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Az év vége felé
Már csak néhány nap van
hátra az évből,
éppen ezért itt
az ideje egy rövid visszatekintésnek.
2009 első napja. Új év, új vezető. Zsákay László a
megalakult vállalat első vezérigazgatója leköszönt és
egy régi új arc Dr. Márkus Imre került a cég élére.
Az előző év végén megkötött bér és Kollektív Szerződés tárgyalások utóéletének kezelése kitöltötte az első negyedévet. A munkaközi szünet alkalmazása, a
kapcsolási pótlék indokoltságának vitája nehezen zárult le. Közös értelmezések készültek, melyek megszületése után újabb és újabb munkáltatói ötletek kerültek elő azok megkerülésére.
Áprilisban a sorozatos viták lezárása érdekében megszületett a KSZ 1. sz. módosítása.
A tavasz első hónapjai fekete felhőket kergettek a
TRAKCIÓ feje fölé. A gazdasági válság – még ha
erről nem is nagyon akartunk tudomást venni – elérte vállalatunkat is. Az árufuvarozási teljesítmények
jelentős, közel 30 %-os visszaesése komoly gazdálkodási gondokat okoztak cégünknek. A vállalat vezetői májusban kezdeményezett tárgyalásaiknál szor-

galmazták a megszorítások bevezetését. A költségek
csökkentésének egyik formáját 280 fő leépítésében látták, illetve bizonyos szabályok módosításában. Ilyenek voltak – teljesség igénye nélkül – a 4 % alapbér
kiegészítés év végéig való kifizetésének felfüggesztése,
a műszakpótlék törvényi szintre történő csökkentése,
létszámfelvételi zárlat bevezetése, önköltségi utazás
díjazásának megváltoztatása, négyhavi munkaidő
keret és a részmunkaidős foglalkoztatás bevezetése.
A nyugdíjasok foglalkoztatása, kiknek alkalmazása csak addig lett volna indokolt, amíg azt a túlórák
szükségessé teszik, nehezen volt megszüntethető. Köszönhető volt ez annak, hogy rossz munkaszerződéseket kötöttek valamikor az érintettekkel. Ennek felelősei bizonyára elszámoltak tettükkel.
A személyi jellegű kifizetéseken túl jelentős karbantartási visszaszorításokra is el kellett szánnia magát a társaságnak. Ennek következményeivel, sajnos
idővel mi fogunk szembesülni. A válság hatásainak
csökkentése érdekében a leghumánusabb kezelésre
szánták el magukat a felek. Így került előtérbe a korengedményes nyugdíjazás lehetősége, melynek árát a
munkáltató a KSZ 2. sz. módosításában kérte meg.
Az esetlegesen felfutó teljesítmények kezelése érdekében kellett a foglalkoztatás szabályait rugalmasabbá tenni. Erre a felfutásra ma még várnunk kell!

A módosítás adta lehetőséggel most már tudjuk,
hogy éltek a munkáltatók. Ennek ékes bizonyítéka
a szeptemberi vezénylésekben érhető tetten, melynek alkalmazása bizonyára megszűnik januártól.
A vezérigazgató úr által írt tájékoztató, melyet minden munkavállalónak át kellett vennie, egyértelműen tartalmazza, hogy a nyugdíjazásokat követően
Kollégáink teljes munkaidőben végzik majd feladatukat. A kormánnyal megkötött megállapodás értelmében ennek időpontja év végén zárul. Az ígéretet
reméljük, a tettek követik, bár az átadott munkáltatói KSZ módosító javaslatok mintha ezzel nem
lettek volna, nem lennének szinkronban. Bizonyára ennek oka nem a Cargo létszámtoborzásának köszönhető! A teljes bizalmi alapú munkakapcsolatot,
mint ahogy a vezérigazgató úr, úgy mi is szorgalmazzuk. Ennek ellenére szembesülni kellett azzal a
ténnyel, hogy a lecsökkent Cargo megrendelések jövőre további 30 %-kal csökkennek a TRAKCIÓ
felé, ugyanis az árufuvarozó vállalat januártól –
frekventáltabb vonatainál – elkezdi saját vontatási
kapacitását alkalmazni. Ez nem befolyásolhatja a
tett ígéreteket.
Mire e pár sor megjelenik, alig lesz néhány nap hátra az évből. Igaz, nem akármilyen időszak vár még
ránk! A sűrű napok forgatagában kívánok kellemes
karácsonyi ünnepeket és reményekkel teli boldog újévet minden kedves olvasónknak.

Kiss László

Egyetlen kitörési pont van: az utas!

Interjú Andrási Miklóssal, a MÁV elnök-vezérigazgatójával

„Matematika szakon végeztem, amelyet annak idején tervgazdasági szaknak hívtak” – jelzi a pályaválasztást lezáró időszakot a MÁV
elnök-vezérigazgatója, aki 1988-ban fejezte be a Közgazdaság-tudományi Egyetemet. Pályafutásának fő színtere ezután a pénzügyi
szektor, azon belül is a befektetések világa, de már a MÁV-ot megelőzően is szerez tapasztalatot az állami szférában az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt., a Szerencsejáték Zrt., valamint a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. második embereként. Az
elnök-vezérigazgató szintén közgazdász feleségével együtt három leánygyermeket nevel:
„A legnagyobb lányom már egyetemista, a középső még középiskolás, a legkisebb pedig általános iskolába jár.” Szabadidejében szellemi és fizikai sportokkal egyaránt szívesen foglalkozik. Több mint húsz éve versenyszerűen és eredményesen bridzsezik, a Magyar
Bridzs Szövetség alelnökeként pedig a nemzetközi ügyekért felel. „A norvég és a magyar csapat a két legerősebb a világon a vasutasok közötti bridzsben!” A vasutasok bridzs világbajnokságát egyébiránt 2010-ben Pécsett rendezik meg az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat keretében. „A bridzs egy logikai játék, amelyet francia kártyával játszanak, és amely a világ egyik talán legnehezebb, de legnagyobb kihívásait jelentő kártyajátéka” – tesz hitvallást a logika megdönthetetlensége mellett. Reméljük, a logikát
sikerül meghonosítani a vasút világában is, rácáfolva arra a vasutas viccre, miszerint:
„Miért van rács a szolgálati helyiségen? Azért, hogy a logika be ne jusson!”

?
A

Manapság nem népszerű feladat a MÁV első számú vezetőjének lenni. Elnök úr közel hat hónapja vállalta el ezt a pozíciót.
Nem bánta meg a döntését?

Egyáltalán nem! A magyar vasút előtt nagyon nehéz feladatok állnak,
több évtizede húzódó problémákat kell megoldanunk, de éppen ettől izgalmas, fontos és érdekes számomra ez a munka. A közösségi közlekedés rendszerének és ezen belül a MÁV-nak, az ország egyik legnagyobb
vállalatának az átalakítása rendkívül bonyolult és rengeteg érdeket érintő folyamat, és emiatt néha nagyon nehézkesen halad előre, de éppen
ez motivál arra, hogy minden erőmet és tudásomat beleadjam ebbe a
munkába. Szerencsére nem vagyok egyedül, hiszen kiváló kollégákkal
találkoztam itt, akikkel szívesen dolgozom együtt.

?

A közösségi közlekedés átalakításáról szóló kormányhatározat már a megjelenésekor tiltakozást, szakmai bírálatot váltott
ki. Elhangzott minisztériumi vezető nyilatkozatában is, hogy ebből a rendszerből most nem lehet 40 milliárdot kivenni. Ön szerint csonka vágányra kerülhet a kormányzati elképzelés?

2

A sok vita ellenére a kormányhatározatban felvázolt tennivalók tekintetében igen is létezik egyfajta szakmai konszenzus. A MÁV-nál régóta
dolgozó szakemberek is egyetértenek abban, hogy át kell gondolni például a kedvezmények rendszerét. Más európai országokkal összevetve
nálunk nagyon sokan részesülnek valamilyen kedvezményben, és csak
kevesen fizetik meg a menetjegy teljes árát. Abban is egyetértés mutatkozik, hogy hozzá kell nyúlni a tarifákhoz, a tarifarendszerhez. Ez nemcsak egyszerű áremelést jelent, hanem szerkezeti átalakítást is. Magyarországon az elmúlt húsz évben jelentős közútfejlesztési program
valósult meg. Megváltoztak az emberek utazási szokásai is: számottevően megnövekedett a személygépkocsik száma, és a személyszállítási forgalom jelentős része áttevődött a közútra. A vasútnak ehhez –
ha tetszik, ha nem – alkalmazkodnia kell! Ebben sincs vita a szereplők
között. Abban is egyetértenek a közlekedésben dolgozó szakemberek,
hogy meg kell különböztetni a nemzetközi jelentőségű, az országos és a
régiós vonalakat. A különböző szintek működtetésének pedig különböző logikára kell épülnie: a régió nem feltétlenül ugyanazt a menetrendet
rendeli meg az adott térségben, mint amit a szaktárca.

2009. december

?

A 29 és fél vonalszakaszon történő személyszállítás felfüggesztése következtében várt eredmény messze elmarad a kormány által elvárttól, a MÁV Csoport tervezett átalakítása is további időbe és sok-sok pénzbe kerül. Honnan és miből lesz az
átalakításra forrás?

ró pénzt. Ezért sajnálom, hogy a VDSZSZ végül nem írta alá a megállapodást. Meggyőződésem ugyanis, hogy csak a tárgyalások hoznak jó
és tartós megállapodásokat. Az érdekvédelem természetes eszköze a
sztrájk, de megállapodni mindig jobb.

?

Korábban bizonyára számos tárgyalást folytatott a befektetések pénzügyi világában. Milyen érzései voltak a mostani tárgyalás-sorozat alatt: mennyiben és miben tér el egy üzleti tárgyalás egy munkaügyi típusú tárgyalástól?
Az üzleti tárgyalásokon a tárgyalópartner álláspontja általában egyértelmű és egységes. A munkaügyi vitában az egyes szakszervezeteknek
nem mindig volt egységes a célrendszere és a véleménye, eltérő prioritásokat követtek. A vasutas társadalom sokszínű, sokféle érdek és érték mentén tagolt, márpedig én nagyon fontosnak tartom, hogy minden, a vasútnál jelen lévő érdek képviselve legyen.

?

A Mozdonyvezetők Szakszervezete megkötötte a vállalati
szintű foglalkoztatási biztonságot garantáló megállapodását a
MÁV-TRAKCIÓ-val. Ebben a társaság vállalta a korengedményes
nyugdíjazás kiterjesztését, amelyet a MÁV mint alapító ellenjegyzett és jóváhagyott. Nyugodtak lehetünk, meglesz rá a szükséges pénz?

Maga a kormányhatározat egy 3–5 éves átIgen, meglesz. Jelenleg folyik a MÁV Csoport háalakítási tervről szól. Nem lehetett cél – és
roméves üzleti tervének kidolgozása, ebben már
szerintem is megvalósíthatatlan – egy év
természetesen szerepel ez a tétel.
alatt 40 milliárd forintot kivonni a közösségi
A korábban már eldöntött, beszerezni kíközlekedésből. Egy 3–5 éves program alapvánt TRAXX mozdonyok körül jelenleg vita látján azonban már el lehet végezni egy olyan
szik kibontakozni: a MÁV felügyelőbizottsága
átalakítást, amelynek során, a három év átszerint eltitkoltak bizonyos információkat. Ön
lagában, az egész közösségi közlekedés az
hogy látja, meghiúsulhat az új mozdonyok beállam számára 40 milliárd forinttal kevesebszerzése?
be kerülhet. A mellékvonalak bezárása a
MÁV számára nettó megtakarításként valóA beszerzéssel kapcsolatos műszaki kérdések már
ban csak 2,5–3 milliárd forintot hoz, és önrégen eldőltek, az igazgatóság legutóbb már csak a
magában ezzel a célt nem lehet elérni. De itt
finanszírozási kérdéseket tekintette át, s tett ezzel
jegyzem meg, hogy a mellékvonalak bezárákapcsolatosan javaslatot a szaktárcának. A téma
sa a teljes csomagnak csak az egyik eleme.
szakértői korábban megvizsgálták az összes lehetAz Unió előírásai szerint a személyszállítás és
séges beszerzési alternatívát, s azok ismeretében
a pályavasút működtetőinek külön közszoldöntött a beszerzésről az erre jogosult testület és a
gáltatási szerződéssel kell rendelkezniük. Ez
miniszter. Nem volt egyszerű megszervezni a finanazért fontos, hogy egyértelműen elkülönülszírozást a pénzügyi válság kellős közepén! Örülök,
jenek a költségeik, s az állam pontosan tudhogy sikerült jó finanszírozási konstrukciót kialakíja, mennyi megy el a személyszállításra, és
tani, annak pedig még jobban örülök, hogy új, mo„a MÁV-ot nem lehet a vasutasok ellenében megreformálni”
mennyi a pálya működtetésére. A szétválaszdern mozdonyokkal gyarapodik a MÁV-TRAKCIÓ.
tás végrehajtásához azonban 30–50 milliárd forint pótlólagos tőkére lenne
Világválság, válságkezelés, hiteltörlesztési és finanszírozási
szükségünk. Az átalakulás során a MÁV Csoportnak valamely külső finangondok, fejlesztések leállítása, leépítés – ezek a ma leggyakrabszírozótól – mai számításaink szerint – 70–80 milliárd forintot kell felvenban elhangzó kifejezések a vasút világában. Ön szerint létezik kinie. Ezekből a tételekből áll össze az átalakítás finanszírozási szükséglete.
törési pont, vagy továbbra is csak sodródik a MÁV a nem kívánt
gazdasági eseményekkel?
Ön képviselte a kormányt az öt reprezentatív szakszervezet

?

?

által kezdeményezet kollektív munkaügyi vitában. Elégedett a
megszületett megállapodásokkal?
Igen, elégedett vagyok, sikerült minden fél számára előnyös egyességre jutni. Az én feladatom ebben az volt, hogy közvetítsek a kormány, a
MÁV és a szakszervezetek közötti vitás kérdésekben. A megállapodásban rögzítettük, hogy a közösségi közlekedés átalakításakor a vasutas
dolgozók nagyobb csoportjait hátrányosan érintő intézkedésekre 2010.
december 31-ig nem kerül sor. A kormány és közvetetten a MÁV Zrt.
arra is ígéretet tettek, hogy többféle támogatást is nyújtanak a dolgozóknak a vasúti személyszállítás átalakítása során. A sajtóban kisebb
hangsúlyt kapott, de ezeken a tárgyalásokon a MÁV számára is nagyon
fontos eredmények születtek. Ígéretet kaptunk a kormánytól arra, hogy
2009. december 31-ig megköti velünk a közszolgáltatási szerződést, és
2010. december 31-ig mindig időben ki is fizeti a közszolgáltatásért já-

2009. december

?

Egyetlen kitörési pont van: az utas! Én azt szeretném, ha a jövőben a figyelmünket nem egymásra vagy a politikára, hanem az utasokra összpontosítanánk. Nem hiszem, hogy a vasútnak lenne más lehetősége.
Egy szolgáltató vállalat, mint amilyen a MÁV Csoport, nem teheti meg,
hogy ne az ügyfelei legyenek gondolkodásának középpontjában. A mi
esetünkben az ügyfelet úgy hívják: utas. Őt kell tudnunk megszólítani,
rá kell gondolnunk, amikor valamilyen beruházásba kezdünk. A szolgáltatásaink minőségének javítása, fejlesztése, az utasok elégedettségének növelése lehet csak a célunk, ennek érdekében mindent meg kell
tennünk az elkövetkezendő időszakban. Utasok nélkül vasút sincs.
Persze az is nyilvánvaló, hogy a MÁV-ot nem lehet a vasutasok ellenében megreformálni, korszerűsíteni. A MÁV-ból csak a vasutasok szoros
együttműködésével lehet egy modern, utasbarát, a jövő kihívásaira választ adni tudó vállalatot építeni. Őszintén remélem, hogy sikerülni fog!
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első kézből

Az utóbbi időben a viták középpontjában a vasúti mellékvonalak sorsa
állt. A kérdés úgy hangzott, hogy szabad-e megszüntetni az egyszer már
létrehozott vasúti mellékvonalakat, vagy sem? A válasz nem egyszerű. Az
tény, hogy egyes vonalakon nagyon kevés az utas, s ott nem érdemes
sok pénzért szerelvényeket közlekedtetni. De az is valószínű, hogy a szolgáltatási színvonal fejlesztésével az utasok száma növelhető lenne. Fejlesztésre azonban ezekben az ínséges időkben nincs pénz. Ezért marad
a köztes megoldás, a személyszállítás szüneteltetése. A globális pénzügyi válság a MÁV számára is kényszerhelyzetet teremtett. A korábbinál
jobban kell hasznosítanunk saját eszközeinket, értékeinket. Rendezni kell
végre a MÁV tulajdonában lévő jelentős számú ingatlan jogi helyzetét is.
Csak ezt követően tudjuk ugyanis hasznosítani azokat az ingatlanokat,
amelyekre ma már nincsen szükség a vasút üzemeltetéséhez. A hasznosításból befolyó bevételeket kell majd azután a vasút fejlesztésére fordítani. Nem szabad hagyni, hogy holt tőkeként, kihasználatlanul heverjen
az ingatlanállomány. Ebben a kérdésben is szakmai konszenzus van.

évértékelések…

Megkérdeztük a MÁV csoport vezetőit, hogyan értékelik
Társaságuk 2009. évét?”
Dr. Márkus Imre
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Az év végi értékekés és számadás arra késztet mindenkit,
hogy átgondolja, hogyan kezdte az évet, mit végzett, s merre
tart. Ugyan ebben a helyzetben
vagyunk egy vállalat esetében is csak ebben az esetben egy egész közösség tevékenységét
kell átgondolni és értékelni. A 2009. évre fokozottan igaz volt, hogy
számos kihívással néztünk szembe, és sok területen jelentős eredményeket sikerült elérnünk. Ahogy már többször is hangsúlyoztam
társaságunk valamennyi munkavállalója közösen, együttes erőfeszítéssel érte ezt el. Szeretném remélni, hogy társaságunk 2009. évben megfigyelhető lendülete a következő évben sem veszít erejéből,
így tovább tudjuk folytatni az elkezdett munkákat.
Ha visszagondolunk a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. elmúlt egy évére, néhány
nagyobb fordulópontot feltétlenül ki kell emelnünk. Egyik legfontosabb eredményként kell értékelni, hogy az érintett szakszervezetek
vezetőivel 2008. december hónapban meghosszabbítottuk a Kollektív Szerződést, így 2009. évi működésünket már ez alapján kezdhettük meg.
Mindemellett már február hónapban abba a helyzetbe kerültünk,
hogy bár papíron egész évre megvoltak a megrendeléseink, a valós,
napi teljesítmények mégis drasztikusan csökkentek. Mindezek mellett nap mint nap azzal szembesültünk, hogy a megrendelések ellenére sincs munka. Február elején már mutatkoztak a teljesítmény
csökkenésből adódó problémák, ezért nagyon gyorsan kellett intézkednünk. Legnagyobb problémánk abból adódott, hogy mi magunk
sem, de megrendelőink sem kezelték kellő körültekintéssel a 2009.
évi tervezés során a válságot, illetve annak hatásait. Az elmúlt évi
teljesítményeket vetítették előre, mint megrendelést, nem reagálták
le a piac drasztikus csökkenését, amelyet mi is elfogadtunk.
Ehhez kapcsolódik, hogy az első félév végére sikerült megállapodni a MÁV Cargo Zrt-vel egy középtávú együttműködésben, amelynek
egyik legfontosabb eleme, hogy a szerződéses időszakban mi biztosítjuk a vontatási igényének több mint 75 %-át. Emellett elmondhatjuk, hogy 2009-ben már mindegyik magyar magánvasút társasággal szerződéses kapcsolatban álltunk.
A 2009. év során továbbra is megőriztük az országos árutovábbítási tevékenység végzésére vonatkozó működési engedélyünket és
a vasútbiztonsági tanúsítványunkat, amelynek való megfelelést a
Nemzeti Közlekedési Hatóság éves felülvizsgálata során ellenőrzött.
2009. év során cégünknél folyamatosan és sikeresen valósult meg
az önálló minőségirányítási és minőségtanúsítási rendszerre történő átállás.
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Továbbra is elmondhatjuk, hogy sokféle, a legkülönbözőbb vontatási
és tolatási tevékenységek ellátására alkalmas gépparkkal vagyunk
képesek magas színvonalon kiszolgálni üzleti partnereink vontatási igényeit. Emellett eszközparkunk korszerűsítése érdekében 25,
plusz opcionálisan további 25 darab korszerű, kétáram-rendszerű
villamos mozdony beszerzéséhez szükséges finaszírozási tendert sikeresen lezártuk. Az aláíráshoz a MÁV Zrt. Alapítójától, a közlekedési tárcától megkaptuk az alapítói jóváhagyást. Ezzel terveink szerint
elsősorban a minőségi távolsági és nemzetközi vontatási feladatok
ellátása tekintetében tudjuk emelni majd jelentősen a vasúti és a
vontatási szolgáltatás színvonalát.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2009-re tervbe vett, illetve a válság miatt jelentkezett rendkívüli feladatait sikeresen elvégezte, továbbra is biztosítottuk működésünk legfontosabb feltételeit. Társaságunk mára
rendelkezik mindazokkal az emberi értékekkel és technikai erőforrásokkal, amelyek minden lehetőséget megteremtenek a versenyképes és ügyfélközpontú vasúti vontatási szolgáltatás ellátására.
A 2009. évi teljesítmény visszaesés kompenzálására – a szakszervezetek példaértékű együttműködésének köszönhetően – az augusztusban bevezetett KSZ módosítások eredményeképpen jelentős
mértékben került sor csökkentett munkaidő és állásidő alkalmazására. Mivel a teljesítmény visszaesés tartósnak bizonyul, a Társaság
létszámát a korengedményes nyugdíjazás intenzív alkalmazásával
csökkentjük. Ezzel 2010-től megteremtjük a feladatok és a foglalkoztatott létszám közötti egyensúlyi állapotot, melyben az előre nem
tervezett feladatok ellátásához szükséges többlet-munkaidőalapot a
rendkívüli munkavégzés lehetőségével biztosítjuk.
Ezen feladatok sikeres elvégzése, az eredmények elérése kollégáink
áldozatkész munkája és fáradhatatlan munkája nélkül elképzelhetetlen lett volna. Mindezért – ezúton is – köszönet illeti mindenkit.
Közeledve az év végéhez és az ünnepekhez azt kérem munkatársaimtól, hogy bízzanak magukban és Társaságunk jövőjében azért,
hogy közösem egy kiegyensúlyozott, Közép-Európában is elfogadott
vontatási szolgáltatást nyújtó cégben tudjunk fenntartani, működtetni!
Kellemes ünnepeket és munkában gazdag újesztendőt kívánok!

Kozák Tamás
MÁV-START Zrt.
				

		
A személyszállító vasúttársaság
esetében 2009-ben örömteli
esemény volt, hogy a szolgáltatásai színvonal emelése érdeké-
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Kovács Imre
MÁV-Cargo Zrt.
				
		

Az idei a MÁV Cargo Zrt. számára rendkívül mozgalmas, a
gazdasági válság hatásai miatt izgalmas, mégis igen eredményes év. Bár az áruforgalom
20%-os visszaesésével kellett szembenéznünk, új, stabil tulajdonosi hátterünknek
köszönhetően a csökkenés
lényegesen kisebb, mint a térségbeli iparági átlag. A kedvezőtlen folyamatokat hatékonyságnövelő intézkedésekkel ellensúlyoztuk.
Ezek közül kiemelkedik munkafolyamataink összehangolása új tulajdonosunk, a Rail Cargo Austria eljárásaival. A Joining Forces program keretében a két vállalat kereskedelmi, üzemeltetési és pénzügyi
tevékenységének legeredményesebb gyakorlatát hoztuk létre. Az
osztrák és magyar szervezeti folyamatok harmonizációja révén vállalataink munkafolyamatai erősítik egymást, legyen szó akár a vagonflotta menedzsmentről, a szállítás optimalizálásról, a kereskedelmi
folyamatok szervezéséről. A szinergia alkotás első eredményei euró
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milliós nagyságrendű megtakarítással fejezhetőek ki. Megkezdtünk
informatikai hálózatunk korszerűsítését, amelynek eredményeként
tovább javíthatjuk munkafolyamataink hatékonyságát.
Vállalatunk engedélyt kapott a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól vontatási szolgáltatásra. Ennek alapján elkezdtük a szakmában Taurusként ismert Siemens típusú mozdonyok beszerzését; az év végére a
flotta 18 saját tulajdonú mozdonyból áll majd. Megkezdtük a mozdonyvezetők toborzását is. Örömmel tapasztaltuk, hogy a mozdonyvezető kollégák élénken érdeklődnek az általunk kínált munkalehetőség iránt. Elmondtuk: a korszerű, egészséges munkakörülmények,
a teljesítménnyel arányos bér mellett olyan felelősségi kört kapnak
nálunk, amely kiterjed a mozdonyra és a vonatra egyaránt. Terveink szerint 2010 elején több mint száz tapasztalt mozdonyvezető áll
munkába a MÁV Cargo Zrt-nél.
Új korszak kezdetét jelenti, hogy az RCA vezetősége bejelentette,
a MÁV Cargo Zrt. 2010 első felében felveszi a Rail Cargo Hungaria
nevet.

Zaránd György
MÁV-GÉPÉSZET Zrt.
				

A
MÁV-GÉPÉSZET
két
fő megrendelője a MÁVTRAKCIÓ Zrt. és MÁV START
Zrt. A 2009. év gazdálkodására lényeges befolyást
gyakorolt a 2008. év végén bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság. Az árufuvarozás
volumene valamint a villamos vontatásban a V43 sor. mozdonyok szerepe csökkent, ezért a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. nem rendeli meg ezen mozdonyok nagyjavításait 2010-től. A felsoroltak és
a gazdasági válság hatásainak kivédésére a társaságnak gyorsan kellett reagálnia. Az Északi Járműjavítási Telephely megrendeléseit 40 %-ban a V43 sor. mozdonyok nagyjavításai adták,
ennek elmaradása a telephely működését veszteségessé tette
volna. Ebben az évben - az eredeti ütemtervet felgyorsítva – áttelepítésre kerül az Északi Járműjavítási Telephely tevékenysége,
döntően Szolnok Járműjavítási Telephelyre illetve a ferencvárosi és istvántelki műhelyekbe. A technológiai berendezések átköltöztetésének jelentős állomása volt 2009. október 21-e, amikor Szolnokon a Kerékpárjavító Csarnok átadásával megvalósult
a villamos mozdonyok javításának feltétel rendszere. A kitelepítéssel járó létszámmozgásokat az érintettek és a szakszervezetek együttműködésével sikerül nagyobb konfliktusok nélkül végrehajtani. A 2009. év eddigi mutatói alapján kijelenthető, hogy
a mozdonyokat a vontatási igényekhez a MÁV-TRAKCIÓ számára a szerződésben rögzített, elvárt üzemkészségnek megfelelően biztosítottuk. A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. különös hangsúlyt fektet
arra, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mozdonyvezetőinek megfelelően üzembiztos, komfortos vontatójárműveket adjon át munkájuk
végzéséhez. A karbantartási szerződés keretében új feladatként
elvégezzük a mozdonyok vezetőfülke takarítását is a külső- és
géptértisztítás mellett.
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évértékelések…

ben már korábban elindított fejlesztéseket átadhattuk utasainknak. A Budapestről Pécsre és Miskolcra közlekedő 3. generációs
InterCity kocsikat gyorsan megkedvelte az utazóközönség, illetve
a Budapest-Bécs-München viszonylatban igénybevehető railjet járatok is hónapról-hónapra kihasználtabbakká váltak. A FLIRT motorvonatokból újabb egységeket tudtunk forgalomba állítani, és
megérkeztek a görög Desirók is, bővítve ezzel a MÁV-START Zrt.
járműflottáját. A gazdasági világválság hatása sajnos a vasutat
sem kerülhette el, de esetünkben ez leginkább a költséghatékonyabb működésben, és a költségek racionalizálásában nyilvánult
meg, fontos kihangsúlyozni, hogy a munkahelyeket nem fenyegette, és nem fenyegeti veszély, a vállalat likviditása is biztosított. Az
év második felében a közösségi közlekedés átalakítására irányuló
kormányzati tervek, és ezek megvalósítása kerültek középpontba.
Szinte nem telik el úgy nap, hogy valamilyen információ ne jelenjen
meg ezzel kapcsolatban a sajtóban. Ez nem szerencsés, hiszen bizonytalanságot, feszültséget keltenek a félinformációk. A hatékony
munkavégzéshez, illetve az inspiráló munkahelyi környezethez elengedhetetlen a nyugalom és a biztos háttér. Sikerként könyvelhetjük
el a közszolgáltatási szerződés megkötését, amelyben tiszta, átlátható viszonyokat tudunk teremteni az állam által elvárt és teljesítendő vasúti személyszállítási szolgáltatások rendszerében. Előrelépés történt az utasjogok kiteljesítésében is, Üzletszabályzatunkat az
eddigi évek tapasztalatai, észrevételei, valamint a jogszabályi környezet figyelembevételével módosítottuk a kényelmesebb és komfortosabb utazás biztosítása érdekében. Elértünk tehát kiesebb-nagyobb sikereket, amihez ezúton is köszönöm a munkatársaim, a
MÁV-csoport valamennyi kollégájának a kitartását és munkáját. Az
anyagi forrásaink függvényében jövőre is arra törekszünk, hogy fejlesztéseink, szolgáltatásaink az utazóközönség elvárásait és igényeit szolgálják.

megállapodások…

Megállapodásokkal zárult
a kollektív munkaügyi vita

Vezérigazgatói látogatás
a Küldöttközgyűlésen
Dr. Márkus Imre a
Kérdések jegyezve
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vezérigazgatója és
Bihari Lajos vezérigazgató-helyettes
részt vett a MOSZ
2009.
november
25-én megtartott
Küldöttközgyűlésén.
Tájékoztatójukban
ismertették azokat
a
körülményeket,
melyek meghatározzák a MÁV-TRAKCIÓ
gazdálkodását, illetve válságkezelésére tett intézkedések eredményeit. A héten megkötött foglalkoztatási megállapodás eredményeképpen
a korengedményes nyugdíjazás felgyorsítását, illetve a jövő évi továbbképzések és átképzések lebonyolítását előadásában is megerősítette
a vezérigazgató. A beszámolóban kitért arra, hogy az új TRAXX mozdonyok beszerzési és finanszírozási folyamata hamarosan lezárul, már a
szállítás feltéte
Egy kérdező a sok közül
leiről
tárgyalnak. A vezérigazgató szerint
a gondos gazdasági tervezés
következtében
hosszútávon
is biztosított a
MÁV-TR AKCIÓ
jövője. A küldöttek számos kérdést tettek fel a
jelenlévő vezetőknek, melyre részben rögtön, részben pedig írásban
hamarosan választ kapnak.D.A.

„Amire most nem tudok válaszolni,
arra írásban fogok”

Karikatúra helyett

Kormányzati vasútpolitika
Fotó: Benke Zoltán
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A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Törvény) hatodik része rendelkezett a magánnyugdíjat és
a magánnyugdíjpénztárakat érintő módosításokról. Többek között lehetőséget adott a jogalkotó a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésre.
Ezek szerint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvény idevonatkozó, 2009. július 9-től
hatályos rendelkezései értelmében a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag legkésőbb 2009. december 31-éig visszaléphet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, amennyiben önkéntes döntése alapján vált a pénztár
tagjává, és 2009. január 1-jét megelőzően már betöltötte az
52. életévét.
Fontos tudni, hogy a 2009. december 31-ei határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, vagyis az ezt követően benyújtott kérelmek teljesítésére nincs lehetőség. A Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletének (továbbiakban: Felügyelet) 2009. szeptember 30-ig kellett a fenti pénztártagokat tértivevénnyel ellátott levélben értesíteni a visszalépési lehetőségről. Az érintettek
annak a magánnyugdíjpénztárnak kell, hogy bejelentsék a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépési szándékukat, amelyikben tagsági jogviszonnyal rendelkeznek. Kérelmük elbírálása után a tagdíjkiegészítés összegét vagy a tag
részére fizeti vissza az adott pénztár, vagy az önkéntes nyugdíjpénztárába utalja át, attól függően, hogy a pénztártag miként
rendelkezik.
A jogalkotó lehetőséget adott a Törvényben arra is, hogy a már
társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő pénztártagok a
nyugdíjuk módosítását, újbóli megállapítását kérjék. Ezek szerint tehát, akinek a Törvény hatálybalépését – 2009. július 9-ét
– megelőzően a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény alapján hetvenöt százalékos mértékben állapították meg a saját jogú öregségi nyugdíját (ebbe a körbe tartozik
a korengedményes nyugdíj, a szolgálati nyugdíj is stb.), az szintén 2009. december 31-éig kérheti a nyugellátása összegének
módosítását, vagyis a nyugdíja száz százalékos mértékben történő megállapítását.
Ezen személyeket is 2009. szeptember 30-ig kellett értesítenie a
Felügyeletnek, tájékoztatást adva egyúttal a nyugellátás módo-

Alapítványunk november 18-án ülésezett. Az ülése során ezúttal kisebb számú,
összesen 29 kérelmet vizsgáltunk meg.
Két kérelem korábbi volt, azokat kiegészítették és így a támogatás megítélésének már nem volt más akadálya. Viszont
ismét érkeztek olyan kérelmek – 3db. –
amelyet félre kellett tennünk, kiegészítésre várnak.
Elutasításra egy kérelem került.
Gyermekszületési segélyből négy kollégánk részesült, 15-15eFt összegben.
Egy kollégánk kapott részkártérítés címen
54eFt-ot, tizenöt kollégánk pedig egyéb
jogcímen, összesen 295eFt összegben
segélyt.
Egy kollégánk munkaviszonyát szüntette
meg a munkáltató munkaképességének
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csökkenése miatt, ezért részesült 50eFt
támogatásban. Három hónapnál hos�szabb rehabilitációt igénylő infarktusos
megbetegedés miatt 3 munkatársunkon
segítettünk összesen 120eFt összegben.
Támogattunk egy tagcsoportot sportmez vásárlásának elősegítése érdekében
60eFt-al.
Alapítványunk
kuratóriumának novemberi ülése során
639 000Ft-al
tudta támogatni a rászoruló
kollégákat.
Alapítványunk
tervei
között szerepel
2010. január
elsejétől több

támogatási/segély összegének megemelése.
Felhívjuk a kollégák figyelmét, olvassák el
az alapítványunk alapító okiratát, az abban megfogalmazott célokat. Az eddigiektől nagyobb mértékben szeretnénk támogatni a közösségteremtő, közösség építő
jellegű erőfeszítéseket.
Megtalálható:
http://www.mosz.co.hu/
mosz.co.php?PHP_id=146
Az Alapítvány kuratóriuma várhatóan decemberben beszámol a MOSZ Ügyvivő Bizottságának eddig végzett tevékenységéről.
A következő alapítványi ülés időpontja
még nem ismert, előreláthatólag 2009
decemberének közepén a MOSZ székházában tartjuk.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke
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alapítványi hírek…

Alapítványi hírek

sításával kapcsolatos eljárásról. A nyugdíj módosítása iránti kérelmet annál a nyugdíjpénztárnál kell benyújtani, amelytől már
nyugdíjszolgáltatásban részesült, illetve amelynek tagja az érintett.
A pénztár nyolc napon belül megvizsgálja a kérelmet és a jogszabályi feltételek hiánya esetén értesíti a kérelmezőt. A módosítási kérelem benyújtásától számított harminc napon belül köteles
a kérelmező a már igénybevett magán-nyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatás összegét a pénztárnak visszafizetni. A visszafizetést
követően, – de legkésőbb a módosítási kérelem kézhezvételétől
számított hatvan napon belül –, a pénztári nyugdíjszolgáltatás
megállapításának időpontjában a pénztártag egyéni számláján
nyilvántartott jogszerű követelésének megfelelő összeget köteles a magánnyugdíjpénztár a Nyugdíjbiztosítási Alapba átutalni,
és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet erről értesíteni a módosítási kérelem másolatának megküldésével. Miután előfordulhat
az is, hogy a kérelmező részére már nyugdíjszolgáltatást nyújtó
magánnyugdíjpénztár időközben jogutód nélkül megszűnt, ezért
ebben az esetben a kérelem benyújtását, illetve az igénybe vett
nyugdíjpénztári szolgáltatás visszafizetését az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felé kell teljesíteni.
Mindezek után, a fenti összeg beérkezését követő hónap utolsó
napjáig intézkedik a nyugdíjbiztosítási szerv a nyugellátás összegének a megállapítás időpontjára visszamenőleges módosításáról, az időközben végrehajtott nyugdíjemeléseket is figyelembe
véve.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény kibővítette a nyugellátásuk módosítását igényelhető pénztártagok
személyi körét!
Mindazok a pénztártagok (volt pénztártagok), akik részére 2009.
december 31-éig állapítanak meg saját jogú öregségi nyugellátást (75 %-ban), kérhetik nyugellátásuk összegének módosítását, azaz a nyugellátás teljes, 100 %-ban történő megállapítását. A kérelmet 2009. december 31-éig, illetve a nyugellátásról
szóló határozat 2009. december 15-ét követő kézhezvétele esetén, legkésőbb a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani (ez
vonatkozik a korengedményes nyugdíjat kérőkre is). A nyugellátás módosításával kapcsolatos
eljárás nem változik.
Forrás: www.pszaf.hu dr. Király György s.k.

jogtanácsos válaszol…

Vissza a nyugdíjrendszerbe?

menetrend…

Menetrend a mozdonyfedélzeti berendezésen
November utolsó napjaiban került sor arra a bemutatóra - amelyen a mozdonyfedélzeti berendezés bővíthetőségét kihasználva - megjeleníti a vonat menetrendjét, a pályán alkalmazható lassújeleket. Az elkészült menetrendek kísérleti jelleggel
a 70 vonalon közlekedő BDV, illetve Bmxt vezérlőkocsikra kerültek kifejlesztésre. A menetrendi adatok az érvényes fordulókat tartalmazták, s ezek tesztüzeme november 3-án kezdődött el. A feltelepített menetrendek minden olyan adatokat
tartalmaznak, amiket a papír alapon elkészült szolgálati menetrendek magukban foglalnak. Az úton házigazdánk Gyarmati Zsolt Kolléga volt, a MÁV-TRAKCIÓ-t Pászti Tibor és Kóródi
Lajos, a Prolánt, Marcsinák László urak képviselték. A Mozdonyvezetők Szakszervezete részéről Szóth Tibor Szeged területi ügyvivője volt még jelen.

Házigazdánk

Első lépésként a TRAKCIÓ Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottságának tagjai szemlélhették meg az elektronikus menetrend gyakorlati működését, majd a MOSZ képviselői is megtekinthették azt. A KMvB nevében nem tennék észrevételeket, de saját tapasztalataimat hagy os�szam meg az olvasókkal. A tesztút indulásakor, a Nyugati pályaudvar melletti feletti bevásárlóközpont „árnyékában”, a berendezés üzeme
bizonytalan volt. Indulást követően a menetrendi adatok tökéletesen érkeztek a kijelzőre, melyek azért a rövid út során időnként eltűntek
(két alkalommal). A menetrendi adatok változását a berendezés tökéletes követte, párhuzamosan kijelezve a késést percekben. Ám a kijelző! A MOSZ részéről – tavasszal a berendezés bemutatásakor - már elmondtuk, hogy a nagyon jó elképzelést nem kellene egy rossz kivitelezéssel tönkretenni. Jelesül, a mostani kijelzők mérete nem alkalmas a menetrend
Jelen helyzet
biztonságos megfigyeléséhez. Hiába jönnek az adatok (ha jönnek), ha azt nem lehet
tökéletesen látni, pedig a kísérletben résztvevő járműveken még jól látható helyre is
vannak beépítve a kijelzők. Ugye ez nem mondható el minden mozdonysorozatra?
Váci érkezést követően a Prolan cég képviselője, Marcsinák László úr előhúzta a „nyuszit a kalapból” (táskából) és egy olyan egységet mutatott meg, mely a mostani technika helyére beszerelhető és jóval nagyobb kijelzővel rendelkezik. Arról a nem elhanyagolandó tényről nem is beszélve, hogy színes, jobban látható, nagyobb méretű
kijelzőt, nagyobb karaktereket foglalt magába a képernyő. Másik előnyös tulajdonsága, hogy a nyomógombok csak kezeléskor világítanak, nem zavarva ezzel annak megfigyelőjét. A mellékelt képen ez jól látható. A demonstrációként elhelyezett cigarettás
doboz a méretbeli összehasonlítást szolgálja. A cigaretta halált, a rossz kijelző szemromlást eredményezhet.
A szakemberekkel folytatott egyeztetéskor Pászti Tibor úr arról beszélt, hogy távlati
terveikben az szerepel, hogy az elektronikus menetrend alkalmazása eredményezheti azt, hogy a mozdonyvezetőknek nem kell a menetrendeket magukkal vinniük
(hallottunk már ilyenről Európa nyugati féltekén). Persze mire eljutunk ideáig, még
rengeteg kérdés fog felmerülni! Elképzelhető, hogy a járművekre kerülnek a jelenlegi
menetrendek, de ahogy ismerjük a nap, mint nap változásait folyamatosan javításokat igényelhetnek. Lehet, hogy itt kellene megfontolni az egészségileg lecsoportosított mozdonyvezetők továbbfoglalkoztatásának lehetőségeit, s nem mérnöki hatáskörbe utalni e tevékenységet, mint ahogy azt Pászti úr felvetette. De ez még a jövő
„zenéje”.
Térjünk vissza a ki„Nyuszi a kalapból”
jelzőhöz. A jelenlegi
továbbra sem alkalmas a vele szemben támasztott mozdonyvezetői követelmények kielégítésére. A Prolán képviselője két alternatívát vázolt fel a
jövővel kapcsolatban. Az egyik lehetőség, hogy külön nagyméretű monitort
helyeznek el, amely csak a menetrendet mutatja, a másik, hogy a szemléltetett berendezésre cserélik ki a mostani egységeket. Az utóbbi esetben felülvizsgálandó, hogy azok jelenleg hová kerültek beépítésre. Ebben
jelentős feladat hárul majd munkavédelmi képviselőinkre is. Nem kisebb
feladat lesz az sem, ha a külön monitorok elhelyezéséről kell majd esetleg
véleményt formálni.
A kísérletek folytatódnak. Rengeteg megoldandó feladat van még hátra. Az
elképzelés jó, nem szabadna egy rossz kivitelezéssel mindezt tönkretenni.
Egy tanulsága azért van az ügynek. Csak azok véleményét nem kérték ki a
kivitelezéskor, akik e berendezéseket használni fogják. Reméljük, hogy időben vagyunk még ezen változtatni, de tény, hogy előre leszabott anyagból
Indulás előtt
kell majd új ruhát varrnunk most már.
K.L.
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Október hónapban a Mozdonyvezetők Szakszervezetének küldött
közgyűlése úgy döntött, hogy 2009. október 27-én munkabeszüntetést tart a vasutas szakszervezetekkel közösen együttműködve a
kormány intézkedései - a közösségi közlekedésből 70milliárd, ezen
belül, a vasúti közlekedésből 40 milliárd forint elvonása, a 33 vasútvonal bezárása, a vasúti közlekedés biztonságát szolgáló rendeletek haladéktalan kiadása, a vasutasok menetkedvezményét szabályozó rendelet azonnali kiadása - miatt. A munkabeszüntetéshez
a GYSEV Zrt-nél működő három szakszervezet közül kettő, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének soproni tagcsoportja és a Vasutas
Szakszervezet dolgozói is csatlakoztak. A harmadik szakszervezet,
a GYDSZSZ tevőlegesen nem vett részt a munkabeszüntetésben.
A MOSZ soproni tagcsoport mozdonyvezetői példa értékűen vettek
részt a sztrájkban a teljes mozdonyvezető létszám 93,3%-nak a támogatásával. Minden Kolléga megértette és komolyan átérezte a
dolgok fontosságát. Csak így, összetartással lehet komoly érdekvédelmi munkát végezni.
A tapasztalatok ismét azt mutatták, hogy a mozdonyvezetők tanúbizonyságot tettek, hogy ha szükséges, akkor képesek országos
szinten szervezetten, fegyelmezetten, komoly lépéseket tenni. Nagyon reméljük, hogy a kormány ezt követően sokkal átgondoltabb
lépésekre szánja el magát és figyelembe veszi, hogy a változtatásoknak milyen hatásuk lesz a közlekedésbiztonságra, a települések,
régiók közlekedési alapellátására, a vasutas munkavállalók, a mozdonyvezetők foglalkoztatására.
A GYSEV jön a MÁV helyett Nyugat-Magyarországon?
A médiákat teljesen felajzva figyelte az egész ország - főleg a vasutas társadalom - amikor a GYSEV Zrt. felső vezetése úgy döntött,
hogy 607 km vonalat a MÁV Zrt-től és 200 km-t az ÖBB-től átvenne üzemeltetés céljából, és ebben a körzetben Regionális Személyszállítási vállalatként működne. Minden előkészületi munkát elvégeztek a szakemberek, de kormányunk képviselői bejelentették,
hogy most ebben a ciklusban nem döntenek a - GYSEV Zrt. életében is nagyon fontos - kérdésről.
Az Európai Unió verseny bizottsága döntése alapján az árufuvarozást ki kell szervezni a GYSEV-ből. Ennek hatására megalakult a
GYSEV-CARGO, ami Cégbírósági bejegyzésre került, a vezérigazgatója pedig Heinczinger István lett.
Megkezdődött a mi cégünknél is a visszaintegrálódás, ugyanis a Gépészeti Üzletág a Pályavasúti üzletágba olvadna, végrehajtási vontatási szolgáltató és karbantartási egységként üzemelne.
Az új SZMSZ átdolgozása folyamatban van.
Tagcsoportunk 2009. október hónap 24-én a szentgotthárdi St.
Gotthárd Spa
&Wellnes fürdőben Családi napot tartott, ahol szép
számban vettek részt a kollégák és családtagjai.
Nagyon jól érezte magát mindenki a kellemes környezetben. 
Vas László

Budapest – Nyugat

Területünkön 2009. 10. 05-én időközi területi ügyvivői választást
tartottunk, mivel Horváth Imre területi ügyvivőnk 10. 31-el nyugállományba ment. Itt szeretném megköszönni kollégáim nevében is
Imrének a területnél végzett hosszú évek munkáját, és egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk neki.
Október 12-én soros HÉT ülése volt a csoportunknak, ahol Bihari Lajos MÁV-TRAKCIÓ gazdasági vezérigazgató-helyettes úr adott

2009. december

tájékoztatást az aktuális trakciós helyzetről, és a Cargo mozdonyvezetői igényeiről. Kifejtette azon véleményét, miszerint egyetlen
mozdonyvezetőt sem tart vissza a Cargo-hoz való átszerződéstől,
de nem fog visszavenni senkit sem, ha bárki úgy érzi, hogy számítása nem jött be a másik cégnél.
Nyugdíjazási kérdések is felmerültek az ülés alatt. A vezérigazgatóhelyettes úr álláspontja, hogy minden mozdonyvezetőt, aki beadta
nyugdíjazási kérelmét, és a feltételeknek megfelel, el kell engedni
nyugállományba. Ez az álláspont természetesen teljes mértékben
egyezik a mi véleményünkkel is!
A kormány által közzétett, és módosított vonalbezárások lista alapján 6 vonalszakasz bezárása érinti a területünket. Ebből a leghos�szabb az 5-ös számú 81,7 km-es Székesfehérvár-Komárom szakasz. Érdekesnek tartottuk a vonalakra készült adatlapok által
nyújtott információkat, mivel véleményünk alapján a valóság közelébe sem álltak a rajta szereplő statisztikai adatok.
Az október 27-én megtartott 2 órás figyelmeztető sztrájkban területünk 98%-os részvételt produkált, köszönet a kollégáknak érte.
Ez a százalékos arány mutatja, hogy a mozdonyvezetők átérezték
a helyzet komolyságát, és a foglalkoztatási biztonság veszélyeztetését a vonalbezárások miatt. Reményünket fejezzük ki, hogy a
tárgyalások eredményre vezetnek és a bezárandó vonalak száma
csökken.
Szabados Sándor

Szeged

Október 27-én 10-12-óráig megtartott figyelmeztető sztrájk újra
bebizonyította mindenki számára, hogy a mozdonyvezető társadalom egysége a mai napig megmaradt. Nem volt ez másként területünkön sem, ahol a kollégák szinte 100%-ban csatlakoztak a
munkabeszüntetéshez, tekintet nélkül arra, hogy szakszervezeti tagok vagy nem. Ezért úgy gondolom, hogy köszönet illet mindenkit a
sztrájkban való részvételért és annak gond nélküli lebonyolításáért.
Azért, hogy a részvétel mégsem volt teljes, leginkább egy másik
szakszervezet jeles mozdonyvezetői gondoskodtak, ugyan vonatot
továbbítani ők sem tudtak, de nem csatlakoztak a munkabeszüntetéshez. Valószínűleg ők tudják, mit miért tesznek. Mindezek ellenére remélem, hogy az eredményesen megtartott munkabeszüntetés a célját is el fogja érni, és a tárgyalások pozitív eredményeket
fognak hozni mindenki számára.
Száztíz éves lett idén a vésztői
fűtőház. E jeles évforduló alkalmából emléktáblát avattak polgármesterek,
országgyűlési
képviselő, Gépész – TRAKCIÓ-s
vezetők, szakszervezeti képviselők és iskolások részvételével.
Meghívást kaptak az egykori fűtőház főnökök és a legidősebb, 90
éves Sáfián Károly nyugdíjas mozdonyvezető, aki még aktív korában
Nagyváradról járt 275-ös és 375-ös gőzössel. Az örömbe üröm is
vegyült. Az 1899-ben alapított fűtőház történetének áttekintése
után a jelen gondjai kerültek előtérbe. Vésztő – Körösnagyharsány
közötti szárnyvonalat a jelenlegi kormány be kívánja zárni. Az ünnepség után régi vasutas relikviákat, fotókat bemutató kiállítást és
egy régi Aby-motorkocsit tekinthettek meg a látogatók.
Kissé mostoha körülmények
kőzött került megrendezésre Békéscsabán a MOSZ kupa
F csoportjának őszi fordulója
november 10-én. Az előző napon leesett rengeteg csapadék
majdnem azt eredményezte,
hogy labdarúgás helyett vízilabdázni fognak a csapatok, de sze-
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területi hírek…

GYSEV

Területi hírek

területi hírek…

rencsénkre a pálya használható

maradt és az idő is nekünk kedvezett. Az őszi fordulót Püspökladány csapata nyerte 9 ponttal,
majd őket Szolnok II. 6, Békéscsaba 3, Szeged pedig 0 ponttal követi. Gratulálunk minden
résztvevőnek, az elért eredményekhez és örülünk, hogy egy kisebb
sérüléstől eltekintve a nagyon csúszós pályán senki sem szenvedett komolyabb balesetet. Reméljük tavasszal, sokkal jobb időben
tudjuk folytatni a küzdelmet.
Munkáltatónk döntött arról, hogy területünkön is élesben bevezeti az új vezénylési programot, és már csak azt használva készíti el
számunkra a novemberi munkaidő beosztásokat. Ha finoman szeretnék fogalmazni, akkor azt hiszem helytálló az a megállapítás,
hogy nagyon sok meglepetést okozott számunkra ez a fajta vezénylés, és rengeteg probléma van vele. Nagyon remélem, hogy
a vezénylők tapasztalatait is figyelembe véve záros határidőn belül
sikerül a program minden hibáját kijavítani és eredményesen működtetni.
Kiskunhalasi tagcsoportunknál sikerült a helyi vezetőknek elérniük, hogy minden tagjuk rendelkezzen e-mail címmel, még azok is,
akiknek nincs számítógépük vagy internetük. Számukra a felvigyázói helységben biztosítottak gépet és lehetőséget, hogy leveleiket
megtekinthessék és informálódjanak. Az aktuális híreket így a kor
szellemiségének megfelelően tudják terjeszteni egymás között.
November 17-től 20-ig tartott az a négy nap, amely alatt kecskeméti kollégáink pulzusszáma kissé megnövekedett, mivel ekkor
estek túl szokásos időszakos forgalmi vizsgáikon. Úgy gondolom,
maximális felkészültségükről tanúskodik a számonkérésen elért
eredményük. Nem sikerült ugyan bukás nélkül megúszni a vizsgákat, mert 1 fő szimulátoron, 2 fő teszten „vérzett el”, de szerintem az eddigi vizsgákat figyelembe véve nagyon jó
eredményeket értek el. Mivel a szimulátorokat a
vizsgák végeztével Szentes telephelyre telepítik egy
ottani tudáspróbához, ezért reményeim szerint következő területi hírekben egy hasonlóan eredményes vizsgáról adhatok majd tájékoztatást.

Szóth Tibor

Szombathely

Szombathely területen október 8-án tartotta soros ülését a HÉT. A
munkáltató tájékoztatást adott a TVSZK gazdálkodásáról és a foglalkoztatási kérdésekről, többek között a csökkentett munkaidő és
az állásidők alkalmazásáról. A tájékoztató után a problémák fölvetése történt.
Kértük, hogy a csökkentett munkaidő bevezetése előtt egyeztessenek a tagcsoportoknál a kivezényelt csökkentés mértékéről. Erre a munkáltató ígéretet tett, majd ennek megfelelően ez meg is
történt.
Téma volt az oktatási idő, az utána lévő P idő kérdése, vagyis az, ha
valaki nem a saját telephelyén részesül oktatásban.
Szabadság kiadással kapcsolatban, utazási idő elszámolásában, valamint az órakiegyenlítés témakörében folynak jelenleg egyeztetések. Több témában a munkáltató állásfoglalást kér. Ez megint csak
azt jelzi számunkra, hogy nem egyformán értelmezzük a kollektív
szerződést.
A kedélyeket nagyon fölborzolta egy október 30-án kiadott parancskönyvi rendelkezés, miszerint a MÁV-TRAKCIÓ és a Cargó megállapodást kötöttek a Vasvár és Pácsony állomások közti toló szolgálatnál az E fékpróba megtartására. A toló mozdony vezetőjére
hárították annak megtartását. A rendelkezés után azonnal egyeztetést kezdeményeztünk, mivel szerintünk sérti az utasításban leírtakat több ellentmondás miatt is. Számos levelezés és egyeztetés
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után holtpontra jutottunk, és emiatt az NKH-hoz fordulunk. Amíg
a válasz megjön, kértük a munkáltatót a rendelkezés felfüggesztésére, amit megtagadott, mivel szerintük nincs semmi utasításellenesség. Majd kiderül! Ami aztán végképp kiverte a biztosítékot,
az a vezérigazgatói levél volt. Olvashatta mindenki, nem kell kommentálni.
Lehet, hogy Vezérigazgató Úr nem is ezen a földön jár! Nehéz így
elvárni hűséget a Trakcióhoz, amikor az emberek a pénztárcájukon
érzik a hatásokat! Az országban megint a második legnagyobb óracsökkentést hajtották végre.
Persze a statisztikák nagyon szépek, de ez azokat a kollégákat nem
vigasztalja, akik havi 20-40 ezer forinttal kevesebbet visznek haza.
Azért azt is hozzá kell tenni, hogy valamilyen szinten a munkáltató megpróbálta, hogy a 4 hónap átlagában nagyjából kiegyenlítődjenek az órák.
2009. november 12-13-án Kőszegen területi értekezlet volt a tagcsoport vezetők és a MOSZ vezetőinek részvételével.
Fő téma természetesen az volt,
Feszült figyelem
hogy a mostani állapot meddig
tart. Ott is nagy vita alakult ki a
vezérigazgatói levél körül. Kiss
László elnök úr tájékoztatást
adott aktuális kérdésekről, illetve a Cargóval folytatott tárgyalásokról, majd Dancsa Attila úr
tartott előadást a belső kommunikáció szükségességéről, és annak fontosságáról, hogy a tagok
minél több információval rendelkezzenek a mindenkori helyzetről.
Ez utóbbi a tagcsoport vezetők feladata, akik minden szükséges információval rendelkeznek.
Természetesen itt is előkerültek azok a problémák, amik területünkön jelentkeznek. Elnök úr
kérte a tagcsoporti vezetőket, hogy ezeket a
problémákat gyűjtsék össze.
Végül kötetlen beszélgetés következett, ahol
egyes telephelyeink sajátosságait, nézeteit vitattuk meg.
Lóránt Imre

Debrecen – Kelet

Amikor írom ezeket a sorokat, még nem ismerem pontosan a decemberi vezénylési adatokat, de az elmondható, hogy nagyjából ez
a hónap is úgy fog alakulni, mint az előző három. Az októberi vezénylésekben országos összesítésben 16603 óra volt (vagyis nem volt)
kivezényelve, ebből 10444 óra esett a Debrecen TVSZK területére! 602 mozdonyvezetőből „csupán” 602 főnek rövidítették meg a
munkaidejét. Ez azt jelenti, hogy a munkaórák csökkentésének 62,9
%-a itt került kiosztásra. Sajnálatos tény, de az biztos, hogy az elmúlt évek hibás szervezetpolitikai döntései is nagyban közrejátszanak abban, hogy ekkora létszámfelesleg keletkezett a TVSZK területén. A TRAKCIÓ helyi és központi vezetése egy torz képet látott a
túlórák miatt a szükséges létszámról, és a szükségtelen mozdonyvezető gyakornok képzésekkel generálták a jelenlegi létszámproblémát. Szent meggyőződésem, hogyha a vezénylést nem központosítják a területünkön 2005-ben, és minden telephelyen megmaradtak
volna a vezénylők, sokkal jobban tudtak volna gazdálkodni a rendelkezésre álló létszámokkal. Az biztos, hogy a CARGO piacvesztése
kihat a mi teljesítményeinkre, de mindent nem lehet arra fogni. Ha
mindig előre gondolkodva, (megfogadva a MOSZ javaslatait a képzések indításával kapcsolatosan) járt volna el a cégvezetés, biztosan nem lenne ilyen ballaszt a létszámunkban, amit a nyugdíjazások
- a vonalbezárásokkal egyszerre történő jelenléte miatt - nem fognak jelentősen befolyásolni. Talán abban bízhatunk, hogy a vontatási képességeit éppen kialakító CARGO a létszámfelesleggel sújtott
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a végeken nincs szakmai
ellenállás, ha azt mondják
a „működés támogatók” a
végrehajtóknak, hogy bele
kell ugrani a kútba, legfeljebb annyit kérdeznek: fejjel vagy talppal kell érkezni az aljára. Az, hogy mi is
van a kútban........nem száAdott témát a TRAKCIÓ
mít!
Október hónap végén a szomszédos Ukrajnában, akkor még nem
ismert járvány ütötte fel a fejét. A záhonyi és a környékbéli patikák, gyógyszertárak szinte kiürültek a védekezni akaró és a felvásárlást végző ukrajnai állampolgárok jóvoltából. Mivel a határállomáson keresztül, Záhony és Csap között a záhonyi mozdonyvezető
kollégák hozzák-viszik a vonatokat, szükségesnek találták az egyéni
védekezés megvalósítását. November elején helyi kezdeményezésEgészségünkért
re a TVSZK vezetője rendelkezett
védőmaszkok és kézfertőtlenítő
folyadékok beszerzéséről és azok
kiosztásáról. A központvezető úr
álláspontja szerint is legfontosabb
tényező az ember és az ő egészségének megóvása munkavégzés
közben. A legutóbbi lapban már
láttátok a védőeszközökről készült
fotókat.
Mivel ez a lap ebben az évben már utoljára jelenik meg, a következő lapszám 2010-es lesz, ezúton szeretnék minden kedves olvasónak, kollégának, munkatársnak kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben, eredményekben gazdag boldog újesztendőt kívánni. Reméljük, hogy jövőre a gazdaság is felébred csipkerózsika álmából
és nem a rövidített munkaidő, valamint az állásidő alkalmazásából
eredő megtakarítások fogják képezni a cég eredményeit. Reméljük
azt is, hogy nem csak a rosszban kell osztoznunk, hanem a jóban
is, és talán majd arra ragadtatja magát a cégvezetés, hogy olyan,
a KSZ-ben nem megfogalmazott prémiumok kifizetéséről is fognak intézkedni, ami egyszer a
mi munkánk elismeréséről fog szólni! Mert ha
a mozdonyvezető nem „termel” és veszteség
van, (mint állítólag most) akkor nincs mit elosztani a vezetők között sem! Legalább is remélem!
(Ezt is!)

Gyüre Ferenc

Miskolc

A miskolci terület híreit utoljára az októberi számunkban olvashattuk. Az azóta eltelt időszak foglalkoztatás szempontjából nem hozott semmiféle pozitív változást. Bizakodva várjuk az időt, amikor is
megszűnik a mozdonyvezetői munkakörben foglalkoztatottak „megsarcolása”!
Nemzetközi kapcsolataink keretében több rendezvényünk, illetve
találkozóink voltak a szlovák, és lengyel kollégáinkkal. Még szeptember 18-án vettünk részt a kassai fűtőház mozdonyvezetőinek bálján. A már hagyományosnak tekinthető meghívásnak 8 fővel tettünk eleget. Itthon szeptember 26-27-én láttuk vendégül a szlovák
mozdonyvezetőket Hollókőn. A kétnapos kirándulásokkal egybekötött találkozón meglátogattuk a regéci várat, és megtekintettük
a hollóházi porcelán gyár ipartörténeti kiállítását is. Mindenki jól
érezte magát, a szlovák kollégáink is gazdag élményekkel tértek haza. Október 17-18-án a lengyel mozdonyvezető kollégáink meghívásának eleget téve szintén nyolcan vettünk részt a „NOVY SACZ”-on
megrendezett bálon. A lengyel „hagyományokhoz híven” semmiben
hiányt nem szenvedtünk, remekül érzete magát itt is mindenki.
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területi hírek…

telephelyekről tud átvenni embereket, ezáltal javítani tud a foglalkoztatási gondjainkon. Azért azt nagyon remélem, hogy az átjelentkezőket nem akarja itt tartani a cégvezetés rövidített munkaidőben, esetlegesen állásidőn, hiszen ennek racionális magyarázatát
egyáltalán nem látom. Engedni nem engedem, de munkát nem tudok számára biztosítani!? Akkor most mi van?
A napokban mindenki kézhez kapott egy nagyszerű, rózsaszín ködben feltárulkozó pozitív jövőképet tartalmazó, enyhe csúsztatásoktól sem mentes, de azért gyengén fenyegetőző stílust is alkalmazó, nagyszerű tájékoztatót. Évek óta szeretnénk elérni, hogy az
olyan fontos parancskönyvi rendelkezéseket, ami több hónapon,
akár éven keresztül is érvényes, adják át írásban (akár papírtakarékos nyomtatást alkalmazva, mert a válság az nagy úr, főleg itt mifelénk) a mozdonyvezetőknek. A nehezen értelmezhető megfogalmazású rendelkezések papír alapon történő kiadására nem jut anyagi
fedezet, de legalább az ilyen tájékoztatókat (aminek egyébként nagy
hasznát vehetjük a későbbiekben) mindenki el tudja tenni rosszabb
időkre. Mert azt reméljük, hogy a „beálló létszámegyenleg a biztos
megrendelések ellátásához szükséges munkaidő alapot biztosítja.
Munkaidő csökkentésére, rövidebb munkaidő alkalmazására csak
valamilyen, előre nem látott teljesítmény visszaesés esetén kerül
sor.” Nagyon remélem, hogy aki e szavakat leírta, az szavahihető
ember és be is fogja tartani ígéretét! Mert azt már látjuk előre (a
munkáltató is), hogy a létszámgondjaink nem fognak enyhülni, de
mivel ezt már most lehet látni, erre hivatkozással nem csökkenthetik a munkaidőnket és nem alkalmazhatnak állásidőt. Ha mégis ezt
akarják, akkor mindenki kérje számon a munkáltatón (aki írásban
átadta) a tájékoztató tartalmát! Itt ki fog derülni, hogy kinek a szavára, mennyit lehet adni a jövőben.
November 20-án tájékoztaFórumon
tó tagcsoporti fórumot tartott Nyíregyházán a MOSZ
elnöke és alelnökei. A megjelentek információkat kaphattak az aktualitásokról, a
rövidített munkaidő időbeli korlátjairól, a közösségi
közlekedés átszervezéséről
és egyéb aktuális ügyekről,
úgy, mint a CARGO-nál történő mozdonyvezetés kérdéseiről. Jogosan fájlalják többen azt, hogy az országos munkaidő csökkentés,
több mint felét ide, erre a területre osztják ki a cégen belül. Többeket érint a vonalbezárások miatt felszabaduló létszám foglalkoztatási lehetőségei.
A fórum után a Debrecen - Kelet terület választott tisztségviselői
területi értekezletet és megbeszélést tartottak az elnök úr és alelnökei részvételével. Az egyeztetés során szóba kerültek a területen
lévő tagcsoportok problémái, a kollektív szerződés kétféleképpen
történő értelmezéséből fakadó anomáliák. Sajnálatukat fejezték ki
a tisztségviselők az iránt, hogy a TRAKCIÓ vezetői nem tekintik partnernek a szakszervezet képviselőit és megállapodások helyett a jogi
úton történő érdekérvényesítés felé terelik a tagokat. A KSZ-t úgy
értelmezik, ahogy nekik tetszik. Az látszik, hogy sok „büféebéden”
részt vesznek nagyjaink, hiszen a svédasztalon történő csipegetésből merítik aktuális indokaikat. A cégnél fontos szerepet betöltő „működés támogatók” unalmukban azzal töltik idejüket, hogy sajátságos szájízzel és értelmezéssel megfogalmazott állásfoglalások
írásával és kiadásával borzolják a kedélyeket. Nekem régi szívfájdalmam az a tény, hogy olyan „szakemberek” (is) akarják megmondani a mozdonyvezető társadalomnak a tutit, akik két-három évvel ezelőtt azt sem tudták, hogy a sín forog-e avagy a kerék. Gondoljunk
csak arra a hihetetlen mértékű hozzáértésre és a másik fél hülyének nézésére, amikor arról akarták meggyőzni a mozdonyvezetőket, hogy a körüljárás, csak egy kapcsolásnak minősül(?)! És sajnos

területi hírek…

 A miskolci tagcsoport november 13-án rendezte meg
immáron szintén hagyományosnak mondható „Miskolci
Mozdonyvezetők Szakszervezetének Bálját”.
A rendezvényen több mint 120
fő vett részt, melyet jelenlétével megtisztelt Kiss László Úr a MOSZ elnöke, szlovák
Zelenka László; Kiss László

Így kell ezt járni…

kollégáink 8 fővel Marián Tomcko
tagcsoportvezető
vezetésével,
a TVSZK Miskolc képviseletében
Pöstyényi György, Faggyas László
és Bénó Zoltán Urak, valamint jelen volt első alkalommal a „Miskolci Autóbuszvezetők és Villamosve-

zetők Érdekvédelmi
S z ö v e t s é g é” - n e k
nyugdíjba vonult elnöke, Mátyás László Úr és új elnöke Zelenka László
Úr feleségeikkel. A
MAVÉSZ elnökeit Talpas József Úr pátyolgatta, aki a MAVÉSZ érdekvédelmi munkájában adott, illetve ad hathatós segítséget kollégáinknak. A bál remek hangulatban telt el, mindenki jól érezte magát.
Érdekvédelmi szempontból az elmúlt időszakról vegyes érzelmekkel
tudok csak beszámolni.
A szeptember hónapban bevezetett állásidő alkalmazása, és főleg
a több mint 40 főnél alkalmazott 15%-os munkaidő csökkentés érzékenyen érintette a kollégákat. Volt olyan, aki 55 000 Ft-al vitt
haza kevesebbet az előző havihoz képest. A miskolci tagcsoportvezető egyeztetése eredményeképpen ígéretet kaptunk, hogy az
év hátralévő részében ezek a kollégák nem lesznek benne a további munkaidő csökkentésben. A valóság azonban mást hozott. Sajnos december hónapban ők sem kerülhették el a további csökkentést, mert így a többi kolléga került volna hátrányosabb helyzetbe.
A munkáltató, alkalmazva az igazságosság elvét, ezeknél a kollégáknál 0,2 %-os, a többieknél (2-3) kivétellel, 0,8 %-os napi munkaidő csökkentést tervezett be a decemberi munkaidő beosztásba. A
munkáltató állítása szerint, így fog mindenki (mármint mozdonyvezető) azonos mértékű csökkentést elszenvedni.
Itt is és újra leírom, hogy nem tartom igazságosnak (nem csak én)
azt a módszert, amit a TRAKCIÓ alkalmaz a bérelvonás terén. Egyre többen úgy gondolják, hogy a mozdonyvezetőkön kívül senki nem
érzi, és nem is érezte, hogy baj van, hogy bajban volt a TRAKCIÓ
Zrt. Mint a vezérigazgató úr tájékoztatójából megtudhattuk: „Kedvező EUR árfolyam mellett akár pozitívba is lendülhet a Társaság
eredménye az év végén.”. Ha ennyire az euro árfolyamától függ az
eredményességünk, akkor úgy gondolom, hogy 2010-től semmi értelme a mozdonyvezetői munkaidő megszorításoknak, hiszen „Társaságunk…..sikeresen vette a gazdasági recesszió által támasztott
akadályokat”. Azt gondolom, a mozdonyvezetői társadalom tovább
nem tudja elviselni és tolerálni a csakis reá nehezedő terheket!
Csak megemlítem, hogy a novemberi helyi Érdekegyeztető Tanács
napirend előtti és napirend utáni hozzászólások tárgya az októberi
újságban megjelent miskolci területi hírek voltak, amelyben írtam a
szeptemberi HÉT-on történtekről. Örömmel konstatáltam, hogy a
Mozdonyvezetők Lapjában megjelenteket nem csak mozdonyvezetők olvassák végig.
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Itt hívom fel tisztelt olvasóink figyelmét, hogy ez az újság elsősorban tagjainkhoz, a mozdonyvezetőkhöz, a mozdonyvezetőknek szól!
Azt elhiszem, hogy az újságban megjelentek nem tetszenek egyeseknek, de a valóságot, igazságot elhallgatni sohasem fogom vagy
fogjuk!
Érdekes módon a felmerült kifogások, melyek ellenem szóltak, az
időközben megtartott októberi HÉT-on fel sem merültek. Az újságcikk kellett hozzá, hogy Csipke Rózsika álmukból felébredjenek. Valaki szerint, mely a TRAKCIÓ Zrt. köreiben hangzott el, a
szeptemberi HÉT-on „őrjöngtem” amiatt, hogy a mozdonyvezetők
csökkentett munkaidőben, csökkentett munkabérért dolgoznak,
mert a TRAKCIÓ nehéz helyzetben van, s közben cégünk a Törekvés pályán Sport napot tart. Az igaz, hogy kissé kikeltem magamból, emiatt a kettősség miatt (a mozdonyvezetőktől elveszünk, a
másik oldalon meg, mintha semmi sem történt volna), de hogy „őrjöngtem” volna, cáfolom. Ez is lehet egy vélemény, mint ahogy az is.
Ugyan úgy, mint az enyém! Ha valakinek nem tetszett, amit tettem,
talán nem kellett volna megvárnia a 2. soros ülést a panaszkodásra. Kifelé jövet egyik kollégám megjegyezte, hogy ez a dolog Kósa
Úrnak eszébe sem jutott volna. Hm……?
Gondolom, hasonlóan az előzőekhez, ezzel megalapoztam a januári HÉT napirend előtti és utáni hozzászólásait. Mégis úgy érzem,
hogy az ehhez hasonló sérelmek nem a Helyi Érdekegyeztetés kategóriájába tartoznak.
Ha már a HÉT-nál tartunk, megemlítem, hogy a magát szakszervezetként aposztrofáló, általam csak gitt- egyletnek tartott titkos
társaság helyi tagcsoportjának (?) létszáma 2 főről 2 főre nőtt. Teszem ezt az említést mindazért, mert a gitt- egylet fő guruja a debreceni HÉT-on valamikor szeptember tájékán azt állította, hogy tagságuk nekem köszönhetően nőtt. Remélem, hogy soha sem lesz
ettől eltérő növekedésük! Egyben sajnálom is a helyi tagcsoportot,
mivel a belső kommunikáció bizonyára lehetetlen, hiszen a tagcsoport vezetője faliújságon tájékoztatja az 1 fős tagságát.
CARGO.
2009.11.09-én és 10-én tartotta tájékoztatóját a Cargo vezetése a tervezett mozdonyvezetői foglalkoztatással kapcsolatban. A
két napon, mintegy 100 fő mozdonyvezető kolléga vett részt a tájékoztatón. Gondolom, hogy minden szempontból kielégítő tájékoztatást kaptak az érdeklődők. Azok a téves információk, amiket valakik szándékkal keltettek, teljes mértékben eloszlatásra kerültek.
A Cargo nem kíván senkit sem a lakóhelyétől több száz kilométerre foglalkoztatni, sem pedig ingyen utaztatni. Legalább is ezt hallhattuk. A jelen lévő kollégák a felajánlott bért kevesellték leginkább,
mellyel én is egyet értek.
Ugyan csak itt kell megemlítenem, vagy inkább szóvá tennem,
hogy az általam gitt- egyletnek tartott titkos társaság helyi kinevezett képviselője, és fő guruja felhívott több kollégát a területünkön, és valótlant állított, azaz hazudott, amikor azt mondta, hogy a
Cargonál magasabb alapbért is megadnának, csak azt a MOSZ elnöke nem írja alá.
Na, ezért nem szakszervezet, hanem csak gitt- egylet az a bagázs!
Hazudni, valótlant állítani becstelenség!
Honnan az információja? Talán részt vett a kétoldalú tárgyalásokon? Nem! Akkor meg a MOSZ szivárogtatta ki a hírt, hogy azt felhasználhassák saját magunk, a MOSZ ellen?
Egy szakszervezeti vezető tudja, hogy az egyik munkabér húzza magával a másik munkabért! Főleg, ha az még ráadásul azonos munkavállalói csoporté.
Azt gondolom, a végkövetkeztetéseket minden kolléga le tudja vonni
saját maga. Erre szoktam írni kedvenc idézetemet: No comment!
A telefonálgatónak egyetlen egy szándéka volt, vagy van: zavart kelteni, elbizonytalanítani, hogy tagokat szerezzen. Oszd meg és uralkodj!
Mozdonyvezető Kollégák! Ne hagyjátok, hogy meg osszanak minket!
A mozdonyvezetői társadalom lassan 20 éve, azaz a MOSZ fennál-
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Budapest-Kelet

MOSZ IV. sítábor

Október 30-án koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott
a szolnoki tagcsoport a fűtőházban felállított emlékműnél a szolgálat teljesítés közben tragikus körülmények következtében elhunyt
kollégák emlékére. A megemlékezés után vendégül láttuk elhunyt
kollégáink szüleit, a feleségeket és gyermekeit. Együtt emlékeztünk
felejthetetlen Kollégáinkra, a közös emlékekre.
November 5-én Szolnokon, 9-én Balassagyarmaton tagcsoporti fórumot tartottunk. Meghívott vendégek voltak: Kiss László a MOSZ
elnöke és Dancsa Attila a MOSZ ügyvezető alelnöke. Ők tartottak
beszámolót többek között a MÁV TRAKCIÓ-val, a közlekedési tárcával, a MÁV CARGÓ-val a mozdonyvezetők foglalkoztatási biztonsága érdekében kezdett és azóta is folyó tárgyalások állásáról, eredményeiről. A fórum után érdeklődő kollégák több más kérdésre is
választ kaptak, úgy mint a társszakszervezetekhez fűződő viszonyról, a MOSZ gazdálkodásáról, a jövő évi KSZ módosító javaslatokról, bértárgyalások várható kimeneteléről. Kiss László elnök – többek között - tájékoztatást adott a szakszervezeti tisztségviselők
küldöttközgyűlés által elfogadott díjazásának szabályairól.
Helyi gondok között továbbra is felvetődött a rövidebb munkaidő
elrendelése kapcsán az egyenlőtlen leosztás /következő HÉT ülés
egyik napirendi pontja/. A kollégák erőteljesen hiányolják, hogy az
éppen aktuális személyzeti fordulók nincsenek kifüggesztve, ill.
nincs a MKSZ kijelölve. Mindkét helyen fölvetették a kollégák a fórumok gyakoriságának fontosságát. Dancsa Attila alelnök úr tájékoztatást adott a belső kommunikáció átalakításáról, annak fontosságáról.
A decemberi vezénylések ugyan 20-án átvehetők
voltak, de sajnos a 13-tól érvényes menetrendi
változásokat nem tartalmazzák! Ennek eredményeként a mozdonyvezető kollégák ismételten
csak nehézségek árán tudják tervezni családjukkal az ünnepi programokat.
Velkei Béla

Bp-Centrum

Eseményekben gazdag időszakban járunk, hiszen arányaiban több
nyugdíjas búcsúztató volt az elmúlt hetekben és újabbak szerveződnek távozó kollégáink köszöntésére. Nemzetközi kapcsolatokat is
ápoló tagcsoporti programok szervezése és lebonyolítása is gőzerővel zajlott Ferencvárosban, valamint a PEB is ellenőrzést tartott
területünk több tagcsoportjánál.
Folyamatban vannak a MÁV-nál és leányvállalatainál is a soros KSz
és bértárgyalások, valamint egy kisebb átrendeződés zajlik a mozdonyvezetői létszámot illetően. Főleg ez utóbbi keltett (eddig) vitákat
- és vitathatatlanul - érzelmeket is, holott nem derült égből villámcsapásként kellett, hogy érje az érintetteket. Arról nem kell meggyőzni senkit, hogy elsősorban a pénz beszél. Ennek mértéke már
megítélés kérdése, de a kevéshez a kicsi is jól jön, főleg manapság.
Az pedig külön ráadás az egyéni döntések meghozatalában, hogy miként is viszonyultak főleg az elmúlt időszakban az utasítások adására jogosultak a mozdonyvezető kollégákhoz. Lehet a bevállalósakat
sértődötteknek (szerintem inkább csalódottaknak) tekinteni (vannak
jó páran!), de erre meg is van az okuk, hiszen az augusztus 13-i KSZ
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módosítások - azóta is vitatott pontjai - kapcsán elkezdődött és azóta is tart egy olyan foglalkoztatási stílus, ami nem éppen nevezhető emberbarátnak és - véleményünk szerint - teljesen szabályosnak
sem. Remélem, sikerül tárgyalásos úton tisztább és megnyugtató helyzetet teremteni (ez sem rajtunk múlik) a későbbiekre nézve, de pl. ahogy az ETCS oktatások valós gyakorlati részét is kezelik, nem nagyon merek még remélni sem, pedig csak szépen kérjük
a jelenlegi helyzet fonákságának átgondolását és megnyugtató rendezését, ha már a közlekedés biztonságát oly kiemelten kezeljük.
Úgy vélem, a mindenható Hatékonyság oltárán éppen a szabályszerű, korrekt foglalkoztatást igyekszenek kiteríteni, csak éppen a bőrt
- ehhez is - mi, mozdonyvezetők adjuk.
Értelem kontra érzelem.
Értelmes ember valóban belátja, kompromisszum(ok)ra van szükség a jelenlegi nehéz, de azért már (ha enyhén is) javuló gazdasági környezetben és helyzetben, hiszen ezt a javuló gazdasági pályát lehetőleg fent is kell tartani a továbbiakban is. Gratulálunk az
ebben résztvevőknek. A gond csak az, hogy helyenként nem úgy
élnek az adott lehetőségekkel, hogy az ne csak ellenérzéseket generáljon az érintettekben. Nem félünk a munkától, mi több, dolgozni szeretnénk, méghozzá hatékonyan, hiszen a vízgereblyézés
nem célunk és akármilyen hihetetlen mi azt nem is szeretjük! Erre ráhatásunk viszont közvetlenül már nincs, erre vannak a tervezési, irányítási szintek és azok vezetői. Jó úton járnak, hiszen
egyre javuló eredményekről számolhatnak be (a jól végzett munka öröme biztos eltölti őket is), csakhogy mi ebből még nem láttunk viszont (jelenleg) semmi mást a rövidített munkaidő mértékének csökkenésén kívül, sőt még több áldozatot várnak - tőlünk
(lásd a munkáltatói KSz módosító javaslatokat). Pedig ezeket nem
indokolja a helyzetünk, s a mi területünkön nem olyan, illetve nem
oly mértékű problémák vannak, mint másutt, mégis szórakoztatják az embereket a különböző szolgálati helyeken való foglalkoztatással még akkor is, ha nem is lenne rá szükség. Tenné ezt előtervezve - munkaidőkeret szerint - az még mondhatni rendben, de
nem! Ide-oda vezényelve, nap-nap után művelik ezt velük és nem
csak a változó munkahelyes szerződéssel rendelkezőkkel. Pedig a
kollégák nem zsákos… Frodók, mégis hordhatják magukkal a fél
szekrényüket, mert a munkáltató úgy gondolja, ez így jó - neki…
Legszebb az egészben az, hogy oda-vissza megy a játék, azaz szerintünk teljesen feleslegesen, hiszen ezt egyszerű létszám-optimalizálással kezelhetné helyben, akár önkéntes alapon is, de azt már
nem! Erőből (dacból?) - ha már lehet, miért ne - s persze ukázra
teszik ezt a kollégákkal. Mi ebben a (költség)hatékonyság nem tudjuk, de kíváncsian tekintenénk meg az erről szóló kimutatás(oka)t.
Csak azt nem értem, hogy miért kell ilyen teljesen felesleges dolgokkal, nem éppen kellemes hangulatot kelteni közöttünk? Talán a
típusismeretek hiányával és elosztásával van a gond és ezért nem
lehet helyi erőforrásokkal operálni? Nem az lenne jó mindenkinek,
hogy a mozdonyvezető nyugodt és kiegyensúlyozott lelkiállapotban
végezhesse a munkáját szolgálataiban és ne pedig csalódottságot
és/vagy elkeseredettséget érezve ragadjon (egyelőre) kontrollert
vagy éppen féket?
Végre napvilágot látnak ismét írásos anyagok a munkáltató részéről, melyből egy derűsebb jövőkép víziója is feldereng, valamint előtérbe kerül talán - mire e soraimat olvassátok - egy a munkavállalókat (is) megbecsülő és maradásra ösztönző munkáltatói javaslat. !
A végre számunkra is kedvező tartalommal bíró - módosított KSZ-t
- már nem is említem! Reméljük, ezzel már sikerül pozitív érzelmeket és élményeket is kelteni s
szerezni a tagságunk számára.
Szeretnénk minden kedves Kollégánknak és szeretteinek Áldott Karácsonyt, Békés, Boldog, valamint sikerekben is gazdag Új Esztendőt kívánni!

Csallos Tamás
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területi hírek…

lása óta az egységnek köszönhette erejét, azaz eredményeit. Sokaknak fájó tüske a közel 20 év alatt elért eredményeink. Ne hagyjuk ezeket elveszni! Ne hagyjuk megbontani egységünket!
Végezetül, mire e sorok megjelennek, decembert fogunk írni, amikor is közelednek az ünnepek. Így hát ez alkalomból kívánok minden
MOSZ tagnak, minden mozdonyvezető kollégámnak, s a TRAKCIÓ Zrt. minden egyes munkavállalójának, még az engem nem szeretőknek is,
BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT és SZERETETTELJES BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!
Laczai Lajos

nemzetközi hírek…

tudjuk hány óra…

www.fastferrovie.it SEGRETERIA NAZIONALE

Beszámoló az olasz társszakszervezettől

A legutolsó ALE elnökségi üléstől napjainkig eltelt időszak alatt több jelentős esemény történt a Fast vasutasok (FAST FerroVie olasz szakszervezet) körében.
Az első – és legfontosabb – volt ezek közül annak a programszerű megállapodásnak az aláírása, mely az FS csoport versenyképes újraindításáról
szólt. A megállapodás aláírására 2009. május 15-én került sor. A megállapodást több kezdeményezés előzte meg, melyek szintén az FS Csoport
újra mozgásba lendítését célozták meg, mivel az FS Csoportnak is jelenleg szembe kell néznie a hazai és kontinetális vasúti fuvarozás változásaival. Lényeges eseményként említhető meg a mozdonyvezetői munkavállalók körüli vita is, melyet az egyszemélyes munkavégzés bevezetéséről
folytattak. Egy olyan időszakban, mely során nagy gazdasági nyomás nehezedett ezen új munkavégzési modell alkalmazására, nagyon fontos
volt, hogy a szakszervezet ezen újítás bevezetési folyamatában aktívan
rész vegyen, annak elkerülése érdekében, hogy a vállalat kényszer eszközét alkalmazza, melyre korábbi nyilatkozatában késznek mutatkozott. A
megbeszélések során azt tűzték ki célul, hogy a mozdonyvezetői egyszemélyes munkavégzés bevezetésére abban az esetben kerülhet sor, ha az
szerződési és biztonsági garanciák nyújtása mellett történik. Az új munkavégzési modellt már a személy- és regionális szállítás területén végrehajtották, a Cargo részlegnél a tárgyalások még folyamatban vannak.Ennek a megállapodásnak részét képezi egy pénztár létrehozása is, melyet
azonos feltételek mellett a társaságok és a munkavállalók kezelnek, és
célja a válsághelyzetben vagy működési újraszervezés során a munkavállalók szakmai átképzésének biztosítása. Ezen kívül a pénztár fogja támogatni azokat a nyugdíjba vonulókat, akiknek átképzése nem lehetséges.
Az új mobilitási szerződésről még folynak a tárgyalások. A szakszervezetek meg vannak győződve arról, hogy egy egységes szerződésre van
szükség ahhoz, hogy az egész szállítási területet szabályozni tudják. El-

Tudjuk hány óra
Telephely
Bp.Ferencváros

Átlagos létszám
317

Győr

216

Székesfehérvár

250

Bp. Északi

232

Szolnok

270

Hatvan

107

Balassagyarmat

49

Miskolc

379

Debrecen

286

Nyíregyháza

206

Záhony

122

Telephely
Bp.Ferencváros

Átlagos létszám
308

Győr

216

Székesfehérvár

241

Bp. Északi

225

Szolnok

257

Hatvan

103

Balassagyarmat

49

Miskolc

366

Debrecen

279

Nyíregyháza

201

Záhony

121
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lentétben áll ezzel egyes munkáltatói csoportosulások álláspontja, mivel
ezáltal nem lesz lehetőség a számukra kedvezőbb munkaszerződéshez
való visszanyúláshoz. Egy utolsó változatként felvetődött annak a lehetősége, hogy egy olyan szerződést hoznak létre, mely az általános alapelveket tartalmazza, és az ennek alárendelt szerződések a működési specifikumokat tartalmazzák.
A Fast Ferrovie szakszervezet egy sor kérdést intézett az Olasz Vasútbiztonsági Hivatalhoz (ANSF) a fuvarozási biztonság egyes kérdéseiről. A Hivatal kétértelmű válaszokat adott a kérdéseinkre, melyek nem a tényálláshoz tartoztak. A Hivatalt azért hívták korábban életre hívták, hogy az a
vasúttársaságoknak és az infrastruktúra működtetőinek referencia pontként szolgáljon és szükség esetén a nemteljesítéseket szankcionálja, valamint a szükséges szervezeti elvárásokat és jelentős javításokat számon
kérje. Jelenleg a Hivatal csak igen jelentős szabálytalanságok esetén vonhatja vissza a vasúttársaság biztonsági engedélyét. Ez egy igen valószínűtlen, ténylegesen elő nem forduló szabály, mivel a Hivatal többnyire
olyan vállalatokkal foglalkozik, melyek közszolgáltatás nyújtanak.
Az olasz szakszervezet úgy véli, hogy az ANSF-nek egy fokozatosan súlyosodó szankciórendszert kellene bevezetnie, ezáltal a vasúti szállítással foglalkozó vasúttársaságok egy minőségi ugrást tennének a biztonság tekintetében.
Annak érdekében, hogy a határmenti szolgálatot ellátó munkavállalók
szakszervezeti képviseletének ellátása biztosított legyen, az olasz szakszervezet találkozót kezdeményezett a francia mozdonyvezetők szakszervezetével, a F.G.A.A.C-kal, mivel annak mozdonyvezetői Piemontban
szolgálatot fognak teljesíteni. A találkozó céljaként szerepelt többek között a szakszervezetek között létrejövő megállapodás alapelveinek rögzítése. Az ősz folyamán újabb találkozóra kerül sor a jövőbeni együttműködés rendezése érdekében.
K.L./K.L.

2009 év 9. hó

Összes szolg.ó.
53707
169
37318
173
42871
171
38791
167
45325
168
17991
168
8373
171
62982
166
42193
148
30487
148
18361
150

Kötelezőn felüli óra
878
3
1206
6
994
4
0
0
230
1
179
2
179
4
556
1
963
3
754
4
160
1

Egyéb rk. mk.végzés
14
0
0
0
0
0
68
0
741
3
212
2
0
0
415
1
0
0
0
0
0
0

„Mínusz” óra
127
0
3
0
0
0
0
0
24
0
6
0
29
1
180
0
0
0
0
0
0
0

Telephely
Szeged

Összes szolg.ó.
52540
171
35975
167
40558
168
37716
168
41363
161
16679
162
8233
168
59787
163
41519
149
30068
150
17083
141

Kötelezőn felüli óra
3386
11
1581
7
2034
8
1800
8
388
2
674
7
431
9
3112
9
2300
8
852
4
721
6

Egyéb rk. mk.végzés
26
0
0
0
0
0
23
0
1345
5
676
7
0
0
2668
7
0
0
0
0
0
0

„Mínusz” óra
45
0
0
0
0
0
0
0
33
0
3
0
9
0
48
0
0
0
0
0
0
0

Telephely
Szeged
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22 munkanap
Átlagos létszám
189

Békéscsaba

146

Szentes

179

Vésztő

38

Pécs

136

Dombóvár

262

Nagykanizsa

134

Szombathely

132

Celldömölk

207

Zalaegerszeg

80

Hálózat

3936

2009 év 10 .hó

21 munkanap
Átlagos létszám
186

Békéscsaba

139

Szentes

179

Vésztő

35

Pécs

130

Dombóvár

263

Nagykanizsa

133

Szombathely

124

Celldömölk

199

Zalaegerszeg

75

Hálózat

3829

167,2 kötelező óra
Összes szolg.ó.
30304
321
26271
180
28939
162
6620
174
21529
159
43528
166
22024
165
21253
161
33718
163
12545
157
599575
152

Kötelezőn felüli óra
76
0
575
4
676
4
114
3
393
3
820
3
371
3
79
1
179
1
37
0
9419
2

Egyéb rk. mk.végzés
171
1
258
2
375
2
33
1
8
0
551
2
203
2
82
1
381
2
135
2
3648
1

Összes szolg.ó.
32889
321
26271
189
29560
165
6005
172
20835
160
44432
169
21932
165
18253
147
31410
158
12138
162
585324
153

Kötelezőn felüli óra
382
2
858
6
1039
6
367
10
288
2
1981
8
435
3
227
2
545
3
292
4
23693
6

Egyéb rk. mk.végzés
150
1
249
2
292
2
6
0
338
3
1214
5
466
4
320
3
510
3
107
1
8390
2

159,6 kötelező óra

„Mínusz” óra
1566
8
38
0
1155
6
0
0
150
1
404
2
170
1
896
7
1071
5
868
11
6658
2
„Mínusz” óra
458
2
59
0
54
0
0
0
274
2
90
0
187
1
1765
14
895
4
124
2
4034
1
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Hosszas egyeztetések, tárgyalások után elkészült és kiadásra került 2009. szeptemberben az a Kormányrendelet, amely a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben
támasztott egészségügyi követelményeket és az egészségügyi vizsgálatok rendjét szabályozza.
Néhány kollégának az alábbi kérdést tettük fel:

Barsi Balázs
rovata

Milyen tapasztalataid voltak az eddigi időszakos orvosi vizsgálatokkal
kapcsolatban, s mit gondolsz, milyen változásokat hoz a megváltozott szabály?
A várható változásokról már korábban hallottam, de csak a mai napon kezembe került Mozdonyvezetők Lapjában olvastam róla részletesebben. A
cikkből megtudtam többek között azt is, hogy rám miért nem vonatkozott
az október 1-jén életbelépett új szabályozás- annak ellenére sem, hogy
az életbelépést követően, október 30-án kellett megjelennem az időszakos vizsgálatokon.
Újoncként, új felvételisként természetesnek vettem a szigorú vizsgálatokat, aztán a harmadik-negyedik időszakos vizsgálatnál kezdett a dolog terhessé válni. Ebben része volt annak, hogy sok-sok olyan szakma van, ahol
indokoltnak tartanám az időszakos pszichológiai vizsgálatot, de még felvételi előtt sem tesztelik az alanyokat. Aztán többször tapasztaltam, hogy
a vizsgálatokat végző orvos a vizsgált személyeket kényelmetlen helyzetbe hozta. Lehet, hogy ez is a vizsgálat része volt, de én a civil életben az
ilyen viselkedést elítélem.
Az olvasott változásoknak örülök, igaz, jobban örültem volna, ha rám is
az új szabályozás vonatkozik, és három évre érvényesítik a vezetői engedélyemet. Nem vagyok biztos abban, hogy a vizsgálatokat végző orvosok
tudták, mikor küldte a munkáltató részemre az értesítést az alkalmassági
vizsgálatról. (Az újságban olvasottakat úgy értelmeztem, hogy a kézhezvétel időpontjától függött az, hogy a régi, vagy az új szabályozás szerint jártak el.) Nagyon örülök annak, hogy nem kettő, hanem háromévente kell
ezeken a vizsgálatokon részt venni, a pszichológiai rendelőben pedig csak
KOVÁCS OTTÓ
indokolt esetben kell megjelenni.

Hegyeshalom
Véleményem szerint a pécsi területen a mozdonyvezetői időszakos orvosi
vizsgálatok lebonyolítását illetően (mint az én esetem is bizonyítja) semmit sem változott!
2009. november 5-ig volt érvényes a jogosítványom. Mivel 2005-ben
voltam pszichológusnál, ezért november 3-ra kaptam beutalót a Területi
Egészségügyi Központba. Itt két másik kollégával együtt átestem az ilyenkor szokásos pszichológiai vizsgálatokon, ahol a vizsgálatokat végző doktor úr mindent rendben talált. Ezután 5-én vezénylés szerint a Kaposvári
Foglalkozási Eü. Rendelőben kettő évre, azaz 2010. november5-ig érvényesítették a jogsimat.
Különösebb kommentár nélkül ezek a tények.
Érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy a TRAKCIÓ aszeptember 18án a Magyar Közlönyben megjelent 203/2009. Kormányrendeletet még
nem alkalmazza.
A törvények, szabályok, megállapodások mindig annyit érnek, amennyit
betartanak belőle!
A rendelet miatti változások hatásait majd saját bőrünkön fogjuk érezni.
Hogy milyen következményei lesznek a mozdonyvezetőkre és családjukra
LADOMERSZKI BÉLA
nézve, ezt majd a jövő dönti el!

Kaposvár
Elöljáróban annyit, hogy az eddigi „29-es” vizsgálatokkal kapcsolatban
semmi gond, probléma a területünkön nem volt tapasztalható.
A kiadott kormányrendeletben leírt változások közül az 55 éves korig kitolt 3 évenkénti szabály szerintem már várható volt, és csak a folyamatosan emelkedő nyugdíjkorhatárt követi. Sajnos a magyarországi általános
egészségi állapot javulása ezt nem tudja lekövetni. Ettől még nem leszünk
kevésbé elhasználtak.
Ebből a nézőpontból a változás jó is, meg nem is. Ha ritkábban kerülünk
az orvos elé, kisebb az esélyünk, hogy alkalmatlanná válunk mint mozdonyvezető, viszont a ritkább vizsgálatok miatt rejtett, lappangó bajaink,
betegségeink sem biztos, hogy idejében kiderülnek.
Hiába került ki a pszichológiai vizsgálatok automatizmusa a rendeletből,
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továbbra is mehetünk akár évente is a vizsgálatra, mert az orvos dönti el, van-e rá szükség. Ez a kérdés szerintem nem lett megnyugtatóan
rendezve!
Amit eddig a rendeletből sikerült kihámoznom, bonyolultabbá válik a vizsgálatokra való jelentkezés rendje, nőni fog a várakozás.
BALOGH JÓZSEF
Jobb szerintem nem lesz a rendszer.

Szombathely
Szerencsére eddig nem volt egészségügyi problémám, az orvosi vizsgálatok korrekt és kiszámítható rendben zajlottak. Talán az utazást jó lett
volna elkerülni. Nem értettem, ha helyben jól felkészült és több szakvizsgával rendelkező orvos látta el feladatát, miért kellett ugyanezért Debrecenbe utazni. Túlszabályozott, az eü. rendszer minden hibáját megmutató, sok időt elvesztegető volt a vizsgálatokon kívüli rész.
A mostani sem lesz kevésbé bonyolult. Jelentkezés, elbírálás, időpont
meghatározás, kiértesítés, iktatás…
Nekem pénzkidobásnak tűnik. A rendelet kacifántos, külön kell értelmezgetni. Több éven keresztül egyeztették, ahhoz képest nem sikerült valami jóra.
Sok idő is eltelhet az egyes vizsgálatok között, s ha valamiért későbbre
kapok időpontot- addig nem is dolgozhatok? A mai viszonyokat tekintve
ez nem is elképzelhetetlen.
Az időszakos orvosik rendje a 3 éves szabályt kivéve szerintem nem változott jelentősen, az más kérdés, hogy kevés az olyan 50 éves mozdonyvezető, akinek nincs egészségügyi problémája.
A soron kívüli orvosi vizsgálatoknál érthetetlen nekem, miért kell már 30
nap táppénz után soron kívüli orvosi. Elég egy kéztörés vagy vakbélgyulladás és máris eltelt az egy hónap. S ha a munkáltató ragaszkodik a vizsgálatokhoz, kér egy időpontot, addig pedig a munkavállaló otthon gyógyultan várja a vizsgálat időpontját 60%-os táppénzzel díjazva.
A záróvizsgálat pedig szerintem nem a dolgozók érdekében került be a
rendeletbe…
SZILÁGYI SÁNDOR
Püspökladány
Szerintem nekünk az a legfontosabb változás, hogy nem kell automatikusan alávetni magunkat a pszichológiai vizsgálatnak. Ez egy megpróbáltatás volt számunkra és sok-sok mozdonyvezetőnek okoz, okozott kellemetlen perceket.
A mostani rendeletből, úgy értelmeztem, nekünk kedvezőbb lesz. Ritkábban kell megjelennünk ”29-es” vizsgálaton és szerencsére a követelmények sem változtak hátrányunkra. Legalábbis nekem úgy tűnik. Amit furcsállok egy kicsit, az a soron kívüli orvosi szabályai. Miért kell már 30 nap
után erre sort keríteni?
A másik ilyen, amit nem értek, ha valaki egyik vasútvállalattól átmegy egy
másikhoz, miért nem érvényes az orvosi vizsgálata?
Nem tudom abban lesz-e változás, hogy milyen orvosi igazolásokat, papírokat kell bemutatni az időszakos orvosik alkalmával, mert eddig sokszor
ez már csak a rendelőben derült ki. Időigényes és túlszabályozott volt.
Amit leginkább remélek ettől az új rendszertől, hogy nem szubjektív lesz a
„29-es” orvosi vizsgálat, hanem világos követelményeknek kell megfelelni a mozdonyvezetőknek!
HORVÁTH LÁSZLÓ

Bp. Ferencváros
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megkérdeztük…

Megkérdeztük…

szakmáról, gyakorlatiasan…

ETCS-ről, gyakorlatiasan!

Már többször volt szó az újság hasábjain az ETCS rendszerről, amúgy globálisan, pálya ill. mozdonyberendezésekről, nyilatkoztak a fejlesztői, engedélyeztetői, valamint volt egy rész( ETCS 3. rész, 2009. 7. szám) amikor az ilyen berendezéssel működő mozdonyok vezetőinek véleményét is
megismerhettük.
Jelenleg 18 db MÁV-Trakciós V 63-as és 13 db „bejárós” Ö.B.B. 1116os sorozatú mozdony van felszerelve ilyen berendezéssel.( E cikk írásakor
3 db Magyar ill. 9 Osztrák gépen nem engedélyezett az ETCS üzeme, de
természetesen ez bármikor változhat, ahogy folyik az engedélyeztetés).
A címben szereplő, „gyakorlatiasan” jelzőre utalva (bár ugyan az emlegetett cikkben már beszéltek erről kollégák) lenne egy-két gondolatom: ami
a legjobban zavaró, hogy bár még az elnevezése is az egységesítésre utal,
ez indításnak nem sikerült nálunk. Két különböző cég szerelte fel a mozdonyfedélzeti berendezéseket, a MÁV gépekre az ALCATEL, az Osztrákokra
pedig a SIEMENS, ami ugyan nem lenne baj, de az üzembe helyezésükben
is nagyon különbözőek. Hogy egy ismerős párhuzamot vonjak: hazánkban
a mozdonyvezetők használnak úgy tíz féle mozdonyrádiót, ami egyrészt ott
is adódik a különböző típusok sokasága miatt, valamint abból, hogy adott
típusok többféle szoftverfeltöltéssel üzemelnek. Beszélni a kézi beszélőkbe már mindenki tud, de addig kb. tízféleképpen kell bekapcsolni, csatornát, frekvenciát váltani, hangerőt szabályozni, stb.
Hasonló a helyzet itt az ETCS üzemnél, ha már egyszer haladunk a mozdonnyal, akkor a rendszer már adott, de addig el kell jutni, hogy egyáltalán
megmozduljunk. Ez miatt vetették fel 2009 tavaszán a társszakszervezetek,
hogy a most alkalmazott üzembe helyezési normaidők nem helytállóak az
ilyen berendezéssel üzemelő mozdonyok üzembe helyezésénél. Ezért 2009.
03. 18.-án végeztek méréseket Budapest-Keleti külső szolgálati helyen. Jelen voltak a Gépészek szakszervezetéből, Klavora Ottó úr a VDSZSZ-től, Elek
László, Lenner Zsigmond és Sípos Tamás urak a MÁV-Trakciótól. Az 1116
006-6 és a V 63 151-es mozdonyokon végezték el a méréseket. Üzemen kívül helyezett (lezárt) vontatójárműnél ez a szükséges plusz idő ALCATEL típusú berendezés esetén 30 mp. SIEMENS berendezésnél 60 mp. Ez takarja a
mozdony beindítása után az ETCS berendezés készre kapcsolását, tolató állás beállítását vontatási telepről történő kijáráshoz vagy állomásban való nyitás után egyéb tolatási mozgások előtt (vonatra járás, átállás, stb.)
Személyzetváltás esetén mindkét típusnál 20 mp. az egységesen a mért idő.
Fékteszt elvégzésének az ideje: ALCATEL 35 mp., SIEMENS 30 mp.
A mozdonyszemélyzetnek a szolgálata során az arra alkalmas időben és
helyen kell elvégeznie, azonban 24 óránként minden esetben elvégzendő.
Volt még két normaidő, ami csak az Osztrák gépekre vonatkozik, ezek a
vonaton történő adatbevitel igény, ez 120 mp., valamint az STM-EVM állásból tolató üzemmódba való állítás, ez 110mp.
Az idők közül, amit mértek, lényegében a munkaidőnkre csak a lezárt vontatójárművek nyitása hat ki. Ezek viszont annyira kis idő többletet okoz-

Fotó: Katona Zoltán

nak, hogy a MOSZ el tudja fogadni a munkáltató álláspontját, hogy a jelenlegi, ezeknél a típusú mozdonyoknál 25 perces nyitási normaidő ne
változzon. Ha megnézzük az utasítást, az idevágó idők 15, 20, 25, 30, 35
percek, tehát ha elkezdjük feszegetni a 26 perces nyitási normaidőt, ne
képzeljük azt, hogy a munkáltató nem mérné újra, már így „kipercezve”
minden mozdony nyitási normaidejét. Az összes többi mért idő (váltás 20
mp., határállomáson rendszerváltás miatt újra adatbevitel, +2’, a féktesztek is jobban elhúzódhatnak, mint 30 ill. 35 mp., ha esetleg olyankor van csak alkalma megcsinálni a személyzetnek, amikor pl. már vonat
is a mozdonyra kapcsolva, hiszen ilyenkor a berendezések fővezetéket is
csapolnak, - az ALCATEL pl. háromszor is-, tolatás-menet átkapcsolások)
inkább csak szolgálaton belüli kellemetlenségek (tudjuk jól, ha mi nem indulunk el „valami miatt”, rögtön „keresnek”), ezek a plusz idők a munkáltatónkat terhelik a megrendelőink, ill. a pályavasút felé.
A berendezések üzemének kezelését oktatáson sajátították el a mozdonyvezetők, ami egyszeri alkalommal, tantermi elméleti és a mozdonyüzemeltetési telephelyen lévő V 63-as sorozatú mozdonyon lévő gyakorlati
oktatással történt. A SIEMENS típusú ETCS-sel felszerelt Osztrák gépek
oktatása csak tantermi volt, itt a két berendezés kezelésének különbségét
oktatták a mozdonyvezetőknek. Mosolyogtató volt, amikor egy mozdonyvezetőnek, aki már részt vett ilyen oktatáson, aláírásával igazolta, hogy ismeri a berendezést, ezáltal vezényelték ilyen mozdony által továbbított vonatra, egy olyan mozdonyvezető magyarázta el nagyon jól működését a
beíróban, aki vonal átadása előtt többször volt ETCS próbákon, ezáltal kiválóan ismerte, de mivel nem volt még oktatáson, nem volt rá „típusa”,
ezáltal, Ő nem volt oda vezényelhető.
Míg az 1116-os gépeken az ETCS berendezés teljesen kiiktatható, ilyenkor a mozdonyvezető előtti display a hagyományos Taurus üzemére áll át,
valamint ha nem STM-EVM üzemben volt a gép, akkor a DVJ-n is jelzés
jelenik meg. Ebben az üzemben ezek a mozdonyok vezethetőek ETCS kiképzés nélkül is. Az már megint más kérdés, hogy ha egy ilyen mozdony
Hegyeshalom felől érkezik ETCS üzemben, és mondjuk az érkezett kolléga
lezárja. Ezután akár nyithatja olyan mozdonyvezető is, akinek erre nincs
képesítése, (pl. Nagykátára vinne vele szerelvényvonatot Szolnoki mozdonyvezető, hogy gyakorlati példához is társítsunk), mit fog vele kezdeni, mert ha ETCS állásban zárták le a gépet, az úgy is fog indulni, a kiiktatásához pedig már ismerni kell a berendezést. V 63-asoknál nincs ilyen
„gond”, itt nincs átkapcsolási lehetőség EVM „classic” üzemre. A mozdony
az egész ország területén ETCS-ben, STM-EVM üzemmódban tud közlekedni. Ezáltal ezeken a V 63-asokon csak olyanok teljesíthetnek szolgálatot, akik ETCS oktatásban részesültek.
Röviden ennyit szerettem volna leírni még az ETCS kapcsán, van és lesz is
még sok kérdés, amit ez a berendezés fel fog vetni. Zárszóul még annyit
szeretnék elmondani (és igazán nem az „akkor a szomszéd tehene is dögöljön meg” „feeling” íratja velem), hogy amikor a RailJet vonatokat állította
be az ÖBB, egy hónapig folyamatosan, utána pedig alkalomszerűen ellenőriztek bennünket az Osztrák „vonalellenőrök” Hegyeshalom-BudapestHegyeshalom viszonylatban. Egy ilyen
út alkalmával szembe jött velünk egy
ETCS üzemű 1116-os, és az Osztrák
instruktor kolléga elmesélte, legutóbb,
mikor ilyen mozdonyon járt hazájában
ellenőrzésképpen, a 14. kényszermegállás után ők is visszaiktatták az
indusi berendezést. Mosolyogtam.

Urbán László
Bp. Keleti T.CS.

Köszönetnyilvánítás

A MOSZ bátaszéki tagcsoportja ez úton szeretné megköszönni Bihari János reszortos úrnak
áldozatos tevékenyégét, hogy szabadidejében oktatta kollégáinkat.
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Ugye, Önnek is gondot okoz minden évben
a karácsonyi ajándékozás?

És gondolt már arra,
hogy az egészségmegőrzés a legjobb ajándék?
Szolgáltató partnereinkkel együttműködve a karácsonyi ajándékozáshoz kívánunk tagjainknak ötleteket adni.
Karácsonyi összeállításunkban olyan egészségmegőrzési, betegségmegelőzési termékeket, szolgáltatásokat ajánlunk, melyek
az egészségpénztári számláról finanszírozhatók, és minden
családban hasznosak lehetnek.
Lehet az ajándék akár masszírozó készülék, vérnyomásmérő,
Scholl lábbeli, uszoda, fittness bérlet …
A szolgáltatóink által a karácsonyi időszakra ajánlott kedvezményeket honlapunkon az Aktualitások menüpontban és a Szolgáltató partnerek/Szolgáltatóink ajánlatai menüpontban
gyűjtöttük össze, és a szolgáltatóktól kapott ajánlatokkal folyamatosan frissítjük.
Együttműködő partnereink:
	Scholl Referenciaüzletek
és Faktory Outlet /Revans2000 Kft.
Sárvári Gyógyfürdő
Viszlay Sport Kft.
Thuasne Hungary Kft.
Wolf Orvosi Műszer
Az egyéni számlán rendelkezésre álló összeg egyéni befizetéssel összeg kiegészíthető, az egyéni befizetések után adókedvezmény vehető igénybe, így a karácsonyi ajándékozás akár adóelőnnyel is járhat !
A befizetett összeg 30 %-a, maximum 100.000 Ft (életkortól
függően 130.000 Ft) igényelhető vissza, az összeget az adóhatóság a magánszemély által megjelölt önkéntes pénztárba utalja
az éves adóelszámolást követően.
Ezt a adókedvezményt mindenki igénybe veheti, akinek megfizetett (munkáltató által levont) tárgyévi személyi jövedelemadója fedezetet nyújt rá. Az adókedvezményt nem kell összevonni
egyéb jogcímen (biztosítás, tandíj stb.) igénybe vett adókedvezményekkel, és nincs jövedelemhatárhoz kötve.
Az adóhatóság által átutalt összeget az egészségpénztár levonás
nélkül írja jóvá a tag egyéni egészségszámláján, így az 2010-ben
is a tagok egészségcélú megtakarításait növeli.
Az egyéni befizetés bankszámláról történő átutalással a Vasutas
Egészségpénztár
OTP
Banknál
vezetett 1179400820501709
számú
számlájára lehetséges,
vagy kérésre a Pénztár
ügyfélszolgálata készpénz átutalási megbízást (átutalási postautalványt) küld.

Vasutas
Egészségpénztár

2009. december

Magánnyugdíjpénztárat érintő
lényeges változások

Szigorúbbá váltak a magánnyugdíjpénztárak
közötti átlépés szabályai.

A
pénztártagsággal összefüggő egyik
legfontosabb döntés
az estleges pénztárváltás, ezért szükséges, hogy a pénztárak tagjai pontos és
részletes tájékoztatást kapjanak.
A magánnyugdíjpén
ztári váltás belépési,
illetve átlépési nyilatkozat
kitöltésével kezdődik, amelyhez az átadó pénztár, illetve amennyiben az átlépést az átvevő
pénztárnál kezdeményezi a pénztártag, az átvevő pénztár köteles csatolni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének módszertani útmutatóját és az átlépéssel érintett pénztárak legfőbb
hozammutatóit (összehasonlító teljesítményadatok) tartalmazó
tájékoztatót és azok elektronikus elérési helyét. Az átlépésről
hozott döntést megelőzően mindenképpen érdemes megvizsgálni mind a jelenlegi, mind a választott pénztár portfolióinak kockázatosságát, befektetési politikáját, az éves nettó és az átlagos
10 éves hozamrátát, valamint egyéb mutatókat, mint például a
vagyon- és letétkezelési díjak nagyságát. A kapott tájékoztatók alapján a pénztártag meghozhatja a számára legmegfelelőbb
döntést. Bár a rendelkezés csak a magánnyugdíjpénztári tagokat
érinti a fenti összehasonlító adatokat érdemes az önkéntes pénztári átlépés kezdeményezésénél is megismerni.
Átlépésre csak akkor kerülhet sor, ha már 6 hónapja tagja a
pénztártag az elhagyni kívánt pénztárnak. Fontos tudni, hogy ha
megkezdődött az átlépési folyamat, de a pénztártag nem írt alá
minden dokumentumot, még bármikor lemondhatja a tervezett
átlépést. A tagsági viszony minden esetben a hónap utolsó napjával szűnik meg. Amennyiben a jogszabálynak megfelelő átlépési igénybejelentés a hónap utolsó 10 munkanapját megelőzően
érkezik az átadó pénztárhoz az átlépésre a hónap utolsó napjával, amennyiben a hónap utolsó 10 munkanapján érkezik, a következő hóna p utolsó napjával kerül sor az átlépésre.
A magánpénztári tagoknak szűk körben lehetőség van 2009. december 31-ig a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésre.
A magánpénztári tagoknak 2009. december 31-ig van lehetőségük visszalépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Ehhez
két együttes feltételnek kell teljesülnie, mégpedig, hogy önként
váltak (nem pályakezdőként) a magánnyugdíjpénztár tagjává és
2008. december 31. napjáig betöltötték 52. életévüket. Akik beletartoznak ebbe a kategóriába, a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletétől 2009. szeptember 30. napjáig tértivevényes tájékoztató levelet kaptak, amelynek az átvétele nagyon fontos az
érintett pénztártag szempontjából a visszalépési igény határidőben történő benyújtása érdekében. Az igényt annál a nyugdíjpénztárnál kell benyújtani, ahol a pénztártag magánpénztári tagsági viszonnyal rendelkezik vagy rendelkezett.
A Vasutas Nyugdíjpénztár tagjai a részletekről tájékozódhatnak
pénztárunk internetes honlapján www.vasutaspenztar.hu.
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pénztári tájékoztatók…

Karácsonyi ajándékok
– a Vasutas Egészségpénztárral

sínek világa

kaptuk…

Külföldön terjeszkedik a német állami vasút

MNO - BL Megnyerte története első külföldi pályaüzemeltetési tenderét a Deutsche Bahn (DB) német állami vasúttársaság, amely pénteki sajtóhírek szerint egy rekord nagyságú, 17 milliárd eurós fejlesztési
projektről is hamarosan megállapodást köt külföldi partnerekkel.
A DB pénteki közleménye szerint a társaság a svédországi Östergötland
megye helyközi vasúti közlekedési hálózatát üzemelteti 2010-től tíz évig. A
további négy évre meghosszabbítható szerződés értelmében a német holding DB Regio Sverige nevű vállalata 18 szerelvénnyel végez személyszállítási szolgáltatást a Svédország déli részén fekvő területen, és hozzá tartozik majd a karbantartás és a fedélzeti utasellátás is. A megbízás értékét
nem közölte a DB, amely a brit piacon is megjelent már, miután tavaly felvásárolt két helyi vasúti szolgáltatót.
Ugyancsak pénteken a Handelsblatt című üzleti-politikai lap arról írt, hogy
az Arab-öböl menti Katar a német társaságot vonja be a helyi vasúthálózat fejlesztésébe és a Katart az öbölben fekvő szigetországgal, Bahreinnel
összekötő nagysebességű vasútvonal kiépítésébe. A lap értesülései szerint
vasárnap Dohában, az arab ország fővárosában megalakítják a 17 milliárd
eurós projektet irányítani hivatott Qatar Railways Development Company
elnevezésű céget, amelyben az ottani állami vasúttársaság 51, a DB
International pedig 49 százalékos részesedéssel bír majd.
A fejlesztés nagyságrendjét jól mutatja, hogy csak tervezésre 700 millió
eurót fordítanak, és a német közreműködéssel az arab világ legfejlettebb
vasúthálózata jön létre – írta a Handelsblatt. Az infrastruktúrát 14 milliárd
eurós beruházással fejlesztik, majd a társaság bő 2 milliárd euró értékben
vasúti járműveket vásárol.

CSAK EGY UTAS…

Nemrég, egy tanfolyamon vettem részt. A
társaim között meglepően sok mozdonyvezető volt. Először nem érettem, mi veszi rá őket, hogy nehéz munkájuk után,
padokba üljenek, és fáradtan álmosan próbáljanak valami újat tanulni, valami használhatót. Ma már tudom. Félnek.. Félnek
attól, hogy elvesztik az állásukat, nem tudják fenntartani a lakásukat, nem tudják eltartani a családjukat. Félnek, elvesztik az
életüket. Érdekes, hogy gyerekkorom óta
ahány vasutast láttam és ismertem, mindnek az élete volt a vasút. Ez nem csak munka, hanem hivatás, a mi szolgálatunkban.
Mostanában magyar betegség, ami nem
megy, be kell zárni, meg kell szüntetni. Bezártak már kórházakat, iskolákat, üzemeket,
gyárakat. Sok millió ember veszítette el már
munkáját megélhetését. Most zárjuk be a
vasútvonalakat.
Az elveszített munkahelyek miatt, sok embernek órákat kell utaznia ahhoz, hogy ha még
van munkahelye, odaérjen és dolgozhasson.
Miért is ne nehezítenék meg az életét még a
közlekedés megszüntetésével is. Jó magyar
mindent kibír. A vasútvonalak bezárásával,
nagyon sok ember egyetlen utazási lehetőségét szüntetik meg. Kérdezem én, akkor
hogyan fognak működni a fő vasútvonalak,
ha az utasok a mellékvonalakról nem tudnak
odajutni. Vagy ha jól értem, akkor éppen azért
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Az építkezés a Handelsblatt szerint főként a német építőipart juttathatja megrendelésekhez, a járműveket pedig a Siemens szállíthatja majd.
A hálózat üzemeltetése évi 1 milliárd eurós üzlet, amelyben a DB is részt kaphat, és remek kiinduló pozícióba
kerül, hogy Szaúd-Arábia felé is terjeszkedjen – írta a
Handelsblatt.
(MTI)

Összeállította:
Bartha Géza

És a hazai „fejlesztés”:

Félpályás útlezárás Táton a vasút bezárása ellen
Az Almásfüzitő-Esztergom vasútvonal bezárása ellen félpályás útlezárással
tiltakozott este hat óráig Tát belterületén a Vasutasok Szakszervezte.
A megmozdulást a VSZ esztergomi szervezete kezdeményezte.
„Se busz, se vonat, menetrend nélkül a jövő - 2010” feliratú autó állt a
sor elején. A demonstráción részt vettek a személyszállítás megszüntetése miatt leginkább érintett mozdonyvezető kollégák Komáromból és Esztergomból. A helyszínen tíz órakor sajtótájékoztatót tartott Simon Dezső, a
szakszervezet elnöke.
Az előző hírt olvasva csak arra a megállapításra jutottam, hogy bölcs döntést kizárólag megbízható adatforrás és adathalmaz nélkül lehet hozni. Vagyis: hü. Azaz: hasra ütve. Talán, ha Antali úr olvasna. No nem utasszámlálást és hatástanulmányt. Mert hogy ilyen nem készült minden vonalra.
Mondjuk pár környező országbeli híreket, esetleg az érintett települések
hangjait – vagy ahogyan ők nevezik: az adóforintokat megfizető állampolgárok – véleményét, akaratát. Amíg ez nem így lesz, addig állíthat magáról
akármilyen szakemberséget. Úgy sem hisszük el.

bezárják azokat is? És akkor hogyan tovább?
Gyerekkoromban és diákkoromban szinte az
egyetlen utazási lehetőség volt a vonat. Aztán nagyon sok évig csak autóval közlekedtem. Sok év után újra vonattal járok a munkahelyemre, és felfedeztem újra az előnyeit.
Szeretem a vonatot. Nagyon jó, hogy nem
kell fáradtan munka után az utat figyelnem,
mert megteszi helyettem más. Ha buszra szállok, kétszer annyi ideig kétszer annyi
pénzért állhatok ülőhely nélkül, míg mások
taposnak az én lábamon, közben cipelem a
csomagom. A tömeg válogatás nélkül liheg a
nyakamba és köhög a képembe, mert nincs
annyi hely sem, hogy a kezét a szája elé emelje a kedves utas. Ha autóval megyek, a keresetem nagy részét üzemanyagra költhetem.
És még ott a többi családtagom, akik a szélrózsa minden irányába közlekednek. Egy autóval egy időben nem juthatunk ennyi helyre.
A vonaton kényelmesen leülök, van szabad
légterem, saját szférám, ülőhelyem. Sőt
még a csomagjaimnak is. Kényelmesen utazom kabát nélkül a fűtött kocsiban. Mindig
meglep a kalauzok rég elfelejtett udvarias
megjelenése megszólítása. Már ettől jobb
a kedvem. Embernek érzem magam. Nem
értem más országokban, mitől működik a
vasút, és itt miért nem. Amikor minden médiában azt halljuk, hogy ne használjuk az autóinkat, hanem a tömegközlekedést vegyük
igénybe, mert a légszennyezés már elviselhetetlen, akkor miért szüntetik meg ahelyett,

hogy jobban kihasználnák. Nem azt kellene vizsgálni melyik vonalat zárják be, hanem
azt, hogyan lehetne jobban kihasználni. Hogyan lehetne utasokat sokszorozni, hogyan
lehetne igényesebbé tenni, és hogyan lehetne biztonságosabbá tenni. Minél kevesebb
az utas, annál több a randalírozó és barbár,
aki törni, zúzni jár a vonatokra. Amíg tömve voltak a vonatok, addig ez nem igen történt meg. A vasútvonal kiépítése nagyon-nagyon sok pénzbe is időbe került az államnak,
éppen úgy mint a többi bezárt létesítmény.
Ha egy településnek volt vasútállomása, az
már számított valamit. Rossz korban élek.
Nap, mint nap látom, hogyan válik semmivé mindaz, ami egyszer még valamikor nagy
dolognak számított. Mit hagyunk magunk
után? Leromboljuk azt, amit mások építettek? Tényleg semmit nem tudunk megőrizni?
Amikor sztrájkol a vasutas, és mindenki dühös és bosszankodik, erre is gondolni kellene. A vasutasok sztrájkja mindig is többet jelentett annál, mint amit mi látunk. Ők nem
csak a fizetésükért, nem csak a munkahelyükért, hanem értünk utasokért is szót emelnek. Értünk emberekért. Ők sem szívesen
dolgoznak szellemjáratokon, ők az utasokkal
tele vonaton tudják hivatásukat betölteni.
A legtöbb kisfiú álma: „ Ha nagy leszek, mozdonyvezető leszek”
Ezentúl vajon miről álmodnak majd??????
Tóthné Soltész Katalin
Csak egy utas…..
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A történet idején 2005-öt írunk. Kellemes
júniusi délután.
A szokásos állomáson a szokásos tolatás, a
megszokott személyzettel. A szokásosan kivetnivalót hagyó rádióval. Tehát semmi extra.
Érkezik egy vonat, amely nem fér el a vágányon és ezért megosztják. A maradékot
a telepi vágányok egyikére állítják. Az állomási tartalékkal végzik a további tolatási
mozgásokat, mely során közlik a mozdonyvezetővel, hogy a telep tolatásvezető által
megnevezett szabad vágányára tol be. A
művelet közben az ívek miatt nem mindig
látható a jelzés, ezért a váltókezelő továbbította azt rádión. A rendszerben némi hiba
keletkezett, mert mint kiderült; az előzőleg
beállított kocsisor vége valami csuda folytán a líravágányon maradt. A mozdonyvezető nyugodt volt, mert tudta, hogy szabad
lesz a vágány. Ami szabad is volt, csak a váltó a líra felé állt.
Aztán megtörtént a baj. A kocsik összeértek, és mivel autószállítók lévén viszonylag
könnyűek, 3 kocsi 1-1 tengellyel kisiklott.
Mindez egy mellékút vasúti átjárója területén történt. A mozdony maradt az átjárón
az ütközés után. A sorompónál álltak a mi
derék polgárőreink, akik, mint tudjuk megfelelő kvalifikációval rendelkeznek. Azonnal rendőrt hívtak, mert ők balesetet lát-

tak. Igaz, közük nem volt hozzá, de hát a
beosztás az beosztás. Ettől kezdve a mi derék mozdonyvezetőnk szabadidejét a hatóság különböző kihallgatások miatt igyekezett beosztani. A vád legfőbb pontja az volt,
hogy veszélyeztette a vasúti átjáró előtti autóban ülők testi épségét. Ha ez igaz lenne,
akkor gyakorlatilag vagy be kellene falazni
az összes átjárót, vagy legalább 800 méterre elhelyezni a vágánytól, hátha egy véletlenül hosszúra sikeredett vonatnak tekergőzni talál kedve. Természetesen a vizsgálónak
komoly presztizs- kérdés volt a saját vádpontjának védelme. Nem számított az sem,
hogy az általa készített dokumentumban
olyan vágányon is volt tolatási mozgás,
amely évekkel korábban már ki volt zárva a
forgalomból. Nem érdekelte, hogy folyik egy
belső vizsgálat is.
Ezért fordulhatott elő, hogy egy mondhatni
bárkivel előforduló eseményért duplán büntetnek. És így lett kollégánk vádlott. És így
lett a MOSZ megbízott ügyvédje aktív közreműködésével felfüggesztve a büntetés 2
évre. Nem irigyeltük, és senki ne is irigyelje Őt. Sokszor beszélgettünk az eset után,
elég keserű szájízzel. Nem volt könnyű azzal
a tudattal dolgozni az elmúlt 2 évben, hogy
ha valami előfordul, akkor újból elővesznek
mindent és bruttósítják. 2 év vizsgálat és
2 év felfüggesztés hatálya. Hosszú volt ez
a 4 év.

De mit lehet tenni? Ki fogja megvédeni a
mozdonyvezetőt a jövőben, amikor óriási
változások előtt állunk, és a magáncégeknek elsődleges szempontja, hogy guruljon
a kerék. A mozdonyvezető munkája során
egyre inkább magára marad. Egyre több
olyan feladatot akarnak „rálőcsölni”, melyhez igazán nem sok köze kellene, hogy legyen, de ha már elvégezte, akkor feleljen is
érte. Ismerjük a munkáltató ez irányú törekvéseit. Lehet, hogy gazdaságos – vagy –
nem, de szakmaiatlan, az biztos.
A történet nem kitalált, hanem megtörtént
esetre hivatkozik. Ha valaki ráismer, azért
nem a véletlen műve.

Könnyű áru, nehéz áru

A MÁV állítólag 650 MFt-ot fizetett az informatikai rendszere új
székházba telepítéséért, amit a VDSZSZ jó modoráról ismert alelnöke kifogásolt. Pedig csak szoftverből több teherautónyit kellett átszállítani …
NL

Színház az egész vasút

Rádióban hallottam az alábbi közleményt: Elmarad „A Keleti-pályaudvar” című előadás a Vígszínházban. Nyilván a címszereplő betegsége miatt. Kár volt műsorra tűzni, tartós beteg.
NL

Ál házi masiniszta

Gaskó a FIDESZ házi masinisztája – nyilatkozta Török Zsolt, az
MSZP parlamenti képviselője. Ezzel az a baj, hogy Gaskó nem masiniszta. Nem tanult hozzá eleget. A mozdonyvezetők meg egyébként
is kikérik maguknak.

A vírus politikai hovatartozása

Pártossá volt a H1N1 influenza elleni védőoltás megítélése. A jobboldaliak nem értenek vele egyet, ezért nem oltatnak, a baloldaliak
igen. Most viszonylag egyszerű módon lehetne biztosítani a baloldali többséget a következő választásokon. Egy jól időzített, kemény
járvány átrendezheti az erőviszonyokat.
NL

Gázerő

Oltári büdös volt a MOSZ székház előterében, mikor kintről beléptem, ezért kinyitottam az ajtót. Hamarosan megjelent a gázszerelő és azt mondta: Bocs, én voltam. A gázszerelő egy vékony, cingár
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ember, nem néztem volna ki belőle, hogy ekkora gázteljesítményre képes.
NL

Dünnyögés a kommunikációról

Nem szeretem a „kommunikálni” kifejezést, pedig ma már mindenki csak kommunikál. Én szeretek vitatkozni, tájékoztatni, másokat
meghallgatni, érvelni, beszélgetni, de nem szeretek kommunikálni.
Nálam a kommunikáció a látszatkeltés szinonimája.
A látszatkeltés pedig hazugság, attól látszatkeltés. Igaz látszatkeltés nincs, mert az igazság nem látszat. Most biztos nem jól kommunikáltam. 
NL

Plágium

Be kell vallanom, nem minden szilánkom eredeti. Némelyik máshonnan
hallott poén azonban olyan jó, hogy akár én is kitalálhattam volna,
ezért gondolkodás nélkül szoktam elorozni.
NL

Kőbe vésve

Ez a 100 km nincs kőbe vésve, mondja a munkáltató a KSZ vitája során. Azért mi már láttunk néhány kőbe vésett 100 km-t.
Kilométerkőbe voltak vésve.
NL

Tatárok az Andrássy úton?

Olyan az elhagyott régi MÁV székház, mint a tatárjárás után. Viszik
a mosdókat, kapcsolókat, lámpatesteket, sajnálkozik a MÁV VÉT-en
az a VDSZSZ tisztségviselő, aki mindig sajnálkozni szokott.
A tatárok is vitték a mosdókat?
Apukám, ez a Batu kán!
NL
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szilánkok és bölcsességek…

Szilánkok és Bölcsességek

történet…

Haggyá lógva ...

1

2

18

3

4

19

5

20

37

45

38

53

39

63

96

97
105
111

112

128

130

138
144

131

132

87
94

116

139

140

145
152

151

Vízszintes
1. Jelet vés
4. Lukas alá
7. Incidensek, összetűzések
13. Tószéli növény
16. A tűzhely sütője, népiesen
18. Az mta tagja
22. Abba az irányba
23. Öreg
25. Állatot ellát
27. Rész, hányad
28. Igekötő
29. Latin ábécé 14.betűje
30. Kutat
32. Vérpálya
33. Francia zeneszerző volt
35.	International publishers
association
37. Hazudik egyneműi
40. Cégforma
42.	A zeneművészetben a modalitás
egyik hangneme
43. Rajt
45. Szórakozó hely
47. Régi, angolul
48.	Abdalláh ibn …. Al-addzsádzs
arab költő
49. Indulatszó

51. Régi űrmérték
52.	A vonat végének megjelölésére
alkalmazott jelzőeszköz
55. Dél-afrikai holland
56. Régies látásjavító eszköz
60. Fiatalabb, angolul
61. Radar egyneműi
62. Esőn álló
64.	Tucker (1973. Január 22.)
ausztrál színésznő, énekesnő
66.	Gyakran házilag készített meleg
papucs
68. Gyakori oroszlánnév
70. Ragadozó hal
73. Eső, hulló
74. Öt vér fejvadászklán egyik alapítója
76. Költemény
77. Idősebb fiútestvére
79.	Szem körül jelentkezik általában
először
82.	Magas frekvenciájú
és erős energiájú gyógyító kristály
83.	Olimpiai bajnok (Henrietta) 1992
torna ugrás
86. Művészet
88. Az erősebbik nem
89. Inter City
90. Pl. adminisztrációs munkahely

146

134

135

117

118

101

Készítette: 124
Balogh
Norbert

125

120
126

136

140. Hírnév
141. Lecsavar
144. Gárdonyi Géza egyik verse
146. Forrasztó fém
147. Secure socket layer
148. Sál eleje
149. Elektronvolt, röv.
151. Súlyarány, röv.
152. Ezen a napon
153. Részletes, kimerítő
154. Szőrtelenít
155. Nyújt, költőien
Függőleges
1. Bécsi sportklub
2. Rendben
3. Magyar dunakutató állomás
4. Emez ellentetje
5. Páratlan ária
6. … Antal (teológus)
8. Lombos növény
9. Homlokba fésült hajtincs
10. Keskeny vízfolyam
11. Tesz
12. Adót megállapít
13. Van felesége
14. Földet forgat
15. Asztal közép

121

137
142

143
149

154

92. Magnetic resonance imaging
94. Időmérő része
96. Feltéve
97. Sem ide, sem oda
99. Savmaradék
100.	Nyugat-Szahara internetes
legfelső szintű tartomány
101.	A szükségletek kielégítését célzó
emberi tevékenység
104. Oxigén vegyjele
105. Értékhatár
107. Lesés
109. Kettősbetű
111. Gyalogfenyő
114. Firkászi
116. Felső végtag
119. Igen
120. Motorolaj-márka
122. Gally
123. Tolatási határ
124. Elején raccsol
126. Helyi-…, városi busz
128. Időmérő másik része
132. United nations university
134. Vitaminhiányos betegség
137. Harmathoz hasonlóan képződik
138. Komolyzene határai
139. Kiejtett „S” betű

103

127

148

153

102

108
119

141
147

81

95
100

115

80

88

107

133

67

79

123
129

59

73

99

114

122

58
66

106

113

34

51

65

93

98

104

50
57

86

92

17

44

78

85

91

33

43

72

16
26

32

42

77

90

15
25

31

71

84

14

24

49

64

76
83

13

56

70

82

110

41

55

69

89

12

48

62

75

11

30
40

54

61
68

10

23

47

52

109

9

29

46

60

8
22

28

36

74

7

21

27
35

6

150
155

16. Tenisz szövetség
63. Morzsoló
17. Szikora róbert zenekara
65. Oktalan
19. Népi hosszmérték
67. Így nevezték az alkémisták a ként
20.	Étel szállítására szolgáló
68. Léggömb
tároló doboz
69. Földalatti vasút
21. Labdarúgókupa volt
70. Bámulatos
24. Valamennyire emlékszik (valamire) 71. Hangosan (latinul)
72. Nyílászáró
25. Baszk terrorszervezet
75. Előadó röv.
26. Női énekhang
78. Páros győr
31. Kedvelt sajt fajta
80. Várispán párosai
32. Enni-való
81. Coca-..., üditő
34. Otthonán
84. Nátrium vegyjele
36. Értéke 3,14
85. Deciméter
38. Német névelő
87. Kalitka eleje
39. Földből előszed
88. Több babérféle fa belső kérge
41. Kirándulás
90. Juhar
44. Román autójelzés
91. Véd
46. A cár fia
93.	A geometriában valamely görbe
47. … a nagy varázsló
vonal két pont határolta darabja
50. Rossz ellentettje
95. Rostnövény
53. Páros ájer
98. Egy angol zenével foglalkozó cég
54. A mélybe, nem fel
101. Málé határai
55. Fejjel való bólintás
102. Us army reserve
57. Társas kör
103. Antik italos edény
58. Buddhista bonc tekeri
106.	San Paolo egyik kerületének
59. Alak nélküli
a neve
60.	Vasúti pálya fölött létesített
108. Zörej
tartószerkezet

A rejtvény megfejtését az alábbi újságból kivágott szelvényen kérjük beküldeni postai úton a Mozdonyvezetők Szakszervezete címére: 1145 Bp. Bácskai u. 11.
Beérkezési határidő: 2010 január 15. A helyes megfejtők között MOSZ ajándékokat sorsolunk ki. Kizárólag MOSZ tagok megfejtését díjazzuk.

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

110. Vendégek kiszolgálásának vége
112. Üreg a fában
113. ... Hanson, svéd költő
115. Indium
117. Afelé
118. Fogoly
121.	Olimpiai bajnok
bolgár birkózó kötöttfogás (1964)
125. Cölöp régiesen
127. Légy üdvözölve
128. Tanult eszes
129. Minőséget ellenőriz
130. Csapat
131. Ötóriai ital
132. Szavazatgyűjtő láda
133. Szövetség
134. Telefonos szöveges üzenet
135. Be van fejezve
136. Személyed
142. Hideg évszak
143. Alvásból ébred
145. Labdarúgó szövetség
146. Kutyaház
148. Szintén ne
150. Juttat





A Mozdonyvezetők Lapjának októberi számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtői közül 3 fő került kisorsolásra.
Apró Krisztián (Komárom), Baranyi Miklós (Kiskunhalas), Keresztúri Nándor (Debrecen). A rejtvény helyes megfejtése: Kováts Lajos, Üzemi Napló.
Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. A nyereményeket a tagcsoporti tisztségviselő útján eljuttatjuk részükre.
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