugdíjba vonult Baráth Géza, Szeged te-
rületi ügyvivő. Ez alkalommal beszélgettünk, s kérdeztük egy-
mást a múltról és a jövőről.
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k gászversenyre, amin 3 mozdonyvezető kollé-
ga képviselt bennünket. Sajnos a trófeát nem 
sikerült megszereznünk, de a nemzetközi kap-
csolat öregbítése mellett, biztosak vagyunk 
benne, hogy a kollégák jól érezték magukat.  
 Szóth Tibor    

Debrecen – Kelet 
Mire e sorok nyomtatásba kerülnek és ti olvashatjátok, már 
túl leszünk a tervezett „szolgáltatásváltási” tárgyalásokon, 
amely egynéhány mellékvonalon a vasúti személyszállítás 
megszűnését eredményezheti. Talán ekkorra kiderül, hogy 
hol fogunk mi utasokat továbbítani és hol veszi át ezt a tevé-
kenységet a VOLÁN. Sajnos területünket nagyon nagy mér-
tékben érinti a tervezet szerinti vasúti személyszállítás meg-
szűnése, és az egyébként is az országos átlagnál nagyobb 
létszámfelesleg még tovább fog gyarapodni. Az is ki fog (ta-
lán) derülni, hogy szükség volt-e a végső nyomásgyakorló 
eszköz bevetésére, kellett-e sztrájkolnia a mozdonyvezetők-
nek. Az is igaz, hogy ezt a lehetőséget már eljátszotta a ma-
gát harcos érdekvédőnek nevező szakszervezet és az ország 
közvéleményét, hangulatát általánosságban a sztrájkellenes-
ség jellemzi. Nincs már meg az a hangulat a hétköznapi em-
berek fejében, hogy igaz ügyekért álltak meg a vasutasok és 
ez mindenkinek hoz valamit a konyhára. Most már csak azt 
látják az utasok, hogy tucatnyi sztrájk után sem (amelyet 
inkább ellenük irányulónak érzett az utazóközönség, mint a 
MÁV ellen) változott semmi és a karácsonyt, a mindenszen-
teket akarják tönkretenni a vasutasok. Ez sajnos azt hoz-
ta magával, hogy ha tényleg igazán fontos ügyekért kellene 
�féktechnikai� gyakorlatot hirdetni, akkor is a vasutasok ellen 
irányuló közvélemények garmadát ránk szabadító médiával 
kellene szembenéznünk. És ez sajnos nem jó senkinek, de 
főleg nem azoknak a munkavállalói csoportoknak nem, akik 
ezt az eszközt arra akarták használni, amire ez való. Mind-
ezek ellenére is kell élni ezzel a lehetőséggel, ha erre szük-
ség lesz, hiszen erre törvény adta jogunk van, és megfele-
lően alkalmazva ezt jogszabályt talán az utasok is megértik, 
hogy higgadt magatartásunkkal fontos ügyekért zártuk le a 
kontrollert.
Az előző bekezdésben említettem a létszámfelesleget. Sze-
retném felhívni a vállalat vezetőinek figyelmét arra, hogy a 
nyugállományba vonulni szándékozókat ott kell elengedni 
nyugdíjba, ahol erre a legnagyobb igény és legnagyobb szük-
ség van. A korengedmény lehetőséget biztosít a munkavál-
lalónak és a munkáltatónak arra, hogy a létszámproblémá-
kon enyhítsen vele ott, ahol legjobban ég az emberek talpa 
alatt a talaj. Ha pedig arra hivatkozik a munkáltató, hogy er-
re nincs meg az anyagi fedezete, hát házaljon a MÁV ZRt.-
nél, házaljon a minisztériumnál, és házaljon a kormánynál, 
hogy különböző források igénybevételével tudjon enyhíteni a 
létszámgondokon. Ne a mozdonyvezetők bérében keresse 
a forrást! A mellékvonalak „bezárása” több egy szakvizsgás 
(dízel) feleslegét fogja maga után hozni. Nem kellene azon 
gondolkodni, hogy ezeket az embereket át kellene képezni 
két szakvizsgásra, hogy tudjanak neki munkát adni? Ezek az 
emberek önhibájukon kívül kerülnek hátrányos helyzetbe. Tu-
catjával tudnám mondani a neveket, akik szerettek volna el-
jutni átképző tanfolyamra, de a központvezető azt mondta, 
hogy „ezeken a telephelyeken nincs szükség több villany vizs-
gával rendelkező emberre”. Most mit fog velük kezdeni? És 
ti kedves kollégák, akik jogosultak lennétek a korengedmény 
igénybevételére és még nem adtátok be ezen irányú kérvé-
nyeiteket, mire vártok? Aki nem adja be a kérelmét, az le-

hetőséget sem biztosít a munkavállalónak arra, hogy éljen 
ezzel a lehetőséggel szükség szerint! Azt látni kell, hogy raj-
tatok kívül bárki távozik a cégtől, ellátatlan marad. A szolida-
ritás azt kívánja, hogy a többiek érdekében előre menekülj! 
A biztos nyugdíjat válaszd a rövidített munkaidő helyett! Ná-
lunk csökkent legnagyobb mértékben a teljesítmény. Az or-
szágosan kivezényelt 16 603 órából 10 444 a mi TVSZK-
unk területére korlátozódik. Látnia kell a vállalat vezetésének 
is, hogy a tervezett vonalbezárásokkal még több fog kelet-
kezni és ezt rendeznie kell! Talán ezt a TVSZK-t külön kellene 
kezelni az országostól és nem a „null szaldós” elv alapján vár-
ni arra, hogy valahogyan rendbe jön minden magától! A vég-
telenségig nem lehet csökkenteni a munkaidőt. Mindenkit el 
kell engedni korengedményes nyugdíjba, amíg lehetőség van 
rá, függetlenül a „null szaldótól”!
Szeptember 28-án fórumot tar-
tott a MOSZ elnöke és alelnö-
ke Záhonyban. Felmerültek a 2. 
számú KSZ módosítás hatásai 
a telep-
helyre és 
a terület-
re, a kor-
engedmé- nyes nyugdíjba vonulás 
lehetősé- gei. Elég nehéz azt elvisel-
ni a kollégáknak, hogy nálunk az országos átlagtól jelentősen 
nagyobb mértékben csökkent a munkaidő és ezáltal a bér is 
kevesebb.

Október 8-án Záhonyban tartot-
ta kihelyezett ülését a KMVB, 
akik megtekintették a röntgen 
kaput és az újonnan kialakítan-
dó szociális helység létrehozá-
sáról tárgyaltak. (Megtekinteni 

nem tudták a régit, mert nincs is.) Talán karácsonyra elké-
szül a szociális blokk, de majd nyugtával dicsérjük a napot.
Október harmadikán nagysikerű horgászversenyt szervezett a 
nyíregyházi tagcsoport, ahová a záhonyi kollégákat is meghívták! 

A festői szépségű Nyíregyháza-
Oroson lévő Erdélyi Major hor-
gásztavon került megrendezésre 
a „futam”. A verseny szakmai le-
bonyolítója Lipcsei József nyíregy-
házi mozdonyvezető, aki a vasutas 
horgászegyesület elnöki pozícióját 
is betölti itt. A hűvös reggelen 31 
ember lógatta a zsinórját a tó vi-
zébe, ugyanis a két tagcsoporttól 

Fórumon
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 ennyien neveztek a versenyre, de többen voltunk ötvennél is a 
rendezvényen. A meghívásért cserébe az ebédet a záhonyi tag-
csoport állta. Minden létező díjat a vendégek nyertek. Első lett 
Rácz Béla: 10,80 kg, második ifj. Kertész Sándor: 3,60 kg, har-
madik Plausz Csaba: 3,50 kg. A legnagyobb hal kifogója szintén 
Plausz Csaba: 3,45 kg amur. Az első hal kifogója: S. Szabó Ist-
ván. Mind a négy versenyző a záhonyi tagcsoport mozdonyve-
zetője. Tavasszal visszavágó, ahol reményeim szerint még na-
gyobb létszámmal kerül megrendezésre ez a verseny, aminek 
nem titkolt szándéka a hagyományteremtés. 
Fájó pont a szakmaiasság egén, hogy két vasútvállalat meg tud 
állapodni a külső hőmérsékletről előre!(?) Ez azt jeleni a gyakor-
latban, hogy nem a sokévi átlaghőmérsékletet veszi figyelembe 
a START és a TRAKCIÓ, hanem megállapodnak abban, hogy ok-
tóber 30-án hajnalban nem lesz hidegebb, mint +6 °C! Az E.12 
utasítás (E.1 2.sz függelék) meghatározza az előfűtési időket 
külső hőmérséklettől függően. Nyílván nem lehet tudni október 
12-én, hogy hány fok lesz november végén, de mivel általában 
-3 és +3 °C között alakul ilyenkor a hőmérséklet, úgy kellene 
tervezni a szolgálatokat 60, vagy akár 90 perces előfűtési idők 
legyenek betervezve (konvekciós villamos fűtés esetén), de volt 
már olyan, hogy -8°C-nál hidegebb is volt! Legfeljebb, ha mele-
gebb van, nem fűtünk, csak a szükséges mértékben, de általá-
ban a rosszabbra kell készülni! A gazdálkodás 
mindenek felett! A SRART nem rendel meg 
előfűtést, spórol a kifizetéseken, a TRAKCIÓ 
nem is alakítja így a szolgálatainkat, spórol a 
munkaidőnkön az utas, na az meg senkit nem 
érdekel. Ez van. Csodálkozunk, hogy a médiá-
ban a fűtetlen, koszos vonatokról cikkeznek? 
 Gyüre Ferenc

Pécs
A Dél-Dunántúlon is kedvezett 
az időjárás a különböző rendez-
vények lebonyolításához. Szep-
temberben a horvát kollégák vi-
szontlátogatására került sor.
Az október a sportolás jegyé-
ben telt el.  A 16-odszorra 
megrendezésre kerülő „Egyed 

Árpád” kispályás labdarugó emléktorna jó hangulatban és 
sérülés mentesen zajlott le. A vendéglátó dombóvári csapa-
tot az idén sem lehetett két vállra fektetni. Pedig a kapos-
vári, nagykanizsai és pécsi csapaton felül egy ötödik csapat 
is szerveződött, a terület futballozni szerető kiválóságaiból. 
A nagy buzgalom ellenére, nekik a „FAIR PLAY” díj volt az 
elismerés a kitartásukért. 
Ez alkalomból átadásra ke-
rült a területi ügyvivő külön-
díja is, melyet az idén a pécsi 
Keresztes József vehetett 
át, sok éves kiváló teljesítmé-
nyéért. A legjobb kapus cím 
is Pécsre került, az elisme-
rést Stadlinger József érdemelte ki. Mivel a kapusok telje-
sítményét nem csak az elszenvedett gólok szerint értékelik 
az arra szakavatottak, így a győztes csa-
pat „hálóőre” Bedő Zsolt is külön elisme-
résben részesült, mivel az őrzésére bízott 
kapuba nem talált be senki. A torna „Gólki-
rálya” Pálmai Zsolt, a dombóvári csapat já-
tékosa lett. 
 Dörnyei Szilárd

Budapest-Centrum
Bebizonyosodott, hogy a Trakció menedzsmentjének - a KSz 
2. számú módosításán keresztül kiharcolt - megszorításai 
mekkora s milyen „eredményre” képesek, főleg ott, ahol 
volt/van létjogosultsága a határozott időtartamig hatályos 
módosítások alkalmazásának. 
Viszont amíg ők az általuk ismert számok bűvöletében élve 
ezt sikerként könyvelik el, addig a tagságunk döntő több-
ségénél ez volt az utolsó csepp abban a bizonyos pohár-
ban, pláne azért, ahogy ezt a helyi helytartóikkal elvégez-
tették.
Nem érdemes már azon elmélkedni, hogy ez kinek, s mi-
ért is érte meg igazán (mert nekünk biztosan nem), hiszen 
mára így is, úgy is ugyanoda jutottunk: ha nem lesz vég-
rehajtva a teljes körű nyugdíjazás a hálózaton, akkor majd 
húsz év után bizony mégiscsak sérülhet a teljes foglalkoz-
tatás biztonsága. Reménykedhetünk az állítólagos plusz 
vonatokban a megmaradt vonalak tekintetében, de tartok 
tőle nem ez volt az utolsó félreinformálásuk és racionalizá-
lásuk sem.
Az október 6-i Keletis fórumon az is nyilvánvalóvá vált, hogy 
már semmi jóra nem számítanak a tagjaink, beleuntak a 
felülvezéreltségbe és abba, hogy megint rajtunk csattan a 
megszorítás ostora, mert pl. a MÁV Csoporton belül sehol 
máshol nem tapasztaltunk ily nagy csattogtatást.
Bezzeg a Cargo! Ők a 12 óra bűvöletében élve - hiszen így 
gazdaságos és hatékony - „irányítják” a kollégákat operatívan 
ide-oda s így-úgy, az meg már lassan kit érdekel, hogy mely 
vonat(ok)hoz és meddig is szólt az eredetileg tervezett szol-
gálata az érintett mozdonyvezetőnek. Arról meg ne is be-
széljünk ugye, hogy ez a folyamatos ad- hoc helyzet milyen 
feltételhiányokat (menetrend, esetleg vonalismeret hiányt) 
hoz(hat) magával. Aki meg ezt még szóvá is meri tenni, „fe-
ketelistára” kerül náluk - állítólag… Ezt pedig jelenleg - főleg 
most - sokan nem merik bevállalni - nálunk sem.
Az elfogadott KSz módosító tervezetünk ugyan reményekre 
adhat(na) okot a jó irányú változásokra, de mivel eddig nem 
ismertek a másik fél tervei (ki tudja ők tudják-e már egyálta-
lán a Trakció valós sorsát), így ezzel jelenleg nem sokra me-
gyünk, marad a bizonytalanság.
Ami viszont most van terítéken, abban meg nem igazán 
történik valami. A különböző helyszínekre tervezett okta-
tások levezénylése kapcsán kialakult helyzetet csak a köz-
igazgatási határon kívül jelentkezők szempontjából tekint-
hetjük jelenleg - valamilyen szinten - megoldottnak, míg, ha 
azon belül vagyunk, akkor örüljünk, ha pl. a BKV jegyeket ki-
adják majd? (Szolgálati gépkocsival pl. mi azt kiválthatónak 
tartjuk.)  Hiába a KSz, ha azt meg értelmezik így is, úgy is. 
Majd a Bíróság eldönti, kinek van igaza. De vajon jól van ez 
így? Meddig s miért kell a különböző ötleteléseiket végigver-
ni még akkor is, ha éppen ezer sebből vérzik? A gazdasági 
válság nem magyaráz meg és tesz elfogadhatóvá mindent. 
A munkavállaló érdeke miért nem számít ma már semmit? 
Meglepő lehet, hogy hányan váltanak csak azért, mert már 
elegük van ebből a munkahelyi légkörből, amit teremtettek. 
Miért nem a - még mindig nem kész és így nem is hatá-
lyos - Üzemi Rendek körében vannak ilyen 
nagy erődemonstrációk, mozgolódások, 
amelyre pedig több Utasításunk is hivat-
kozik, bizony nem véletlenül!
A munkáltatónak ilyenkor miért nem fon-
tos a (jog)szabálykövető magatartás és 
foglalkoztatás?
 Csallos Tamás

A győztes csapat

Jó hangulatban  
a horvát vendégeinkkel
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Karikatúra helyett

Az ukrán határnál

2010. február 01 - február 08 között is-
mét megrendezzük a MOSZ IV. sítáborát. 
A sportág egyre népszerűbb, egyre többen 
űzik a kollégák közül.
Ismétlődő elemként a MOSZ sportéletét szí-
nesítené ez a rendezvény. A tavalyi sítábor 
után remélem, az idén is lesznek, akik ve-
lünk tartanak.
MOSZ IV. Sítáborának helyszíne a Tiroli Al-
pok, Brixen im Thale település, az ausztri-
ai Kufsteintől 36 km-re fekvő kisvároska. A 
városka vasúton elérhető, közúton viszont 
mintegy 680 km-re fekszik Budapesttől.
A település közelében találhatók a sípályák. 
Több mint 90 felvonó és lift, 280 km sípá-
lya, több mint 70 büfé, és hegyi kunyhó, ét-
terem várja a síelőket. Tehát elmondható 

hogy minden igényt 
kielégítő szolgáltatást 
kaphatunk a pénzün-
kért.
Az eddigi hagyomá-
nyosnak mondha-
tó szlovákiai sítere-
pekkel felhagyunk az 
idén. Ennek okai pró-
zaiak: egy falu, egy 
pálya, és az utób-
bi időben jelentősen 
megemelkedett árak.
A Tiroli Alpok pazar 
panorámája, a háro-

mezres csúcsok tömkelege, a hóbiztos és 
élménysíelést kínáló, kezelt pályák, mind azt 
sugallják: irány Brixen.
A faluban rengeteg magánszállás és szám-
talan panzió is található. Szállásunk a jelent-
kezők létszámától függően egy (vagy több) 
magánszálláson, apartmanban lesz.
A szállást a vasútállomás 100-300 m-es 
körzetében igyekszünk foglalni. Így a vonat-
tal érkezők szánmára a transzfer egyszerű-
en megoldható, valamint a sípályák meg-
közelítése is, hiszen a felvonókhoz érkező 
síbusz az állomás mellett is megáll.
A pályákról: mindenki talál magának, erőn-
létének, edzettségének megfelelő pályát. A 
szolgáltatás színvonalas. Remek felvonók, 

chip-es jegy, információs anyagok tömkele-
ge áll rendelkezésre.
A terepet ismerjük, a pályákat, a környéket 
már besíeltük.
A tábor programja:
2010. február 01. Kiutazást a több helyről 
való utazás miatt egyénileg tervezzük. Talál-
kozó Brixen-ben a megadott helyen a kora-
esti órákban. Szállásfoglalás.
2010. február 02 - 07. Síelés a Skiwelt 
Wilder Kaiser sírégióban. Fakultatív kirán-
dulások Kufstein-be, Innsbruckba, pihenés-
képpen uszodalátogatás.
2009. február 08. Hazautazás.

Részvételi díj:
Kb. 80.000Ft/fő. 

Ez magába foglal a 7 éjszakára szállást, és 
egy 6 napos síbérletet. Információim sze-
rint a bérletről számlát tudnak adni, ami az 
egészségpénztáraknál elszámolható.
A városkában rengeteg vendéglő üzemel, 
kirándulásokat lehet tenni Kufsteinbe vagy 
akár Innsbruckba is. Ki lehet utazni rövidebb 
időtartamra is. 

Szervező:
Tóth Ferenc Attila, Miskolc 

06-30/919-7444 bringa1@citromail.hu 
Jelentkezési határidő: 

2008. december 15. 
(a szállásfoglalás miatt)

A MOSZ IV. Sítábora Brixen im Thale-ban

Alapítványunk július 20-án és szeptember 
17-én ülésezett. Az ülések során nagy-
számú, összesen 62 kérelmet vizsgál-
tunk meg. Ismét érkeztek olyan kérelmek 
– 6db. – amelyet félre kellett tennünk, ki-

egészítésre várnak. Elutasításra egy 
kérelem sem került.
A legörvendetesebb segélyformából a 
gyermekszületési segélyből 18 kollé-
gánk részesült, 15-15 000Ft összeg-
ben. Hat kollégánk kapott részkártérí-
tés címen 245 000Ft, huszonhárom 
kollégánk pedig egyéb jogcímen össze-
sen 500 000Ft összegben segélyt.
Egy kollégánk családtagja elhunyta 
miatt részesült 75 000Ft támogatás-
ban. Hosszan tartó betegség miatt 7 
munkatársunkon segítettünk 210 000 
Ft összegben.
Támogattunk egy szervezetet te-
vékenységük elősegítése érdekében  
50 000 Ft-al.
A fenti felsorolásból látható, hogy ala-
pítványunk két ülése során komoly 
összeggel, 1 300 000 Ft-al tudta tá-
mogatni a rászoruló kollégákat.
A következő alapítványi ülés időpont-
ja még nem ismert, várhatóan 2009 

novemberének harmadik harmadában a 
MOSZ székházában tartjuk. 
Az alapítvány kuratóriuma nevében:

Tóth Ferenc Attila a kuratórium elnöke

Alapítványi hírek
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Nyugdíjas Tagcsoport 
Ferencvárosban!
Hosszas előkészületek után - melyben sok munkája van 
Berényi József, Szabó Mihály, Szeberényi Attila és Szerecz 
György nyugdíjas kollégáknak, valamint Bakos János Fc. Tag-
csoportvezetőnek - október 29-én több mint harminc nyugdí-
jas kollégát láttunk vendégül a Ferencváros Telephely oktatói 
termében!
11 órakor kezdődött 
a program hivatalos 
része,- a levezető 
elnökei tisztséget 
Szerecz György úr 
töltötte be - melyen 
megfogalmazódott, 
majd egyhangúan 
elfogadásra került 
az Alapító Nyilatko-
zat és a Működé-
si Szabályzat, vala-
mint megválasztásra kerültek a nyugdíjas kollégák képviselői, 
és aláírásra került az Együttműködési Megállapodás a MOSZ 
Ferencváros Tagcsoport Nyugdíjas és Baráti Köre és a MOSZ 
Ferencváros Tagcsoport között. A nyugdíjas kollégák megbí-
zott képviselőiknek választották Bozor György, Szabó Mihály 
és Szeberényi Attila urakat, valamint megválasztásra került a 

pénzügyekért fe-
lelős személy Sza-
bó Mihály úr, aki 
sok éven át a Fe-
rencváros Tagcso-
port pénztárosi 
tisztségét töltöt-
te be. Munkájuk-
hoz sok sikert kí-
vánunk! Ameddig 
a tisztségviselők 
az adminisztrációt 

elvégezték, az idős kollégáinknak lehetőséget biztosítottunk 
három mozdony megtekintésére.     
Sebők Róbert egy M44 400-as, Harsányi Dezső egy M62 300-
as és Horváth László egy 1047-es mozdonyhoz kísért öt-öt 
nyugdíjas kollégát, ahol ismertették azok felépítését, műkö-
dését, tulajdonságait és válaszoltak a feltett kérdésekre. Ez 
úton is megköszönjük Neue Vilmos KJK vezetőnek, hogy lehe-
tővé tette számunkra a mozdonyok bemutatását! Ezek után 
ebéd következett, majd kötetlen beszélgetések kezdődtek. 
Régen nem látott kollégák örültek egymásnak, emlegették a 
régi idők nagy történéseit, kérdezgették egymást, hogy megy 
a soruk, mi van a családjukkal...
A legrégebben nyugdíjas kolléga Grósz Jani bácsi volt, aki 
1986-ban ment nyugdíjba, a leg fiatalabb Kadenczki László 
volt, aki aznap körözött le. Este kilenc óráig maradtak a ven-
dégeink.
Jó hangulatú vidám órákat töltöttünk el együtt, és távozáskor 
minden kolléga úgy búcsúzott el, hogy a következő alkalom-
ra is feltétlenül el fog jönni. Mi továbbra is szeretettel várunk 
minden nyugdíjas kollégát. 

Budapest, 2009. november 2.
Fc. Tcs. Vezetősége

A SIGNAL Biztosító és a szakszervezetek közötti együttmûködés 10. évfordulója alkalmából 
ajándéksorsolást hirdetünk!

Hogyan vehet részt a sorsoláson?
A sorsoláson minden szakszervezeti tag részt vehet, aki az alábbiak közül legalább egy 
biztosítást köt:

 • lakásbiztosítás

 • kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás (A szerzôdött takarékszövetkezetek listája 

    a www.signal.hu honlapon megtalálható.)

 • CASCO biztosítás

 • Szakszervezeti betegség-, baleset- és életbiztosítás

Minden megkötött szerzôdéssel tovább növelheti nyerési esélyét!

Akciónk ideje:  2009. október 1. – december 31. 

Nyerjen velünk 
wellness hétvégét!

A 2 szerencsés nyertes jutalma egy-egy 

wellness hétvége

• a Grandhotel Galya **** szállodában
• 2 fô részére 3 napra (2 éjszaka)
• félpanziós ellátással

A játékszabályzat a SIGNAL Biztosító Zrt. honlapján 
megtekinthetô. A sorsolást 2010. február 15-én tartjuk 
és a nyerteseket levélben értesítjük.

Bôvebb információ:

SIGNAL Biztosító Központi Ügyfélszolgálat: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
SIGNAL Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálati és Értékesítési irodái 

SIGNAL Contact Center: 06 40 405 405 (helyi tarifával hívható telefonszám)
E-mail:  info@signal.hu  •  www.signal.hu

Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás és CASCO

A családok többségénél a tulajdonukban lévô gépjármû kiemelt értéket képvisel, mely sok eset-
ben már-már „családtagnak” is számít. A tulajdonosok ezért minden tôlük telhetôt megtesznek 
annak megóvása érdekében. Sajnos azonban a legnagyobb figyelem ellenére is okozhatunk, és 
nekünk is okozhatnak olyan kárt, melyet nem tudunk elkerülni. 

A szakszervezetek és a SIGNAL Biztosító Zrt. hosszú távú együttmûködése eredményeként 
született meg az a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási és CASCO konstrukció, melyet ked-
vezô díjon vehet igénybe minden szakszervezeti tag. Így, bár elkerülni nem tudjuk, de védekez-
hetünk az elôre kiszámíthatatlan események ellen. 

Ön az alábbi elônyöket élvezi tagsága 
jogán:

 • díjkedvezmény

 • teljes körû ügyintézés

 • egyszerûsített szerzôdéskötési lehetôség 

 • káresemény esetén az eddig megismert gyors, 
    szakszerû, megbízható kiszolgálás

A kedvezményt minden szakszervezeti tag igénybe veheti!

Éves egyösszegû befizetés esetén kedvezményt nyújtunk. Csoportos beszedési megbízás 
esetén havidíj fizetésre is lehetôség van. Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításnál kiemelt 
kedvezményeket nyújtunk a szakszervezeti tagoknak (2009-ben 41% minden kedvezmény 
igénybevétele esetén).

Gépjármûbiztosítással kapcsolatos további információért forduljanak a Társaságunkkal szerzôdött Takarékszövet-
kezetekhez. Ezek elérhetôsége a www.signal.hu honlapon található.

BÉKÉSCSABA  5600  Andrássy u. 12.

BUDAPEST 1123 Alkotás utca 50.

DEBRECEN    4030  Berek u. 3.

GYÖNGYÖS  3201  Belváros tér 4.

GYÔR  9021  Bajcsy-Zsilinszky u. 18.

KAPOSVÁR  7400  Füredi u. 1.

KECSKEMÉT  6000  Trombita u. 2.

MISKOLC  3530  Corvin u. 7.

NYIREGYHÁZA   4401  Szabadság tér 10.

PÉCS  7623  Szabadság út 21. 

SZEGED 6722  Tisza Lajos krt. 83.

SZÉKESFEHÉRVÁR  8000  Károly János utca 35.

SZOLNOK  5000  Arany J. u. 10. Fszt. 4.

SZOMBATHELY   9700 Vörösmarty u. 31/a

TAPOLCA  8300  Zrínyi u. 5.

ZALAEGERSZEG  8900   Ady Endre utca 31.

Cím Név

Tel: (06 66) 442 902

Tel: (06 30) 415 3293,  Fax: (+36 1) 4584 120 

Tel/Fax: (06 52) 453 400

Tel: (06 37) 505 340,  Fax: (06 37) 505 350

Tel: (06 30) 365 55 88,  Fax: (06 96) 510 311

Tel: (06 82) 529 450,  Fax: (06 82) 529 457

Tel: (06 76) 506 005,  Fax: (06 76) 506 004

Tel: (06 46) 504 807

Tel: (06 42) 403 975,  Tel/Fax: (06 42) 403 976

Tel: (06 72) 513 180,  Fax: (06 72) 513 198

Tel/Fax: (06 62) 420 251

Tel/Fax:(06 22) 348 788

Tel/Fax: (06 56) 514 992

Tel: (06 94) 522 660,  Fax: (06 94) 522-661

Tel/Fax: (06 87) 413 692

Tel/Fax: (06 92) 347 720

Telefon / Fax

Bogdány Tamás

Dr. Dobiné Nezsényi Anna

Kiss Gyuláné   

Safranka Vincéné

Nagy Vincéné

Molnár András

Pánczél Ferenc

Bíró Attila

Mészáros Lászlóné

Salamon Gábor

Pataki Éva

Namesnyik Ödönné

Strauss Péter

Csida Éva

Kövessi Péter

Borsos József

A SIGNAL Biztosító Zrt. irodái

inInformáció:Barsi Balázs 30-9197746, barba67@freemail.hu
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m… Előre látott katasztrófa 2.
Nyugalom az első rémület után
A vonatba sorozott többi kocsi nem tört össze, de kisiklottak. Az utasok 
között nem tört ki pánik, és a segítség is hamar megérkezett. A tehervo-
natot követő személyvonaton ugyanis harminchat utászkatona utazott 
egy főhadnagy vezetésével, akiket azonnal a baleset helyszínére szállí-
tottak. Ezért a mentés a gyorsvonaton utazó néhány orvos segítségével 
fegyelmezetten és gyorsan megkezdődött. Később újabb katonákat ve-
zényeltek ki Károlyvárosból és Zágrábból. Először a nyugalmazott főszol-
gabíró kisfiát szabadították ki, aztán Éltető Albertet, 
akik két órát töltöttek a roncsban. Ekkor derült ki, 
hogy az utasok közül senkinek sincs komoly baja, a 
gyermek is csak a fülét karcolta meg kicsit.
A hálókocsiból kiszabadult Komáromy Gyula azért 
aggódott, mert a 327-es mozdony kazánjában még 
mindig égett a tűz. Meglátta a felkötött karral álló 
fűtőt, és kérte, hogy dobja le a tüzet.
– Nem merek többé én közelébe menni a mozdony-
nak – hátrált Novogradecz.
Kísérteties csend volt a hegyek között. A romok kö-
zé szorult vasutasok jajgatása hamar megszűnt. A 
Pesti Hírlap zágrábi tudósítója azt írta: „Nem tar-
tott soká. A haldoklók meghaltak, a sebesültek elvesztették eszméle-
tüket. Nagy csönd lett ismét; nem hallatszott más, csak a Karszt-erdő 
búgása.” A hajnal fényei meghozták a madárdalt, és a hátsó kocsikban 
utazók óvatosan lemerészkedtek a kisiklott vonatról. Többen akartak 
segíteni Éltető Albertnak, aki nem győzte bizonygatni a jó szándékú em-
bereknek, hogy hiányzó lábát már régebben elveszítette, de műlába az 
összetört vagonban maradt.
Szalka Jakab építőmester megpróbált visszajutni a hálófülkéjébe, mert 
biztonságba akarta helyezni azt a hatszáz koronát, melyet induláskor a 
párnája alá rejtett. Nem engedték vissza a roncsba, ami azért is kínos 
volt, mert még mindig mezítláb, hálóruhában volt. Végül az egyik hátsó 
kocsi utasa szánta meg, és adott neki egy kabátot. Az egyik ott utazó 
orvos gyorsan ellátta sérüléseit is.
Eközben Tumbász Jenő idegesen rohangált a tounji forgalmi irodá-
ban. Teljesen kétségbeesett. Kirohant a vágányokhoz, várta vissza a 
gyorstehert, hátha csak álmodta az egészet.
– Nem volt engedélye! – sírt kezét tördelve. – Nem vagyok oka sem-
minek!
Váratlanul felrohant a szobájába, pisztolyt vett elő a fiókból, és főbe 
akarta lőni magát. A rosszat sejtve utána siető állomásfőnök alig bírta 
kicsavarni a kezéből. Ekkor letartóztatták, és három csendőr őrizte ál-
landóan.

Az egész ország aggódik
A katasztrófáról fél hatkor értesült a zágrábi üzletvezetőség. Azonnal ér-
tesítették Bacsovszky Vladimir üzletvezetőt, aki két segélyvonat küldésé-
ről intézkedett. Két mozdony, két kalauzkocsi, egy hálókocsi és huszonöt 
tehervagon teljesen összetört. A pálya ötszáz méter hosszan rongálódott 
meg, ahol a mozdonyok összeütköztek, a sínszálak fél méter mélyen nyo-
módtak az ágyazatba. Reggel hétkor már rémhírekkel teli szóbeszéd ter-
jedt Fiumében a balesetről. Harminc és negyven közé tették a halottak 
számát, aggódó rokonok és ismerősök tömege várta a túlélőket szállító 
segélyvonatot, ami délután fél egykor érkezett meg. A szemtanúk megér-
kezésével már megnyugodott a tömeg, de mivel még nem fejeződött be a 
mentés, a halottak száma körül nagy volt a bizonytalanság. A reggeli la-
pok tudósítói a rengeteg halottról szóló hírt küldték szét az országban. A 
gyorsvonat vonatvezetőjét eltűntként említették, mert őt sokáig nem ta-
lálták meg a roncsok között. A kalauzkocsi egészen összetört, szinte tel-

jesen eltűnt, ezért többen mondták, hogy a szerkocsi közvetlenül a há-
lókocsiba fúródott. A rémhíreket megerősítették azok az utasok, akik a 
baleset helyszínéről visszautaztak Budapestre, és személyesen mesélték 
el az őket váró újságíróknak a pozdorjává tört hálókocsi látványát.
Másnap estére már csak nyolc halottról tudtak, aztán a MÁV kiadta a 
hivatalos közleményét, miszerint a két vonat személyzetéből négy vas-
utas halt meg, az utasok közül, az utasok között nem történt komoly 
sebesülés. Viszont előkerült Gipusz Mihály – élve! Innentől kezdve a la-
pok részletesen beszámoltak az életben maradt mozdonyvezető és vo-
natvezető állapotáról.
A túlélők szerint a gyorsvonat jelentősen lelassult, egyesek szerint meg 
is állt az ütközéskor. Medur Péter keze még akkor is az önműködő féken 

volt, amikor kiszabadították. Kétszáz méterről láthatta 
meg a szembe jövő tehervonatot, ha kicsit később fé-
kez, a katasztrófának sokkal súlyosabb következményei 
lettek volna. Az újságok hősként ünnepelték, és így em-
legették az utasok is. Sajnos, nem sok esélye volt a túl-
élésre. Jobb halántékánál megrepedt a koponyája, és 
rengeteg égési sérülése volt. Bal karja valósággal meg-
főtt a kiáramló gőztől. Állandó láz gyötörte, csak néha 
tért magához. Amikor megtudta, hogy az utasok közül 
senki sem halt meg, sírva fakadt.
Nem volt jobb állapotban Gipusz, a vonatvezető sem. Órá-
kat töltött a roncsok között, iszonyatos állapotban húz-
ták ki az utászkatonák a széttört kalauzkocsiból. Jobb ar-

cának izmai leszakadtak, állkapcsa összezúzódott, fejét óriási daganat 
nyomta. Egy bordája eltört, bal karján zúzódások és csontig hatoló, mély 
sebek voltak. Jobb lábszára arasznyi szélesen szakadt fel. Ő nem veszítet-
te el az eszméletét, ezért nagyon szenvedett. Állapota fokozatosan rom-
lott, április 14-én meghalt. Mozdonyvezetője egy nappal később követte.

A tárgyalás
A bírósági eljárás június 23-án kezdődött Ogulinban. Tumbász Jenő for-
galmi szolgálattevő és Viznics Mijó váltókezelő ellen halált okozó gon-
datlanság miatt emeltek vádat. Nehezen kezdődött a tárgyalás, mi-
vel Tumbász védője vitatta a szakértők elfogulatlanságát, mert azok 
a MÁV alkalmazottai voltak. A tárgyalás horvátul folyt, de a tolmács 
nem ismerte a szakkifejezéseket, ezért azt az egyik vasúti szakértő for-
dította tovább a bírónak. Tumbászt a tárgyalásig a fogházzá átépített 
Frangepán-kastélyban őrizték, ahol egy vele közös cellába zárt horvát 
váltóhamisítótól próbálta megtanulni a nyelvet.
A szolgálati felsőbbségtől kapott jellemzés Tumbász Jenő mellett szólt. 
Alapos, kötelességtudó embernek írták le, aki minden káros szenve-
délytől mentes. Ismertették, hogy Tumbász hónapokkal a baleset előtt 
már kérte az áthelyezését, mert nem tudta magát megértetni a ma-
gyarul nem beszélő beosztottaival, ezért nagyon félt egy emiatt bekö-
vetkező katasztrófától. A baleset előtti alkoholfogyasztását nem rótták 
terhére.
Annál inkább ellene szóltak a tanúvallomások. Mindenki igyekezett 
menteni a bőrét, ezért egymásnak ellentmondó vallomások születtek, 
de abban mind megegyeztek, hogy a horvát személyzet a magyar for-
galmi szolgálattevőre akarta hárítani a felelősséget.
Nem derült ki egyértelműen, hogy elhangzott-e az a harangjelzés, 
amely engedélyezte a tehervonat indulását. Ezt csak a vonatot nyílt 
pályára engedő Viznics Mijó vélte hallani. Állítólag ezt az állomás má-
sik végén szolgálatot teljesítő Jakobovics váltóőr is hallotta, bejegyezte 
a szolgálati naplóba is, de onnan később kitörölte. Viznics azzal is saját 
éberségét akarta bizonyítani, hogy ő ébresztette fel az ütközés után a 
25. őrházban alvó Vucseticset.
Jakobovics bizonytalan volt. Már nem lehetett kideríteni, mit hallott. A 
bejáró tehervonatnak a harmadik vágányra állította a váltót, tudnia kel-
lett volna az áthelyezett vonatkeresztezésről, de mindent tagadott. Egy 
biztos: valamit kitörölt a naplójából.
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Radák Sándor, a tehervonat vonatvezetője még magán viselte a bal-
eset nyomait. Sírva, remegve, de határozottan állította, hogy a forgalmi 
irodában megkapta az engedélyt az indulásra, még Tumbász erre utaló 
karlendítését is látta.
Jedlicska forgalmi szolgálattevő nem volt szolgálatban aznap. Meghalt 
a gyermeke, ezért a forgalmi irodától száz méterre lévő szolgálati la-
kásában tartózkodott. Hallotta a tehervonat behaladását és indulását, 
több harangütést, de az indulást engedélyező jelzést nem. Védte kollé-
gáját azzal is, hogy jegyzőkönyvbe mondta a vonalon uralkodó fegyel-
mi állapotokat: a pályaőrök csak hetedik-nyolcadik hívásra jelentkez-
nek, rendszeresen elhagyják szolgálati helyüket, mert a közeli földeken 
dolgoznak.
Utoljára Generalski Stol forgalmi szolgálattevőjét hallgatták meg. Nagyon 
félhetett, pedig azon kevesek közé tartozott, akik egyértelműen ártatla-
nok voltak. Tanúvallomásának tartalmát nem ismerjük, de „szenvedélye-
sen iparkodott még inkább bemártani Tumbászt, és ez a viselkedése na-
gyon visszatetsző volt” – írta róla Az Est törvényszéki tudósítója.

A MÁV kritikája
Az első napokban még minden újság Tumbászt tartotta az egyetlen fe-
lelősnek. Ahogy sorra derültek ki a részletek, úgy fordult a közvélemény 
haragja egyre inkább a MÁV vezetése ellen. A tárgyalás idején már a 
rendszer áldozatának tartották a letartóztatott Tumbász Jenőt és az el-
hunyt vasutasokat.
Az Est ezt írta június 27-én: „…elszomorítóan alakul ki ennek a magyar 
államvasúti rendszernek a képe. Négy középiskolai képesítéssel bíró 
emberekre, akiknek fizetése napi 2–2,60 korona közt váltakozik, egész 
állomások vannak bízva fővonalon, 12-24 órás szolgálati időkkel, napi 
negyven, néha ötven vonattal. És melléjük vannak adva váltóőrök, akik 
nem értik a parancsokat, akik esztendőket töltenek a vasút szolgálatá-
ban, anélkül, hogy azt a néhány szót meg tudnák tanulni, amelyre szük-
ségük van. Mintha bábok lennének, melyet a megélhetés kényszerűsé-
gének drótján rángat egy láthatatlan végzet, kiért, miért halnak meg, 
kerülnek börtönbe, maguk sem tudják.”
Ráadásul a baj nem jár egyedül: sorra történtek a halálos balesetek. 
Újabb ütközésben meghalt két mozdonyvezető. Felsőgalla és Szár kö-
zött elszakadt egy tehervonat, a megfutamodott vonatrész visszagurult 
Felsőgallára, ahol nekiütközött egy bejáró vonatnak, a fékező meghalt.
Április 18-án Gömörön aláváltás miatt hét kocsi kisiklott, a fékező a ke-
rekek közé esett. „Az ólálkodó halál állandó vendégségre rendezkedett 
be a Máv. vonalain” a Pesti Napló szerint.
Április 12-én majdnem megismétlődött a fiumei gyors katasztrófája. 
Két személyvonatot menesztettek egymásnak, megint a MÁV zágrábi 
üzletvezetőségének területén, Gyurgyevácnál. Szerencsére a mozdony-
vezetők még időben meg tudtak állni egymás előtt.
Július 17-én Kiskunhalason egy hátratoló vonat elvágta a forgalmis-
tát. Aki segítségére sietett, egy héttel később ugyanott a lábát veszí-
tette el
A vasút akkori állapotáról próféciának is beillő sorok jelentek meg: „Min-
den katasztrófa újabb bizonyítékul szolgál arra, hogy a Máv. hadsereg-
ének közkatonái és altiszt-
jei nagyszerű, heroikus, 
elragadóan imponáló em-
beranyagból vannak ösz-
szeválogatva, de a magas 
sarzsik alkalmatlanok a 
felelősségteljes intézmény 
megbízható vezetésére. A 
mozdonyvezető ott áll a 
masina mellett és a ka-
tasztrófa elkerülhetetlen 
pillanatában nem a saját 
halálveszedelmére, nem 

hat gyermekére, hanem a rábízott állami vagyon és az utasok épségé-
re gondol, teljes erejéből megrántja a féket, aztán koromtó, tűztől be-
árnyékolva, szétloccsant aggyal, mint a tulajdon kőből kivert mása áll a 
posztján, míg koporsóba nem fektetik. És a többi vasutasok mind, mek-
kora példáját adják a hősiességnek! Tisztelet jár nekik, mint a csataté-
ren, a zászló védelmében elesett katonáknak. E tisztelet azonban nem 
szárítja fel az özvegyek és árvák könnyeit.
A vasút úgy küldi őket pályára, kötelességeik teljesítésére, mint a tűzvo-
nalba, az ellenség kartácsai elé. A sínek szétmálnak a rozsdától, a talp-
fák korhadtak, a tehervonatok láncait széttépheti minden kanyarulat, a 
szolgálat embertelenül súlyos, a beosztás félelmetes, hiszen, mint a fi-
umei összeütközés tanúsítja, egy emberre van bízva ezrek élete, vagyo-
na, biztonsága. Az a Máv! Az igazgatóság irodáiban gavallérok ülnek, 
hozzá nem értő, protegált emberek.
24-én a tárgyalás második napja az éjszakába nyúlt. Nem sokkal há-
romnegyed tíz előtt meghozták a döntést: Tumbász Jenőt két év fog-
házra, Viznics Mijót tíz hónap börtönre ítélték. Az elsőfokú ítélet ellen 
a védők fellebbeztek. A jogerőre emelkedésig Viznicset 
szabadlábra helyezték. Ezt Tumbász is kérte, de neki tíz-
ezer korona óvadékot kellett volna fizetni, amire képte-
len volt, ezért letartóztatásban maradt.
További sorsuk ismeretlen. Porpáczy Richard

Medur Péter, a hős mozdonyvezető
A Budapest című napilap méltó emléket állított a fiumei gyors 
mozdonyvezetőjének:
A mindennapi élet is termel névtelen hősöket, talán nagyobba-
kat is, mint a háborúk. Csaták zajában, amikor az emberi erők 
végletei ütköznek össze, csupán csak természetes folyománya 
egy rendkívüli pressziónak, amely átitatja a lelkeket s grandió-
zus életnyilvánulásokat teremt. Hiszen hősök ezek is, igazi hő-
sök, akikről legendák születnek s bús dajkamesék élnek időtlen 
időkig, de a lélekbúvárnak ez a hősiesség nem ád nagyszerű-
ségi motívumokat s többnyire csak sablon, amely ezer és ezer 
esztendő óta mindig egyforma és sohase más.
Medur Péter azonban már más kategóriába tartozik. Ez az em-
ber ugyan csak egyszerű mozdonyvezető és semmi egyéb, de a 
hősök hőse és minden, ami e fogalom alá tartozik s amit talán 
szóval kifejezni eléggé nem is lehet. Ez az egyszerű mozdony-
vezető, amikor a fiumei gyorsvonaton lokomotívja tűzszemeivel 
belenézett a haldokló éjszakába, s azt látta, hogy egymásnak 
rohan két száguldó veszedelem, egyszerre fékezett, és megrán-
totta a vészféket is. Talán tudta, hogy ő maga élve nem mene-
külhet ki a villámgyorsasággal száguldó katasztrófából, talán 
érezte, hogy az életével fizet a hivatásáért, de volt annyi lelki-
ereje, hogy arra a néhány száz emberre is gondoljon, akik vak 
bizalommal bízták reá az életüket, amikor gondtalanul beültek 
a vasúti kocsiba. Volt akkora lélekjelenléte, hogy az embermen-
tés egyetlen fegyverét igénybe vegye: megrántotta a vészféket, 
a vasúti kocsik rettenetes zökkenéssel megálltak, podgyászok 
borultak az alvó emberekre, a mozdony beleszaladt a tehervo-
natba, s Medur Péter zúzott tagokkal maradt az összeütközés 
színhelyén, de az utasok mindegyike élve maradt, s aki Medur 
Péterre bízta az életét, nem csalatkozott…
Nincs ennél megindítóbb, hősiesebb részlete a legvéresebb há-
borúnak se: Medur Péter mozdonyvezető, aki most valamelyik 
kórházban kétségbeesetten viaskodik a halállal, a hősök hőse 
marad időtlen időkig, valaki, aki nevét úgy írta be a katasztró-
fák történetébe, mint a világtörténelem igazi hősei. Medur Pé-
ter: ezt a nevet sohase szabad többé elfelejteni, mert ez nem 
egy lokomotívvezető neve többé, hanem fogalom arra a köteles-
ségtudásra, amiről csak a mesék regélnek, de ami mégis csak 
az élet rohanó perceiben érlelődik naggyá és eszményivé…  
(1913. április 9.)
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Az idén már 14 éves  Mannheim-Ferencváros partnerkapcsolat alap-
ján  utaztak Németországba  ferencvárosi mozdonyvezetők! A meg-
hívás alapján 6 fő MOSZ FC tag, külön meghívás alapján 1 fő nyugdí-
jas mozdonyvezető és 1 fő tolmács vehetett részt a programokon!
Az alábbi élménybeszámoló megírására egy ifjú kollégát kértem 
meg a kiutazók közül, aki először vett részt ilyen szakszervezeti 
rendezvényen! Bakos János
 Fc. Tcs. Vez
Az élménybeszámoló:
2009.09.20.és 24-e között látoga-
tást tettünk a németországi GDL moz-
donyvezető szakszervezet mannheimi 
tagcsoportjának meghívására. A va-
sárnapi érkezéskor a német kollégák 
nagy szeretettel fogadtak bennünket 
a drezdai főpályaudvaron. Innen –egy 
rövid kis ismerkedés után- utunkat 
Meissen irányába folytattuk tovább 
autóval. Ebben a németországi lép-
tékkel nézve kis városban készítik a 
híres meisseni porcelánt, aminek 
készítési folyamatát meg is tekint-
hettük. Egy rövidfilm megtekintése 
után, a munkafázisokat is bemutat-
ták, majd az üzem területén találha-
tó kiállítást néztük meg. A végén le-
hetőség volt vásárlásra is, de ettől 
mindenki eltekintett a meglehető-
sen magas árak miatt. Késő délután 
indultunk útnak Strehla felé, ahol a 
szállásunk volt. Ez alapesetben diák-
tábor, de a turistáknak is van lehető-
ségük szállást kapni. Egész ottlétünk 
alatt svédasztalos reggelit és az itte-
ni konyhára jellemző meleg vacsorát 
kaptunk.
Hétfőn reggel meglehetősen ko-
rán keltünk, mivel Berlinbe készül-
tünk a mozdonyszimulátor megtekin-
tésére és kipróbálására. Riesa-ból 
(Srehlatól kb. 8km) indultunk egy 
elővárosi személyvonattal Drezdáig, 
és ott szálltunk át egy Berlinbe induló IC-re. A német kollégák besze-
reztek egy hivatalos engedélyt a mozdony vezetőállásán való utazás-
ra. Így kis csapatunk egyik fele oda úton, másik fele pedig a visszaú-
ton élvezhette a német mozdonyvezetők látószögéből az utat. Az IC-t 
továbbító mozdonyvezető kb. 5 perccel a vonat indulása előtt érke-
zett, addigra a kollégája már indulásra előkészítette. Az IC-t továbbító 
mozdonyvezető a vonat indulása előtt kb. 5 perccel érkezett. A kollé-
ga egész úton készségesen válaszolt a kérdéseinkre. A vonómozdony 
egy BR 101 típusú mozdony volt, a vezetőasztal kialakítása szinte tel-
jesen megegyezik a mi 1047 mozdonyainkéval. Odakint nem használ-
nak sem menetigazolványt, sem szolgálati menetrendkönyvet. A moz-
donyra be kell jelentkezniük a saját kódjukkal és onnantól kezdve a 
számítógép regisztrál mindent. A monitoron pedig a menürendszer se-
gítségével szinte bármilyen adatot elő tudnak hívni. A menetrendnél 
például mutatja az alkalmazható sebességet, az állandó lassújeleket, 
a bejárati kijárati jelzők helyét szelvény szerint, sőt még a fázishatáro-
kat is. Egyszóval lehet így is! De talán majd nálunk is lesz egyszer va-
lami hasonló.
A  Berlin-Drezda vasútvonal kétvágányú, állomástávolságú közlekedés-
sel a pályasebesség 160 km/h, ahol olyan az állapota. A vonalon sok 

a sebességkorlátozás, helyenként több kilo-
méteren keresztül, de már dolgoznak a felújí-

tásán. A vonal legérdekesebb része a teljesen felújított rész volt Berlin 
előtt, ahol az LZB rövidítésű vonatbefolyásoló rendszer van telepítve. 
Az LZB rendszer lényege nagyjából annyi, hogy a két sínszál között kö-
zépen egy sugárzó kábel van, és ahol ez ki van építve ott a mozdonyt 
a számítógép vezérli 160 km/h felett. A műszerfalon aktivizálódik a 
távolságmutató, amely a vonat előtt lévő szabad pályaszakasz hosz-
szát mutatja maximum 10 km-ig. Ezenkívül mutatja a célsebessé-
get. Amennyiben ez a sebesség kisebb, mint a valós akkor a távol-

ságmutatón elkezd csökkeni a szám, 
ami a célsebesség elérésének a ma-
radék távolságát mutatja. Természete-
sen a számítógép automatikusan erre 
a sebességre fékezi a vonatot. A rövid 
gyorstalpalóban ennyit sikerült megér-
teni a rendszerről ezalatt a néhány ki-
lométer alatt.
Berlinbe megérkezvén megebédeltünk 
majd a vonat indulásáig (a mozdony 
szimulátor a város külső részén volt) a 
főpályaudvar környékét jártuk be. Töb-
bek között a Reichstag, a Brandenbur-
gi kapu felkeresésével.
A mozdonyszimulátor egy fantasztikus 
dolog volt. Kb. 1 órát tölthettünk el 
benne. Az egész szimulátor 6 db hid-
raulikus hengeren volt, amik által bár-
milyen szögben meg tudják azt dönte-
ni (például ívbedőlés, gyorsfékezéskor 
előrebólintás stb.). A fülke két részből 
állt, az első helységben érintőképer-
nyős monitoron a géptér összes kap-
csolója, kismegszakítója kezelhető, 
mint a valóságban. A vezetőállás a mi 
szimulátorunkéhoz hasonló. Kívülről 
bármilyen vonal, időjárási körülmény, 
vagy veszélyhelyzet szimulálható. Az 
LZB rendszert egyébként itt a szimulá-
toron ki is próbálhattuk.
A következő napon Szász-Svájcba láto-
gattunk a német-cseh határ közelébe. 
Itt megnéztük egy középkori vár rom-
jait, illetve megcsodáltuk a festői Elba 

völgyét. Hazafelé megálltunk Drezda külső részén, ahol egy kastély-
parkot is végigjártunk.
Este egy kicsit fáradtan értünk a szállásra, de ezt hamar feledtük, 
mert a vacsorát mi készítettük. A tábor területén lévő bográcsban tűz-
gyújtó helyen paprikás krumplit főztünk, ami nagy sikert aratott. A 
bográcsot a német kollégák ajándékba kapták tőlünk, használati út-
mutatóval és receptekkel együtt.
Szerdán Drezdába mentünk, ahol a nap nagy részét eltöltve megte-
kintettük a helyi közlekedési múzeumot, a barokk Frauenkirch-ét, a 
Zwingert, a királyi palotát és számos régi épületet az Óvárosban. Az 
Elba 2002-es pusztításának nyomai már szerencsére nem látszódtak. 
Itt volt lehetőség a vásárlásra is az otthoniak részére, ki-ki kedve sze-
rint. Később megnéztük a moritzburgi vadászkastélyt és környékét.
Végül eljött az utolsó nap is. Délelőtt még a tésztagyártás teljesen au-
tomatizált folyamatát néztük meg Riesa-ban. Aztán a vasútállomáson 
megköszöntük a vendéglátóinknak a csodálatos napokat, a tartalmas 
programokat és a felejthetetlen élményeket. Összességében nagyon 
sok élménnyel gazdagodva tértünk vissza Magyarországra, és csak re-
mélni tudjuk, hogy lesz még hasonlóban részünk.

Horváth László Fc 

Ferencvárosi Mozdonyvezetők Németországban!

A szimulátor kívülről

Szász Svájc

A Reichstag 

Drezda

Ezzel a mozdonnyal 
utaztunk Berlinbe
A szimulátor fülkéje

Moritzburg

A Branbenburgi Kapu
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Higiéniai minimum
Az új Munkavédelmi Szabályzat és a szabályzat helyi füg-
gelékeinek életbelépésével 2010. január 1-vel hálózati 
szinten minden mozdonyvezető tisztálkodó és higiéniás 
alap ellátása azonos lesz. Hosszas érdekegyeztetetési fo-
lyamatot követve, több verziós tervezetek után a megálla-
podást augusztusban írta alá a munkáltató és a KMvB. A 
szabályzat 4. sz melléklet tartalmazza a tisztálkodó sze-
rek, bőrvédő készítmények és egyéb juttatások rendjét 
szaktevékenységnek minősülő kockázatértékelések alap-
ján. Elsősorban a mozdonyvezető, gépészeti vonalellenőr, 
mozdonyvezető gyakornokok ellátását emelem ki, de a 
tisztasági osztálynak megfelelő valamennyi ellátásra jo-
gosult munkakör megtalálható a táblázatban illetve a 
4.5.2 fejezet: Tisztálkodó szerek és bőrvédő készítmé-
nyek juttatási rendjében. 
A szervezetünket a bőrünk védi a környezetkárosító hatá-
sokkal szemben. E feladatnak csak az ép és egészséges 
bőr tud eleget tenni. Napjainkban megnövekedett a bőr-
károsító vegyi anyagok száma, s ezek elsősorban a ke-
zet érintik. A foglalkozásunk során kialakuló bőrbetegsé-
gek 9O%-a a kézen jelentkezik, s legnagyobbrészt kezünk 
felületén hordozzuk és juttatjuk saját szervezetünkbe az 
előre nem látott betegségek kórokozóit is.
pr 88 bőrvédő oldat   
(folyékony kesztyű) 
A preventív (megelőző) bőr-
védő oldatoknak, krémek-
nek legalább három követel-
ménynek kell megfelelniük:
meg kell akadályozniuk a bőr károsító anyagokkal törté-
nő érintkezését,
hatóidejüknek legalább 4-5 órára kell kiterjedniük,
nem szabad, hogy befolyásolják a természetes bőrfunkci-
ókat, nem allergizálhatnak.
A bőrvédő készítmények egy hatásos védőfilm képzésével 
megakadályozzák a bőr és a károsító és szennyező anya-
gok közvetlen érintkezését, erősítik a (hidrolipid bariel) ré-
teg védőfunkcióját. A védőfilmre (nem a bőrfelületre) rá-
tapadt, az egészségre ártalmas szennyező anyagok így 
könnyen lemoshatóak. Ezáltal a szervezetbe a bőrön ke-
resztül nem kerülnek be veszélyes anyagok (pl.: toluol), 
nem jön létre nehézfém expozíció.
Alapelve: a különleges bőrvédelmet mindig munka előtt 
és a munkaszünetek után kell alkalmazni. 
Ezáltal megelőzhető a bőr és a bőrrel érintkező szeny-
nyező, a bőrt veszélyeztető anyagok közvetlen kapcsola-
ta. Használatuk nagymértékben csökkenti a bőr károso-
dásának kockázatát. Bőrvédő krém (típusa: o/v-emulzió), 
vízben oldható, struktúraviszkózus, nem zsíroz, véd a 
nem vizes munkaanyagoktól, és lehetővé teszi, hogy 
ezeket csupán vízzel könnyen le lehessen mosni. He-
lyes adagolás mellett nem hagy hátra ujjlenyomatokat. 
Tartósító anyagok és szilikon nélküli. Adagolása 2-3 ml 
bedörzsölésenként. Alkalmazási területe az olajos, zsí-
ros szennyeződésű technológiai területek, erősen tapadó 
szennyeződésekkel folytatott munka közben (alváz vizs-
gálat, javítás, olaj szennyes javítás, transzformátor olajjal 
való érintkezés, korom, grafitos zsír…). 
Funkciójából adódóan bekrémezéskor a pr88 száraz, ru-
galmas és fogásálló védőfilmet képez mintegy hatékony 
kontaktzárként a bőr és a rá ható munkaanyagok között. 
A védőfilm tenzidtartalma (vegyi anyagok speciális cso-

portja) megkönnyíti munka után a megtapadt anyagok 
lemoshatóságát csupán vízzel. Ezzel megelőzi a szaksze-
rűtlen bőrtisztítást, mint a bőrkárosodások egyik fő okát. 
A bőr funkcióit (mint pl. a lélegzést, a nedvességleadást, 
a tapintást) nem befolyásolja.
1970-ben a Müncheni Egyetem, majd 1979 Állami 
Munkavédelmi intézet Stockholm, 1983 Scantox, Dá-
nia, 1986 Városi Klinikák Dortmund, 1996 Grazi Egye-
tem vizsgálta, melyek alapján mellékhatások nem voltak. 
A hatása kivétel nélkül pozitív. Össz-kozmetikai megíté-
lés: kizárólag jó-nagyon jó. Angol-szász, német, skandi-
náv munkahigiénia elengedhetetlen terméke évtizedek 
elteltével is. Bőrvédő termékként a pr88 az EU 89/656. 
irányelve szerint a személyes védőfelszerelések (PSA) kö-
zé tartozik. 
Kiadandó mennyiség: legalább kéthavonta 150 ml tége-
lyes kiszerelésben.
pr Clean R kéztisztító
Kenhető dörzsanyag tar-
talmú kéztisztító erős szennyeződésekre. Alkálimentes 
anyag finom szemcsés poliuretán-dörzsanyaggal, vissza 
zsírzó anionos, enyhén tartósított.  
Alkalmazási területe az erős, különösen a zsíros és olajos 
szennyeződések estén, azokon a helyeken, ahol a ma-
kacs és mélyre beivódó szennyeződések csak dörzsanyag 
használatával távolíthatók el. A bőrkímélő tenzidek és a 
dörzsanyagok koptató tisztító hatása által oldja és vegyí-
ti a szennyező anyagokat. A zsíros anyagok és az enyhe 
tartósítás révén bőrbarát termék.
Alkalmazás és adagolás: Munka után 1-3 ml-t a száraz, 
vagy nedves kézbe kell venni és a kézbe alaposan be-
dörzsölni, a kezet víz fokozatos hozzáadásával tisztára 
mosni. Makacs szennyeződéseknél ezt a folyamatot meg 
kell ismételni.  Kiadandó mennyiség: legalább kéthavon-
ta 30 dkg tubusos kiszerelésben. A kiszerelés miatti tö-
redék dkg esetén a töredékeket össze kell számítani és 
később kiadni.
Bőrápoló, 
kézvédő krém     
Bőrápoló lotion (O/V emulzió típusú), selymes, könnyen 
szétkenhető és jól felszívódik. Kiegészítő nedvességmeg-
kötő komponensként ureát (antibakteriális hatású anyag, 
legfontosabb funkciója a szaruréteg rehidratálása) tartal-
maz. Szilikontól mentes, enyhén illatosított. 
Alkalmazási területe: a kéz, az arc és az egész test rend-
szeres ápolása. Az összes bőrtípusnak megfelelő. 
Funkciója: A bőr visszazsírozása és nedvességszabályo-
zása. A bőr rendszeres ápolása megelőzi, hogy durva, ki-
száradt, berepedezett legyen a kéz, és hozzájárul, hogy a 
bőr természetes védőfunkciója megmaradjon. A kézre kb. 
0,75 ml az ajánlott mennyiség.
Kiadandó mennyiség: legalább kéthavonta 200 ml tubu-
sos kiszerelésben.
Nautik pipereszappan   
vagy lanolinos baba szap-
pan
Mindkét szappan a teljes test ápolására szolgál. Ható-
anyagként algakivonatot és ezenfelül lanolint tartalmaz-
nak. Az ápoló hatást a kókuszolaj-zsírsav alkalmazása 
növeli. Mindkét termék közbeszerzés alatt áll, az előző 
közbeszerzés érvénytelensége miatt. Az utóbbi három 
évben biztosított minősíthetetlen terméket semmiféle 
képpen nem tudta egyik bizottság sem elfogadni. Kiadan-
dó mennyiség: legalább kéthavonta 25dkg (2db)

Higiénés fertőtlenítő hatású  
törlőkendő  
 A törlőkendő víz alkalmazása nélkül 
tisztít, fertőtlenít és frissít. A légmente-
sen lezárt, lehegesztett tasak olyan antimikrobiális hatá-
sú oldatban impregnált fliszt tartalmaz, mely fertőtlenítő 
hatását a gyártás időpontjától számított több hónapig ga-
rantáltan megtartja. Az antimikrobiális hatású folyadék, 
mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok alapján, széles 
hatásspektrummal rendelkezik.
Kémhatása: bőrbarát, pH=kb. 5,5 (enyhén savas), bár-
mely alkoholra nem érzékeny felület esetén alkalmazható. 
Alkalmazási területe: vízmentes kéztisztításra és fertőt-
lenítésre használható. Hatásosan alkalmazható, járvány-
ügyi gyakorlatban, üzemi- és oktatási gyakorlatban, az 
utazás területén, általában ott, ahol a tisztítással egy fá-
zisban végrehajtható fertőtlenítésre szükség lehet.
Kiadandó mennyiség: legalább kéthavonta 100 db, de ki-
váltható
2db frottírtörölköző/év-re ebben az esetben a frottír tö-
rülközőt fogyóeszközként kell kezelni (nem kell szerszám 
könyvre felvenni).
Ötujjas mechanikai védőkesztyű 
és pamutvászon alapú, nitril kau-
csuk bevonatú védőkesztyű
A kesztyű gumis, pamutra ökölcsontig 
mártott sárga nitrillel bevont. Szellő-
ző hátrésszel, gumírozott mandzsettával. Létrzik mecha-
nikai ártalmak elleni változata is. A gázolaj-transzformátor 
olaj bőrrel való érintkezés tilalma miatt elengedhetetlen 
lett, a biztonsági adatlapok szinte valamennyi ásványolaj 
származék és párlat esetén előírják az olajok toxikus ve-
szélyei miatt. 
Kiadandó: szerszám könyvre, egyéni védőeszköznek 
minősül (MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-2) 
Továbbá:
–  rovarirtás biztosítás érdekében 1flakon CHEMOTOX  és  

1 flakon szúnyog- és kullancsriasztó pumpás spray a 
tárgyév II. negyedévének elején, évente,

– négy tekercs toalett papír kéthavonta.
A megállapodásban konkrét készítmény nevek szerepel-
nek, esetlegesen ezzel azonos minőségű termékek be-
vezetése esetén az aláíró felek hozzájárulása szükséges 
(KMvB). Ezzel is elkerülve azt a lehetetlen helyzetet, ami 
évekig a „No Name” kéztisztítókat, és a jelenlegi szappan 
minőséget jellemezte, jellemzi. A TVSZK vezetői aláírást 
követően értesültek a szabályzatról, ami augusztusban 
megtörtént. A kölcsönös rendeltetésszerű joggyakorlás 
érdekében januárig törvényi kötelezettségeket is kényel-
mesen betartva lehetőség volt az átállás előkészítésére, 
eszközök beszerzésére.
Végezetül nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy „egész-
ségesebb és gazdaságosabb a szakszerű megelőző bőr-
védelem”. Közhelynek számít, egy járvány felbukkanása-
kor a kéztisztítás fontossága (annak akinek lehetősége 
van ezt megtenni). Napjainkra a kezünk lett a leggyak-
rabban használt munkaeszközünk, ez a testrészünk kerül 
leginkább kontaktusba a külső környezettel, és szennye-
ződik a legjobban. 
Valóban elég figyelmet tudunk fordítani a tisztítására?
Baleset és foglalkozási megbetege-
dés mentes szolgálatokat kívánok.
 Hornok Béla 
munkavédelmi technikus, KMvB elnöke



2009. november18

sín
ek

 vi
lág

a 

(fotó: Kovács Károly)
A  savigliano-i ünnepségen a gyár munkatársai bemu-
tatták a legújabb finn-orosz határon való átmenet nagy-
sebességű forgalmára szánt, a Szent-Pétervár - Helsin-
ki vonalra készülő nyomtávváltós Pendolinot is. 
Szó esett még a Tiltronix technológiáról is, amely az ív-
ben a vonatok bedöntését irányítja.

Az Alstom Tiltronix technológiája révén, ame-
lyet a Pendolino vonatuk számára fejlesztettek 
ki, 20-30 százalékkal növelhető a sebesség az 
ívekben jól megépített és karbantartott infrast-
ruktúrát feltételezve.
 A rendszer lehetővé teszi, a vonat 8 fokos be-
billentését, csökkentve ezzel az utasokra ható 
centrifugális erőt, így azok komfortérzetére az 
ívben haladáskor is jó marad.

 A tiltronix rendszer része egy kiegészítő aktív pneumatikus felfüggesztési 
rendszer, az utasok komfortérzetének növelése céljából.
A korábbi bedöntő szerkezeteknél megbízhatóbb és gazdaságosabb 
Tiltronix technológia is közrejátszott abban, hogy az utazási idő csökken-
tésére a hagyományosan ívesre kiépített pályákon, a vonat sebességének 
növelése gazdaságos alternatívája lett az igen költséges új építésű nagy-
sebességű vonalaknak.
Az Altom cég az elmúlt 10 évben három földrész 14 országába, több mint 
200 különböző Pendolino szerelvényt értékesített, a 200 - 250km/h se-
bességtartományú közlekedés gazdaságos fejlesztésére. (Forrás: Alstom)

A DB AG r 83 ET 430-as motorvonatot rendelt a Bombardiertől.
A Bombardier Transportation és az Alstom Transport 83 darab ET 430 so-
rozatú négykocsis villamos motorvonat szállítására vonatkozó megrende-
lést nyert el a Deutsche Bahn Regio AG-től. A szerződés értéke mintegy 
452 millió euró, amelyből az Alstom részesedése körülbelül 112 millió eu-
ró. A szerződés tartalmaz egy további 83 motorvonatra szóló opciót is. 
A DB AG Stuttgart S-Bahn részre szállítandó
A járművek szállítására 2012. február és de-
cember között kerül sor, üzemeltetésüket a 
DB Regio AG végzi Stuttgart S-Bahn hálóza-
tának napi 330 000 utast szállító 6 előváro-
si vonalán.
Az új motorvonatok energiahatékonysága akár 40%-kal magasabb, mint a 
jelenleg használt ET 420 sorozaté. Az új járművek rendelkeznek környezet-
barát villamos fékrendszerrel, amelyek képesek a többletenergia visszatáp-
lálására fékezéskor. Az egyes részegységek (pl. transzformátor, inverter) 
által kibocsátott hő felhasználható a jármű fűtésére, amely jelentős költ-
ség- és energia-megtakarítást jelent.
A négykocsis motorvonaton 24 elektromos működtetésű lengő-tolóajtó talál-
ható, mindegyikük áthidaló lemezzel a minél biztonságosabb le- és felszállás 
érdekében. A jármű széles közlekedőfolyosói és a könnyen megközelíthető 
átjárók lehetővé teszik a kocsik közötti kényelmes, egyszerű és biztonságos 
utasáramlást. Az ülések háttámlája feletti bőséges hely biztosítja a jármű át-
láthatóságát teljes hosszában. Ez a magas fokú áttekinthetőség, valamint a 
kocsinként négy biztonsági kamera erősíti az utasbiztonságot. A fedélzeti ki-
jelzők valós idejű vasúti közlekedési információt adnak.
A kitűnően gyorsuló motorvonatok maximális sebessége 140 km/h. A jár-
műveket a legújabb EU direktívák - Interoperabilitási műszaki specifikáció 
(TSI), Hozzáférhetőség mozgáskorlátozottak számára (TSI PRM) és Bizton-
ság az alagutakban (TSI SRT) - szerint tervezték meg. Figyelembe véve a 
jelenlegi törési követelményeket, a járművek igen magas biztonsági szintet 
biztosítanak. (Forrás és fotó: Bombardier)

A svéd Jönköpings Länstrafik AB villamos motorvonatokat rendelt az Alstom-tól
A dél-svédországi jönköpingi régió tömegközlekedési vállalata a Jönköpings 
Länstrafik AB 12 millió euró összértékű megrendelést adott az Alstom szá-
mára. A megrendelés keretében az Alstom téliesített kivitelű Coradia Nordic 
regionális vonatok szállítására kapott megbízást. A megrendelés két sze-
relvényre vonatkozik, további két vonatra szóló opcióval. Az Alstom 2010 
második felében szállítja le a vonatszerelvényeket, amelyekkel együtt már 
127 Alstom gyártmányú téliesített vonatszerelvény közlekedik majd Svéd-
országban.
A Coradia Nordic vonat (2. ábra) négy kocsiból álló, tagolt kivitelű, villamos 
motorvonat. A vonatokat az Alstom németországi, Salzgitterben található 
üzeme tervezi és szereli össze, az ONIX vontatási rendszer Franciaország-
ban, Tarbes-ben készül majd.
A Jönköpings Länstrafik AB részére 
gyártandó Coradia Nordic látványterve  
(fotó: Alstom)
Az új vonatok beszerzésével a svéd tömegközlekedési vállalat fejleszteni és 
modernizálni kívánja vasúti járműparkját. Az új szerelvények nagyobb ké-
nyelmet, könnyebb és gyorsabb ki- és beszállási lehetőséget biztosítanak 
az utasoknak, az alacsonyabb padlószinteknek és a lépcsőmentes belső 
kialakításnak köszönhetően.
A Coradia Nordic vonatszerelvények különleges tulajdonsága az, hogy az 
azok gyártásához, építéséhez felhasznált alapanyagok, az Alstom környe-
zetvédelmi politikájával és célkitűzéseivel összhangban, akár 95%-ban új-
rahasznosíthatók.
A 2002-ben aláírt első szerződés óta, az Alstom 206 Coradia Continental 
szerelvényt, köztük a legutóbbi megrendeléssel együtt 127 téliesített 
Coradia Nordic vonatszerelvényt értékesített Európában, ami igazolja e vo-
nattípus sikerét. A típus Nordic változata nagy hidegben, szélsőséges téli 
időjárási viszonyok közepette is üzemeltethető.
A mostani a negyedik, Coradia Nordic vonatszerelvények szállításá-
ra szóló svéd megrendelés, amelyet az Alstom svéd vasútvállalatoktól 
nyert el. 
A stockholm és elővárosai számára rendelt első Coradia flotta már 2005 
augusztusa óta üzemel. Az Alstom eddig összesen 71 szerelvényt szállított 
az SL, a stockholmi tömegközlekedési vállalat számára. A Skånetrafiken 
regionális vasúthálózat üzemeltetője által 2006. decemberben megren-
delt 49 regionális vonatszerelvényt 2010 nyarán szállítja le az Alstom. Az 
idén március 18-án aláírt szerződés értelmében az Östergötland-i régió öt 
Coradia Nordic vonatot rendelt meg az Alstom-tól.

Jubilált a Pendolino
Az Alstom olaszországi, Torino közeli, savigliano-i gyárában ez évben hús-
vét utáni héten ünnepelték a Pendolinok születésének 40. évfordulóját. Az 
első billentő szekrényes vonat prototípusát 1969-ben készítette el a Fiat.
 (ETR Y 0160 típus, amelyet Pendolinonak neveztek el. Innen maradt fel 
az elnevezés, amelyet mára már több mint 400 eladott vonatszerelvény 
reprezentál világszerte. Az Alstom 2002-ben megvette az olasz gyárat. Így 
a Pendolinok, ma már magán hordozzák az Alstom fejlesztések eredmé-
nyeit is. 
Az ún. aktív vezérlésű billenőszekrényes rendszer napjainkra már annyira 
tökékesedett, hogy az ilyen vonatok világpiacát a Pendolino elvét haszno-
sító Alstom vonatok uralják (95%) (3. ábra). 
A másik ún. passzív billentő rendszert a spanyol Talgo cég járművei képvi-
selik, ennek piaci részesedése 5%.
A finn-orosz megrendelésre a Szent-Pétervár - Helsinki vonalra készülő 
nyomtávváltós Pendolinok állópróbáján Savillianoban tesztelik a billentő 
szerkezet működését is. 

Összeállította: 
Bartha Géza
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2009. szeptember 12.-én ke-
rült megrendezésre a „Kisvas-
utak napja” programsorozat ke-
retében a Nyírvidéki kisvasút 
napja. Ez a programsorozat már 
több mint 10 éves múltra tekint 
vissza. A szervezők az egyre fogyó anyagi és esz-
közforrás ellenére igyekeztek színvonalas és szí-
nes eseményekkel várni a vendégeket. Mivel ez a 
rendezvény sok mozdonyvezető kollega részvételé-
vel járt igyekezett tagcsoportunk is kivenni részét 
a szervezésből. 
A meghívott vendégek a 11 óra 10 perckor me-
netrendszerű vonattal indultak Nyíregyházáról. A 
kb. 300 főnyi egybegyűlt miatt igencsak meg kel-
lett erősíteni a szerelvényt. A szervezők már az út 
közben pogácsával, üdítővel, gyümölccsel ked-
veskedtek a vendégeknek. Lélekemelő pillanat 
volt amikor a vonat út közben megállt, és a rész-
vevők megkoszorúzták a nemrég szolgálat közben 
elhunyt Kracskó János vezető jegyvizsgáló emlék-
kövét. Ez után érkezett a vonat Herminatanyára, 

a tényleges ünneplés helyszínére. A rendez-
vény eseményeinek az ál-
lomás mellett levő Kotesz 
Horgásztó és annak park-
ja adott helyet. A vendége-
ket Smid János Csomópont-
vezető, és Solymosi László a 
Nyírvidéki-Rétközi Kisvasúti 

és Turisztikai Társulás elnöke köszöntötte.
A beszédek elhangzása után változatos eseménye-
ken vehettek részt az egybegyűltek:       
-- Vasutas Musical Stúdió előadása
-- Nyírvidéki Tirpák Kulturális Egyesület énekkara
-- Kézi és motoros hajtányok bemutatója (némi 
fekve maradással fűszerezve  )
-- Nyíregyházi Vasutas Horgász Egyesület bemuta-
tója (nem fogtak semmit  )
-- Szabolcs Koncert és Fúvószenekar polkapartija.
  Ezen színes kavalkád közepette szakágak közötti 
főzőverseny is zajlott. A színpad mellett sátrakban 
készültek a Nyíregyháza környékére jellemző éte-
lek.  A vasutasok, köztük a Trakció és a Gépészet 
közös sátránál kóstolásra várták az ünneplőket. 
Szépen fogyott a lapcsánka, a főtt kukorica, a ma-

lacsült és birka-
paprikás is. Aki ez 
után megszomja-
zott, az sem ma-
radt szárazon!
   A megjelent 
kollégák a tanuk 
arra, hogy késő délutánig tartottak az események 
emelkedett hangulatban. Az utólagos vélemények 
szerint is ezen események jó irányba mutatnak, és 
erősítik a vasutasok közötti összetartást, összetar-
tozást.
Ez úton is köszönetet mondunk, akik támogatták 
a rendezést:
   - a Gépészet és a Trakció vezetői,
   - MOSZ Nyíregyházi Tagcsoportja,
   - VSZ Gépész Tagozata,
   - Dankó András Nyír-D-Tech Kft.
    Ui: Nem jó hír, hogy a Kisvasúti Nap után egy 
héttel a vonal fele távolságán a pálya állapota mi-
att leállították a személyszállítást. Azóta vonatpót-
ló buszok közlekednek.
A képeket Molnár László készítette.
Köszönöm figyelmeteket! Gergely Zsolt – Nyíregyháza

Nyírvidéki kisvasút napja

MOSZ kosárlabda kupa
Október 17.-én Zalaegerszegen került megrendezésre immáron harmadik alkalommal a 
MOSZ Kosárlabda Kupa,négy csapat részvé-
telével. Jó hangulatú,kiélezett de sportszerű 
mérkőzéseket láthattak a rendezvényre kiláto-
gató érdeklődők.
A Kupa végeredménye: 
1. helyezett: Zalaegerszeg
2. helyezett: Dombóvár
3. helyezett: Pusztaszabolcs csapata lett.
A legsportszerűbb csapatnak Győr együttese 
bizonyult, akik bizonyították - a mai kor felfogá-
sával ellentétben -nem csak a győzelem a fon-
tos. Méltán érdemelték ki a Fair Play díjat.
  Husz József

Egy augusztusi kirándulás története
A Nyíregyházai tagcsoport 2009. augusztus 10-14-e között családi kirándu-
lást szervezett Sopronba és a szomszédos országba, Ausztriába. A kirándu-
lásra a záhonyi tagcsoport is meghívást kapott, akik közül öt kolléga és csa-
ládja élt a lehetőséggel. A 72 fős csapat augusztus 10-én korán reggel indult 
Nyíregyházáról Budapest Keleti-pályaudvarra és átszállás után tovább Sop-
ronba. Az utazás gyorsan telt köszönhetően a jó társaságnak és némi védő 
ital magunkhoz vételének. A soproni vasútállomáson autóbusz várt minket, 
amivel a szálláshelyünkre, az egyetem kollégiumába fuvaroztak minket, hogy 

elfoglalhassuk szobáinkat. A szállásunk 
kényelmes és jól felszerelt volt. A kollé-
gium alagsorában tekepályát üzemeltet-
tek, ahol esténként a lányok a fiúk ellen 
„vérre menő” küzdelmet folytattak, amit 
persze a lányok nyertek profizmusuknak 
köszönhetően.

A szobáink elfoglalása után az egyetem éttermében finom ebéd várt min-
ket, majd szabadprogram volt. A társaság kisebb csoportokban a várossal is-
merkedett. A második nap reggeli után buszokra szálltunk. Első úti célunk az 
ausztriai Eisenstadt volt, ahol rövid időt szántunk egy kis bevásárlásra. Ez-
után Forchtenstein-ba mentünk, ahol az 500 mé-
ter magas hegytetőn épült Fraknó-várát néztük 
meg. A vár történetéről magyar nyelvű idegenve-
zető tartott előadást. A várlátogatás után rövid ki-
térőt tettünk egy tipikus osztrák kisvárosba, Rust-
ra, melyet a gólyák városának is neveznek. Ezután 
a Fertő-tó osztrák partján fekvő Mörbisch-be men-
tünk, ahol hajóra szálltunk. A fertő-tavi hajóút cél-
állomása a magyar oldalon fekvő Fertőrákos volt, 
ahol az éhes csapatot finom ebéd várta. Az ebéd 
elfogyasztása után a Mithras-szentélyt és a kőfej-
tőt tekintettük meg. A kőfejtőben manapság szín-
darabokat és koncerteket adnak elő, korábban az 
emberek nem önszántukból töltötték ott az idejü-
ket. A harmadik napon újra buszokra szálltunk és a 
sokak által leginkább várt program helyszínére in-
dultunk, a leobeni Gösser sörgyárba. A gyárlátoga-

tás végén mindenki kedvére megkóstolhatta a finomabbnál finomabb söröket. 
A sörgyári látogatást követően Graz felé vettük utunkat. Megnéztük a város ne-
vezetességeit, az óratoronyot, a fogaskerekű felvonót és az operaházat.
A negyedik napot Bükfürdőn töltöttük pihenéssel. A fürdő területén különböző 
hőmérsékletű külső és belső medencék, óriáscsúszda, és egyéb programok 
tették élmény dússá a napot.
Az utolsó nap délelőttjét sétálással, fagy-
laltozással és sörözéssel töltöttük. Ebéd 
után a vasútállomásra indultunk.
Hazafelé az utunk nem volt teljesen 
zökkenőmentes, ugyanis tetemes ké-
séssel és több mozdonnyal sikerült le-
küzdeni a Sopron – Budapest Keleti-pá-
lyaudvar közötti távot.(Úgy látszik a mozdonyok állapota nem csak a keleti 
végeken problémás.) Ez a kis kellemetlenség sem vette el a társaság jó 
hangulatát. 
Egy igen tartalmas, jó kedélyű hetet tölthettünk el egymással, és sok szép él-
ménnyel gazdagabban térhettünk haza. A nyíregyházi tagcsoport vezetőit di-
cséret illeti a szervezésért, a tartalmas programokért. Reméljük a jövőben is 
lesz még lehetőségünk ehhez hasonló kiváló programokon részt venni.
  Kertész Ferenc 

záhonyi tagcsoport
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A rejtvénytábla kitöltése után az azonos színű négyzetekben található betűket olvasd össze!

A Mozdonyvezetők Lapjának szeptemberi számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtői közül 3 fő került kisorsolásra.   
Tarsoly Gyula (Vésztő), Kiss Tibor (Püspökladány), Kiss Ferenc (Kiskunhalas). A rejtvény helyes megfejtése: Vonattalálkozás, Pattantyús Ábrahám Géza. 

Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. A nyereményeket a tagcsoporti tisztségviselő útján eljuttatjuk részükre.

Vízszintes
1.   Délután röviden
5. Usa-beli szinésznő (liv)
9. Földre tesz
13.    Készpénz
15. Susogni kezd
16.   Valaha népiesen
17.   Este
18.   Zürzavar jelzője
21.   Tétlen
23.   Szintén ne
24.   Heraklész eredeti neve
25.    Francia polinézia legnagyobb  

szigete
27.   Középen kapó
28. A felületére
29.   Ábc első két betűje fordítva
30.   Tét
33. Adott kort megélő
36. Akadémiánk névbetűi
38.   Golyvás egyneműi
40.   Főcsap párosia
42.   Címke
44.   Néz, angolul
45.   Ami után

47. Piroxén ásvány
50. Tengeri moszat
52. Intelligent energy europe       
55. Buda része
56. (ház) falát rakói
60. Más
62. Hazai szappanmárka
64. Amely személy
65. Erőszak
67. Éneklő szócska
68. Soler egyik operája: una cosa …
70. Immanuel ..., filozófus
72. Uni szélei
73. Nemesi
76. Va párja
77.  Finn olimiai bajnok atléta  

(hármasugrás 1920)
80. Amerikai taxi
82. Hindu hónap
85. … farrow, amerikai színésznő
87. Centiméter
89. Diplomatikus válsz
90. Gas márkájú mérlegfajta
91. Enciána, becézve
93. Káosz eleje

95. Táv
96. Szovjet olimpiai bajnok birkozó  
(1952 kötöttfogás)
98. Gróf röviden
100. Bérkatona
103 vegytan
105. Földig nyúlik
108. Fizetés javítás
110. ... De france
112. Fél otelló
114. Gyér
116. Atlétikai klub
117. Angol súlymérték
119. Lantán vegyjele
121. Bíztató szócska
122.  Tejből vagy mézből készülz  

szeszesital
125. Rábaközi település
127. Zenei eszköz
128. Vasúti vendéglő
131. Létezik, van
132. Nyakmelegítő
133.  Másis nővényre felkúszó  

növényrengeteg
134. Kettős betű

136. Északi európai ország
138. Erdeti  állat
141. Közteherfajták gyűjtőneve
142. Paprikának van
143. Diplomatikus válsz
144. Idős
145. Különös
146. Telefonos szöveges üzenet
Függőleges
1. Délután röviden
2.  Kubai olimpiai bajnok atléta 

(1976 800m futás)
3. Sakkban sáncol
4. Sajtkészítés mellékterméke
5. Nagyra nyisd (szád)
6. Patás állat
7. Mítosz
8. Egyféle sportoló
10.  Energiahatékonysági hitel alap 

röviden
11. … tucker ausztrál színésznő
12. Kiejtett kt
13. Kormányszelep típus
14. Argentin stadion

15. Kajszi hozam
16. Római 6
19.  Burundi, internetes legfelső szin-

tű tartomány kódja
20. Após, népies szóval
22. Feszélyez
25.  Alapvető termelési tényezők 

egyike
26. .. Hetes tévéműsor
31. Debreceni sportiskola röviden
32. Kettős betű
34. Törvényes
35. Sír
36. A jég hátán is …
37. Helyszíni tudósítás
38. Megnyilatkozásaié
39. Eugéne …, volt francia író
41. Lóláb végződése
43. Tea németül
46. ..-re, párja
48. Locomotiv …, együttes
49. Könyvespolc
51. Kapura rug
53. Elárusit
54. Tág 

57. Ház föld alatti része
58. Bevásárloközpontot
59. Coca …
61. Körmönfont
63. Ezen a napon
64.  Ukrán falu a nyagyszőllősi járás-

ban
66. Román autojelzés
69. Árucikk egyneműi
71. …-túra filmcím
74. Helyrag
75. Spanyol igevégződés
78. Otp határai
79. Smart media röviden
81. Bor és szén vegyjele
83. Elején akar
84. Középen honosit
86. Szintén
88. Országunk röviden
92. Kínált
94. Lét
95. Rémfilm
97. Fejlődési irányzat
99. Rendkívüli munkavégzés
101. Kutyaház

102. Kiejtett betű
103. Alku vége
104. Részecske
106.  Cégünk ügyfele lenne, ha nor-

mális menetrend volna
107. Francia művészfilm
109. Szeletelést végző
110. Ffi név, jelentése iker
111. Otthon centrum röviden
113. Kikötöz
115. Számára
116. Somogyi helység
118. Marja
120. Házastárs anyukája
123. Gongolati
124. Előre!!!
126. Ferenc becézve
129. Ének vége
130. Partner
135. Másodperc
137. Továbbá
139. Zárthelyi
140. Ford-…, autómodell
141. Ar
142. Effektív mikroorganizmus röviden
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37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61

62 63 Tisztelt rejtvényfejtők!
Az elmúlt három hónap 

rejtvényeiben előforduló hibákért,  
a szerkesztőség nevében  
Én kérném elnézésüket!

Balogh Norbert
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96 97 Készítette: 
Balogh  
Norbert
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