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A Kongresszus éve
Szakszervezetünk idén
augusztusban ünnepli 20. születésnapját.
Minden évfordulónk,
amely néggyel osztható
– tehát az idei is – egy
további jeles eseményt
is előrevetít, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének soros Kongresszusát.
2010-ben immáron hatodik alkalommal.
A grémium előtt kell számot adni az elmúlt négy év érdekvédelmi tevékenységéről, továbbá itt kell meghatározni az elkövetkezendő évek feladatait, egy több éves
program kereteibe foglalva. E dokumentumok előkészítése és elfogadása a Küldöttek feladata. A Küldöttek
megválasztása a Kongresszusi ütemterv alapján történik, melyet a MOSZ Küldöttközgyűlése 2010. január 13-án fogadott el. Ennek értelmében március elsejétől kezdődhetnek el a tagcsoporti választások, melyeknek
végső időpontja május 31. A Küldöttközgyűlés döntése alapján az egyes tagcsoportok a választások időpont-

ját előre hozhatják. Ennek indokoltsága az időközben
történő nyugdíjazásokból és az így megüresedő tisztségviselői posztok betöltéséből fakad. A tagcsoportok, működési területükön (a vasútvállalatok telephelyein) – a
jelzett időtartamon belül - önállóan döntenek a választás időpontjáról, időtartamáról és helyszínéről. A tagcsoporti küldöttek létszámának meghatározására márciusban kerül sor. Választási Szabályzatunk rögzíti a helyi
ügyvivők létszámát, illetve a választások lebonyolításának rendjét. Egy fontos határidőt nem szabad figyelmen
kívül hagyni, jelesül, hogy a választások előtt harminc
nappal meg kell alakítani a Választási Bizottságokat.
A tagcsoporti választásokat követően kerül majd sor a
területi ügyvivők választására, akik aztán az Ügyvivő Bizottság tagjaivá válnak. Választásukról a területhez tartozó tagcsoportok kongresszusi küldöttei döntenek
majd. Az elfogadott ütemezés szerint a területi választások utolsó határideje július 18-a.
A Kongresszus szeptember közepén kerül megrendezésre, ahol a vezető tisztségviselők, és a PEB tagjai kerülnek megválasztásra.

Várhatóan új helyzettel kell megküzdenie a Kongres�szus küldötteinek, hiszen a 2009. évi nyugdíjazásoknak köszönhetően az idei évet kisebb taglétszámmal
indítottuk. A létszám csökkenése azonban nem okozhatja szakszervezetünk érdekvédelmi tevékenységének romlását. Várhatóan átalakuló testületekkel, esetleg kisebb
testületi létszámmal kell megoldanunk az elkövetkező
évek érdekvédelmi feladatait.
A választásokon való részvétel lehetőséget biztosít,
hogy a kollégák kifejezhessék véleményüket. Az objektív véleményformálás elengedhetetlen, azonban fontos
végiggondolni azt is, hogy a 2009. évi gazdasági válság és annak hatásai nem voltak előre láthatók, így felkészülni sem lehetett ezek kezelésére. Ennek ellenére,
tisztségviselőink aktív közreműködésével, ha nagy erőfeszítések árán is, de megóvtuk a legfontosobbat, a foglalkoztatási biztonságot.
Minden választásra igaz az a mondás, hogy aki nem
él választási jogával és később elégedetlen a választás
eredményével csak magának tehet szemrehányást. Így
arra buzdítok én is minden kollégát, hogy éljen a választás és a választhatóság jogával!

Kiss László

Új feladat, új kihívás, új társaság – Interjú Tatár Árpáddal

„Izgalmas az új feladatom, sokkal lendületesebben telnek napjaim, mint korábban” – vallja Tatár Árpád, aki 2010. januárjától a MÁV
Cargo vontatásmenedzsmentjének vezetője. Az 53 éves vasútgépész-, üzemmérnök- és közlekedésmérnök tanári végzettséggel rendelkező, új vontatásmenedzsment vezető 1978-től 2005-ig vontatási területen különböző beosztásokban dolgozott a Magyar Államvasutaknál. Jelentős változás hozott életében a 2005-ös esztendő, amikor a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói titkárság vezetője lett, feladatát 2009 decemberéig látta el. „Nagyon motivál az a lehetőség, hogy itt a MÁV Cargo-nál ki kell alakítani a vonatatási képességet és
azt eredményesen kell működtetni. Ezért több mint 31 év után elköszöntem a MÁV Zrt.-től és csatlakoztam a MÁV Cargo csapatához.
Bízom benne, hogy kölcsönösen jó döntés volt, a Cargo és a magam részéről egyaránt”- hangsúlyozta Tatár Árpád. Beszélgetésünkben
igyekeztünk többet megtudni a MÁV Cargo vontatásmenedzsment feladatairól, a rendelkezésre álló erőforrásokról és tervekről.

?

A MÁV Cargo megalakulásától kezdve fontos törekvésének tekintette
az önálló vonatatási képesség megteremtését. Hogyan történik a vontatás
menedzsment kialakítása a gyakorlatban, milyen célkitűzései vannak?

Valóban már elég régen megfogalmazódott az önálló vonatatási képesség megteremtése, ennek megvalósíthatóságát több szempontból
megvizsgálták. A MÁV Cargo Zrt. 2009. augusztus végén kapta meg a
Nemzeti Közlekedési Hatóság vasútbiztonsági tanúsítványát, amely feljogosította arra, hogy saját vonatató járművel és saját személyzettel önállóan vonatot továbbítson,. Ennek az engedélynek a birtokában alakulhatott meg gyakorlatilag a vonatatásmenedzsment társaságunknál. A MÁV
Cargo eredeti célkitűzése szerint, a saját vontatásmenedzsment 2010 január elsejével kezdi meg „élesben” a tevékenységét . A tulajdonos is kiemelten kezeli az önálló vontatási képesség ügyét, ezt jól kifejezi, hogy
közvetlenül az üzemeltetési vezérigazgató-helyettes irányítása alá tartozik szervezetünk. A 2010-es üzleti tervben már konkrétan rögzítették,
hogy januárban 18 mozdonnyal és 105 fő mozdonyvezetővel megkezdi
munkáját a MÁV Cargo vontatásmenedzsmentje. Az alapos előkészítés
és szervezés eredményeként , a mozdonyvezetők toborzása és kiválasztása után a rendelkezésünkre álló járműparkkal elkezdtük ezt a munkát.
Budapest Ferencváros Keleti Rendezőből 2010. január közepén már MÁV
Cargos mozdonyvezető közlekedtette Miskolcra az első olyan önálló vonatot, amelyet saját MÁV Cargós mozdony továbbított.

?

Milyen járműparkkal rendelkezik jelenleg a MÁV Cargo?

Jelenleg a szakmában Taurusként ismert Siemens mozdonyokkal dolgozunk, a járműpark a későbbiekben folyamatosan bővülni fog. Érkeznek további Taurusok, és ez az állomány fog kiegészülni majd nagy teljesítményű dízel mozdonyokkal és dízel tolatómozdonyokkal.
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?

 z eszközök mellett igen fontos szerep jut a mozdonyvezetőknek is. A
A
kiválasztott kollégák azonnal munkába tudnak állni?

?

 ilyen elvárásokat támaszt a MÁV Cargo az ide érkező mozdonyvezeM
tőkkel szemben?

Természetesen az újonnan érkező mozdonyvezető kollégák ismereteit bővíteni kell, a típus és vonalismeretek megszerzését követően lehet csak őket
önálló szolgálatba vezényelni. Igyekszünk ezt minél gyorsabban lebonyolítani, hogy a lelkesen érkező kollégák azonnal hasznosnak érezzék magukat
és tevékenységüket. Rajtuk is múlik, hogy a MÁV Cargo Zrt. üzleti terve a
célkitűzések szerint alakuljon, mindenkinek hozzá tudja adni egyedi értékét
a vállalat eredményeihez.. A jelenlegi 105 fő mozdonyvezetői kör, illetve a
18 mozdony az év során, a tervek szerint májustól bővülni fog, akkor már
29 mozdonnyal fogunk dolgozni, a mozdonyvezetői létszámot 165 főre tervezzük emelni. Újabb mozdonyvezető kollégák toborzására és kiválasztására készülünk, hiszen az érkező járművek biztosítani fogják a foglalkoztatás
bővítést. Az első körben megtörtént 105 fős mozdonyvezető toborzása és
kiválasztása. A mozdonyvezetők részéről nagy az érdeklődés Több mint háromszoros túljelentkezés volt erre a 105 fős helyre. A mozdonyvezetői létszám tervezett bővítése miatt hamarosan újra felkínáljuk, hogy jöjjenek hozzánk dolgozni és folytassák ezt a szép hívatást Cargo-s munkavállalóként.
Az önálló mozdonyvezetői képzés a hosszabb távú elképzelések között szerepel, így 2010-ben erre nem kerül sor. Nekünk nagyon fontos, hogy olyan
mozdonyvezetőkkel tudjunk dolgozni, akik rendelkeznek már vezetési gyakorlattal és tapasztalattal és a belépést követően a vonal és típusismertek
megszerzése után azonnal önálló szolgálatba vezényelhetők legyenek.

Olyan munkavégzésre van szükség, amelynek alapja a motivált mozdonyvezető, aki azért dolgozik a Cargónál mert valóban jól érzi magát és
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?

 z elvárt konstruktív és rugalmas
A
magatartás egyenes következménye
lesz a „hátizsákos” mozdonyvezetői
foglalkoztatás?

folyamatosan értékelik, elemzik. A stratégiai döntésekben természetesen felhasználjuk tulajdonos szakmai tapasztalatát, javaslatait és támogatását.

?

Hogyan hat a globalizációs folyamat a MÁV Cargo tevékenységére, milyen szerep jut a nemzetközi árufuvarozásban a Cargo-s vonatatásnak?

Teljes egészében tulajdonosi elvárás, hogy a MÁV Cargo vontatás menedzsmentje és a Rail Cargo Austria többi kelet-közép európai vállalatai
között határok nélküli, egységes együttműködést alakítsunk ki. Példaként
említem, hogy Constanzából akár Rotterdamig a jövőben úgy közlekedjen
a vonat, hogy ne legyen szükség gépcserére, csak a személyzet váltásáról kelljen gondoskodni. Így a fuvarozási idő csökkenhet, a hatékonyság
pedig nő. Jelenleg ezzel a feladattal is foglalkozunk, a feltétek megteremtése napirenden van, a megvalósítás pedig szerepel rövid távú céljaink között.

?

A határok nélküli fuvarozás egyik kulcsa az olyan személyzet, amely
akár több országra szóló mozdonyvezetői jogosítással és nyelvtudással
rendelkezik. Tervezi a MÁV Cargo az ezeknek a feltételeknek megfelelő
mozdonyvezetők kiválasztását és képzését?

A hosszú távú tervek között szerepel a nemzetközi vontatásban való részvételünk, ennek, a szakmai kihívások mellett a nyelvismeret is fontos
feltétele. Ma a sikeres hazai működés megteremtésén munkálkodunk. Tapasztalatokkal felvértezve sokkal könnyebben vághatunk bele
egy ilyen programba, de azt is tisztán kell látni,
hogy ez befektetést is jelent, aminek meg kell
terülnie. A nemzetközi szintnek megfelelő mozdonyvezetőknek új kiválasztási és képzési követelménynek kell megfelelniük. Ez egy hos�szabb folyamat lesz és erre az irányításnak is
fel kell készülnie. Jól tudjuk, jövőnk a kihívásoknak való megfelelésben rejlik.

?

A nemzetközi kapcsolatok mellet fontosak
a hazai együttműködések is.. Milyen a Cargo és
a MÁV-TRAKCIÓ viszonya?

Nem kívánjuk, hogy a mozdonyvezetőA MÁV Cargo az önálló vontatási képesség kiink tonnákat cipeljenek magukkal, minalakításával az árufuvarozáshoz kapcsolódó
den mozdonyunkon rendelkezésre állnak
költségeket kívánja csökkenteni, úgy, hogy az
a szükséges dokumentumok és nyomáltala nyújtott szolgáltatás versenyképes matatványok, mint egy mobil irodában. Valamennyi mozdonyvezető kollégát fel- „Olyan munkavégzésre van szükség, amelynek alapja a motivált mozdonyvezető...” radjon továbbra is a piacon.. Természetes a jelenlegi járműpark és a hozzá kapcsolódó személyzet kapacitása nem eleszerelünk mobil telefonnal, hiszen nálunk a klasszikus értelemben vett
gendő, így továbbra is igénybe vesszük a MÁV-TRAKCIÓ szolgáltatását. A
„szolgálatba történő feljelentkezés egy ablaknál” nem létező fogalom. A
vasútvállatokkal, köztük a MÁV-TRAKCIÓ-val kiegyensúlyozott a kapcsomozdonyvezető telefonon jelentkezik be a szolgálatra, az irányítók így
latunk, a partneri viszonyt fenn kívánjuk tartani a jövőben is. Rendszeres
operatív módon tudnak a hatékony foglalkoztatásról gondoskodni. Termékonzultációkat tartunk formális és informális keretek között is.
szetesen ez a rugalmasság nem léphet át semmi féle jogszabályt, megállapodást, sem a Munka Törvénykönyvét, sem a Kollektív Szerződésben
Önről köztudott, hogy elkötelezett híve az irodalomnak, verseket írt és
foglaltakat. Tervezzük a vonatközlekedés GPS-szel történő felügyeletét,
versmondó versenyeket nyert. Része továbbra is ez a hobbi szabadidejéa nyomon követés technikai feltételének megvalósítását. Nem csak a
nek, vagy más tölti ki szabadidejét?
vontatásmenezsment, hanem a fuvaroztatók érdeke is, hogy tájékozódA versírást befejeztem, de a verseket szeretem a mai napig, bár most már
ni tudjanak arról, hogy merre jár a feladott áru és megérkezik-e időben
csak olvasójuk vagyok. Jó néhány évvel ezelőtt többször is részt vettem a
a célállomásra.
MÁV keretein belül, a Vasutas József Attila Versmondó versenyeken. ReA z osztrák tulajdonos aktívan közreműködik a vontatásmenedzsment
mek lehetőséget biztosított a találkozásra, a kapcsolatépítésre, hiszen az
kialakításában, vagy kizárólag az eredményeket szeretné látni?
egész ország területéről érkeztek kollégák a rendezvényre. A versek és
A közvetlen felettesem osztrák származású és tevékenyen kiveszi a réversmondás szeretete vett körül bennünket. Sajnos mára megszűnt ez a
szét a munkából. Természetesen a tulajdonos eredményeket vár, az üzleti
fajta találkozási lehetőség, amit kicsit sajnálok. Bízom benne, hogy lesz
tervben igen jelentős megtakarítást irányoztak elő. A tervteljesítés alapmég alkalom a versmondásra, a versbarátokkal való találkozásra.
követelmény a 2010-es esztendőre. A gépbeszerzések, bérlések alakuláA szabadidőmet feleségemmel, családommal, barátainkkal töltöm. Büszsát, a mozdonyvezetői toborzást nagy figyelemmel követik. A napi munke vagyok két felnőtt korú gyermekemre: a lányomra, aki 26 éves, gimkavégzéshez szükséges önállóságunk biztosított, s rendelkezünk azokkal
náziumban tanít magyar és angol nyelvet, és a fiamra, aki 24 éves, ötöd
a vezetői felhatalmazásokkal, amelyek szükségesek a cél eléréséhez. Az
éves geográfus a Szegedi Tudomány Egyetemen. A család közös kedvenönállóság jelentős felelősséget is hordoz magában, a teljesítményeket
ce a 7 éves Bodza névre hallgató magyar vizsla.
Dancsa Attila

?

?
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tudja, hogy fontos a vállalat számára. Az önálló munkavégzés bizonyos
keretek között nagyfokú szabadságot jelent, amely ahhoz kell, hogy
önálló gazdaként felelősséggel lássuk el feladatainkat. Nem csak úgy,
hogy kizárólag a mozdony két vége közötti területéért felelünk, hanem
jó gazda módjára figyelemmel kísérjük a menet teljes tartama alatt a
vonat közlekedését. Konstruktív és rugalmas munkavégzést várunk el.
Amennyiben problémák, akadályok vagy nehézségek merülnek fel, ne
torpanjon meg senki, ne emelje fel a kezeit megadó módon. Legyen érdekelt és tanúsítson aktív magatartást a problémák megoldásában és
gondoskodjon a vonat biztonságos közlekedtetéséről. Hozzáteszem: ez
a munkavégzés a központban dolgozó munkatársak számára is jellemző
elvárás, közöttük a vontatásmenedzsment itteni tagjaira is. Az irányítás
jelenleg is kis létszámmal dolgozik, s ez jelentősen nem bővül a jövőben
sem. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy több áttételen keresztül
intézzük el és oldjunk meg a feladatokat. Problémamegoldó képesség
és hatékonyság kell, hogy bennünket jellemezzen, addig kell az adott
problémát vagy feladatot kézben tartani és menedzselni, amíg el nem
jutunk a megoldásig, vagy a kitűzött célig. Ez dinamikus munkavégzést
igényel, amit nagyban segít az a belső kapcsolati tőke, ami mindennap
tapasztalható a kollégák között. Ez segíti az ügyek gyors megoldását, a
közös cél elérését. Ezt az elvárást tudatosítottuk a mozdonyvezetői felvételek során is és a jövőben is ezt fogjuk erősíteni. A humán szervezettől azt kértem, saját kollégáimtól pedig
elvárom, hogy mielőtt bárki is aláírná a
munkaszerződését velünk, legyen teljes
mértékben tisztában minden feltétellel,
joggal és kötelességgel, ami a foglakoztatásához kapcsolódik. A döntés pillanatában mindenki számára világosnak
kell lennie, mi az, amit elvárunk és mi
az, amit nyújtani tudunk.

megállapodtunk…

A 2010-es MÁV-TRAKCIÓ-s Kollektív Szerződés változásának
főbb elemei
Előzmények

A 2009-es esztendőn a pénzügyi, gazdasági és foglalkoztatási válság következményei erősen éreztették hatásukat a világon és Magyarországon egyaránt. Az évközben bekövetkezett vontatási teljesítmények csökkenése következtében került sor a MÁV-TRAKCIÓ vállalti válságkezelésére, melynek elemei megjelentek a Kollektív Szerződés 2. számú módosításában. Szakszervezetünk a foglalkoztatási biztonságot
tekintette és tekinti jelenleg is elsődleges célnak, ezért volt fontos, hogy az erről szóló megállapodásba bekerüljön az a kitétel, miszerint
mozdonyvezetői tanfolyam csak a MOSZ hozzájárulásával indulhat. A csökkentett munkaidő és az állásidő bevezetése 2009 szeptemberétől
fájdalmasan hatott az érintettekre. Tárgyilagos értékelésként ki kell jelentenünk, ha ezek az intézkedések nincsenek, akkor nincs pontos áttekintetés a helyi foglalkoztatási gondokról. Az a következtetés is helytálló, miszerint korengedményes nyugdíjazásra sem került volna sor a
pontos helyzetkép hiányában. A nyugdíjazás összesen 628 főt érintett, ebből 419 fő vett részt a korengedményes nyugdíjazásban, melynek
költsége elérte az 1,4 milliárd Ft-ot. Nem tudunk még egy társaságot Magyarországon, aki ilyen mértékben alkalmazta ezt a lehetőséget a
foglalkoztatási egyensúly helyreállítása érdekében. Mára a jelenlegi vonatatási teljesítmények mellett a foglalkoztatási egyensúly biztosított,
tehát a Mozdonyvezetők Szakszervezete elérte célkitűzését: nem került sor elbocsátásra! Tovább súlyosbították a foglalkoztatási helyzetet a
Kormány közösségi közlekedést átalakító elképzelései, melynek része a 2010. évtől 27 vonalon bekövetkezett vasúti személyszállítás szüneteltetése. A Kormánynál közös kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztünk a többi szakszervezettel együtt, mely a MÁV-TRAKCIÓ-val és a
Kormánnyal kötött megállapodással zárult. A MÁV-TRAKCIÓ vállalta a korengedményes nyugdíjazást, a második vonatatási nemre a jogosítvány megszerzésének feltételeit, a mozdonyvezetők típus és vonalismeret kompetenciájának bővítését, valamint a menetkedvezmény kiterjesztését biztosította a Kormánnyal kötött megállapodás.

MÁV-TRAKCIÓ bérintézkedés 2010.

A Kollektív Szerződés és bértárgyalás sorozat 2010. január 22-én éjszaka ért véget. A 2010-es bérintézkedés a munkáltató részérő egyoldalúan kerül végrehajtásra. A 170 000 Ft alatti keresetek esetében átlagosan 3%-os személyi alapbérfejlesztésre kerül sor az Országos Érdekegyeztető Tanács ajánlása szerint. A válság kompenzálásaként 1,2 %-os személyi alapbér korrekció történik, ez az egyszeri intézkedés
a mozdonyvezetők, a felvigyázók és külsős felvigyázók esetében a bértarifa szabályai szerint kerül végrehajtásra. A korábbi megállapodás
értelmében sor kerül a felvigyázók és a külsős felvigyázók bérfelzárkóztatására, valamint évközi előreléptetésekre a bértarifa rendszerben.
A területi főirányítók és a hálózati vonatatási főirányítók 3,5%-os személyi alapbéremelésben részesülnek. A diplomás minimálbér főiskolai végzettség esetében 200 000 Ft, egyetemi végzettség birtokában 210 000 Ft. A választható béren kívüli juttatás (VBKJ) összege: 338
000 Ft. A 2010-es bérintézkedés és az adójogszabályok együttes hatásának következtében a mozdonyvezetői havi nettó kereset 10,09%
és 12,1 % közötti értékkel emelkedik, ami várhatóan nettó 18 278 Ft és 21 205 Ft közötti havi keresetnövekedést jelent. A bruttó kereset
1,63%-kal nő éves átlagban az évközi soros előreléptetést is beszámítva, amennyiben ehhez hozzáadjuk a válaszható béren kívüli juttatást
is, akkor az átlagos éves bruttó keresetnövekedés 3,2%-os.

MÁV-TRAKCIÓ Kollektív Szerződés

Új Kollektív Szerződés született, melynek időbeli hatálya 2011. január 31. A korábbi helyi függelékek is hatályukat vesztik, így újakat kell
kötni. Sikerült megőrizni a munkáltatói szándék ellenében a 4%-os személyi alapbér kiegészítést, nem lett belőle mozgóbér és a pihenőidőre vonatkozó javaslat is visszavonásra került, maradt a hatályos. Nem került bele a Kollektív Szerződésbe a „szokásos telephelyen kívüli
foglalkoztatás” kifejezés, a pihenőidőre tett 12 órás javaslatától eltekintett a munkáltató, maradt a hatályos szabályozás. A munkáltatói vezetési idő fogalmi meghatározás is elvetésre került, kikerült a 80 km-en belüli munkavégzésre való jelentkeztetés és a két havi munkaidőkeretben történő foglalkoztatás tervezett alkalmazása. A munkaidő-beosztás átadási határideje 7 napra változik, összevonhatóvá válnak a
pihenőnapok, ha a munkavállaló is hozzájárul. A ki nem adott munkaközi szünetet rendkívüli munkavégzésként fizetik ki. A 60 év feletti munkavállalók esetében plusz egy nap szabadság jár. Az állásidőt személyi alapbérrel fizetik, a munkára jelentkezés pillanatában elrendelt állásidő díjazása a személyi alapbér 105%-ról 110%-ra nő. Nem lehet állásidőt elrendelni a tervezett szolgálat utolsó 30 percében, valamint ha
a személyzeti forduló szerinti vonatok továbbítása rövidebb idő alatt valósul meg. A munkáltató a rövidebb munkaidőt csak a Mozdonyvezetők Szakszervezetével történő egyeztetés után alkalmazhatja, abban az esetben, ha sikerül megegyezni a bevezetés idejéről és annak tartamáról. A napi csökkentés mértéke 15%-ról 10%-ra változik, a munkaidő csökkentés mértékének 80%-ával csökken a személyi alapbér.
A munkáltatónak törekednie kell a kiegyenlített alkalmazásra. A kiküldetés szabályozása az alábbiak szerint változik: közigazgatási határon
kívül 1,5 perc/km, Budapest közigazgatási határán belül 60 perc, megyei jogú város közigazgatási határán belül 30 perc utazási idő kerül
elszámolásra, és ezt alkalmazzák oktatás esetén is. A kiküldetés felső határa 70 munkanapban került meghatározásra. Kiküldetés esetén
a munkaidőn kívüli utazási időre járó eddigi személyi alapbér 60%-os díjazása 80%-ra emelkedett. A készenlét kiterjesztésre került a mozdonyvezetőkre is az alábbi feltételekkel: csak előzetes munkavállalói hozzájárulással lehetséges, illetve a lakóhelyen kívüli készenléthez kell
az előzetes hozzájárulás. A munkavállalói hozzájárulás írásban visszavonható a vonatkozó hónap 15-éig. Készenlét havi egy alkalommal maximum 16 óra tartammal, pihenőnapra pedig nem rendelhető el. A készenlét alatti munkavégzés maximum 12 óra lehet. Az átvezénylési díj
1 900 Ft-ról 2 500 Ft-ra emelkedik. Mozdonyvezető gyakornok a felügyelet alatti utazás alkalmával vezényelt utazói munkarendben kerül
foglalkoztatásra. A munkabérelőleg 210 000 Ft-re nő, a GYED-en, GYES-en lévők támogatása 7 350 Ft-ra változik. A baleseti kártérítés intézménye részben visszakerült 30 naptári nap esetén 25 000 Ft-os díjazással.
Összegezve: a három hónapos tárgyalássorozat vállalható megállapodással zárult, melyet a Küldöttközgyűlés tagjainak döntő többsége elfogadott.
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megállapodtunk…

Az aláírás

Azonnali tájékoztatás

Akkor vége…

2010. február
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MÁV Cargo

jogtanácsos válaszol

Elindult a MÁV Cargo Zrt.
első teljesen saját trakciójú vonata
Január 20-án elindult első útjára a MÁV Cargo teljes egészében saját
trakciójú vonata. A
6400 kW-os teljesítményű Taurus vezető
fülkéjében a vállalathoz újonnan csatlakozott mozdonyvezető foglalt helyet.
Első útján egy 35
kocsiból álló, 530 méteres, 1325 tonnaterhelésű, vegyes rakományú
vonatot közlekedtetett Budapest és Miskolc Rendező között. A távot a
vonat zökkenőmentesen és menetrend szerint teljesítette.
Az ünnepélyes indításon Karl Zöchmeister a MÁV Cargo Zrt. üzemeltetési vezérigazgató helyettese, Werner Buchberger, a vontatási menedzsment társvezetője és Tatár Árpád a cég új vontatási menedzsment vezetője vett részt.

A MÁV Cargo tavaly megkapta a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól
a trakciós tevékenység ellátásához szükséges engedélyt. Ezt követően elkezdte saját vontató flottája kialakítását, a géppark célirányos fejlesztését és a szakképzett mozdonyvezetők toborzását.
2009-ben tizenegy Taurust helyezett üzembe.
Flottáját 2015-ig
további 134 mozdonnyal bővíti.
Jelentős az érdeklődés a mozdonyvezetői toborzóakció iránt. Őt
kolléga már munkába állt a MÁV
Cargonál, a felvétel folyamatos.
MÁV Cargo
kommunikáció

Fotók: Benke Z.

A családi pótlékról
A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 2009. december 15-én meghozta döntését a családi pótlék adómentességét megszüntető jogszabályi rendelkezésekről, így a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) több kitételét alkotmányellenesnek nyilvánította, ezért ezeket 2009. szeptember 1-jére visszaható hatállyal megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság először azt a kérdést vizsgálta, hogy egy adózó által megszerzett jövedelem kizárólag a jövedelmet megszerző adózónál
vehető-e figyelembe; sértik-e az Alkotmány 70/I. §-át - „minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.” - az Szja tv. 2009. szeptember 1-jei hatál�lyal elfogadott módosításai. Rögzítette az Alkotmánybíróság, hogy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban:
Cst.) 10.§ (1) bekezdése értelmében ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egyetlen jogosultat illet meg.
Az Szja tv. alkotmányellenesnek nyilvánított 28.§ (18) bekezdés a) és b) pontja azon általános elv alól fogalmazott meg kivételt, miszerint a
magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze adózni tartozik. Ezek szerint a jogalkotó nemcsak a családi pótlékra jogosult személynél tekintette egyéb jövedelemnek a családi pótlék címén megszerzett bevétel 50 %-át, hanem a
vele együttélő házastársnál, élettársnál is ezen bevétel másik 50 %-át, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a házastársnak, élettársnak van-e
ilyen címen egyáltalán bevétele. Másrészt, az Szja tv. a családi pótlék címén megszerzett bevételnek csak a felét tekintette jövedelemnek,
amennyiben a családi pótlék teljes összegét megszerző adózónak nincs együttélő házastársa vagy élettársa, amely már önmagában jogértelmezési kérdést vetett fel. Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy „…az Szja tv. 28.§ (18) bekezdés a) pontja
ténylegesen meg nem szerzett jövedelmet von adóalapba akkor, amikor a családi pótlékra jogosult személy együttélő házastársánál, élettársánál is, fele részben, a családi pótlékot kifejezetten egyéb jövedelemnek tekinti. A Cst. 10.§ (1) és (3) bekezdése ugyanis egyértelművé
teszi, hogy ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék csak egyetlen jogosultat illet meg: a másik szülő e jövedelem felett nem
szerez semmilyen rendelkezési jogosultságot.”, így ellentétes az Alkotmány 70/I. §-ával ez a szabályozás.
Az Alkotmánybíróság 127/2009. (XII. 17.) számú határozata vizsgálta azt is, hogy az Szja tv. adott ügyben releváns szabályai sértik-e a teljesítőképesség szerinti adózás követelményét. Az Alkotmánybíróság már korábbi határozataiban megfogalmazta azon alapvetést, hogy az
adónak arányban kell állnia az adóalanyok teherviselő képességével. A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának gyakorlatában egyfajta
speciális jogegyenlőségi tétel a teherviselő képességgel arányos közteherviselés.
Az Alkotmány rögzíti a szülők tartási kötelezettségét, amely értelemszerűen befolyásolja a szülők személyes teljesítőképességét is, ennek
eredményeként pedig a szülők adóteherviselő képessége eltér azon személyektől, akik egyedül élnek vagy nem nevelnek gyermeket.
Megállapította az Alkotmánybíróság azt is, hogy az Szja tv. támadott szabályozása hátrányos megkülönböztetést alkalmaz az ugyanolyan teherviselő képességű személyek között, attól függően, hogy a család egy- vagy kétkeresős, ez pedig sérti az adóalanyok teherviselő képessége szerinti adózás követelményét. A megsemmisített szabályok értelmében ugyanis: „…több adót fizethetnek az ugyanannyi gyermeket
nevelő azok a szülők, akiknél ugyanazt a jövedelmet egyetlen kereső személy szerzi meg (és az alsó jövedelmi sáv határát átlépi), mint ahol
ugyanezt a jövedelmet kétkeresős családban élő, de az alsó jövedelmi sávot külön-külön át nem lépő szülők, együttélve
szerzik meg.”.
Tehát a fentiek alapján, a családi pótlék adómentességét megszüntető, a családi pótlékot adóterhet nem viselő járandóságként kezelő jogszabályi rendelkezések alkotmányellenesek, „…az Alkotmány 70/I. §-ából eredő jogegyenlőségi tétel sérelme miatt.” is.
Miért jelentős ez a döntés? Véleményem szerint azért, mert a jelenlegi közállapotokat figyelve már csak az Alkotmánybíróság tudja megakasztani a fentihez hasonló jogalkotói ötleteléseket.
dr. Király György s.k.
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A román vasúti személyszállításban foglalkoztatott mozdonyvezetők
több mint 90%-a az F.S.T.F.R. tagja. A 48 tagcsoport területi „zónákba” van tömörülve. A zónák választott tisztségviselői tagjai a szakszervezet legfelsőbb döntéshozó testületének. Zónán belül havonta
ülnek össze a tagcsoportok vezetői, s vitatják meg a problémákat
egymás között és a munkáltatóval. Az országos küldöttértekezlet
háromhavi rendszerességgel tárgyal. A tagcsoportok anyagilag teljesen függetlenek a központtól. A tagdíj a bruttó fizetés 1%-a, ebből
20% a központé. A tagcsoportok a maradó 80%-kal gazdálkodnak
helyben, mindenféle további központi támogatás nélkül. A szakszervezet irányító apparátusa 6 fő, – elnök, titkár, két jogász, két titkárnő. Rotációba besegít a munkába egy-egy zónának a vezetője is.
A gazdasági válság okozta foglalkoztatási gondok enyhítésére
Romániában is sok kolléga élt az előrehozott nyugdíjazás lehetőséElnökségi tagok

Elutazás előtt

2009-ben vettük fel a kapcsolatot a Román vasúti személyszállításban dolgozó mozdonyvezetők szakszervezetével, a Federatia
Sindicatelor Transportatorilor Feroviari-val.
Elsőként az elmúlt évben a MOSZ delegációja látogatott ki Bukarestbe. Most az F.S.T.F.R. vezetése érkezett háromnapos viszontlátogatásra hozzánk. Filip Victor román elnök és kísérete elsőként
Békéscsaba és Gyula
Filip Victor román elnök
nevezetességeivel ismerkedett meg.
A magyar-román kap
csolatokban
élen
járó
békéscsabai
tagcsoport
vezetése betekintést adott
szakszervezetünk „végeken” végett munkájáról, a tagcsoport
nemzetközi kapcsolatairól. A rövid látogatást és ismerkedést
követően a delegáció
tovább folytatta útját Budapest felé. Természetesen innen az utazás már a mozdony vezetőállásán történt.
(Engedély birtokában és az utasítások betartásával. Köszönet a
MÁV-TRAKCIÓ-nak) Szerencsénkre kifogtunk egy „nyugodt” járású
V43-ast, ami még ráadásul csendes is volt. Így Budapestig az utazás elviselhető volt, bár néhol a pálya „egyenetlenségei” miatt igencsak kapaszkodni kellett. Román kollégáink rutinosan oldották meg
a feladatot, mivel náluk is hasonló állapotban vannak a pályák, s a
mozdonyok.
Budapestre érve a MOSZ elnöke, Kiss László fogadta a delegációt.
A látogatás második napján, székházunk bemutatása után, tárgyalóasztalhoz ült a két elnök. Kölcsönösen tájékoztatták egymást a
szakszervezeti munka pillanatnyi állásáról, így a nálunk folyó KSZ és
bértárgyalások állásáról.
Vendégeink elmondták, hogy a teljesítmények sajnos náluk is látványosan visszaestek, személy és áruszállításban egyaránt. A közutas
lobbi ott is erősebb a vasutasnál, így az áruszállítás zöme a közútra terelődött át. Az állami támogatás a szükségeshez képest kevés,
így nincsenek pályafelújítások, sok a lassújel. Kevés pénz jut a mozdonyok javítására, karbantartására. Mind-mind hasonló gondok és
problémák, mint nálunk.
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gével. Annak ellenére, hogy a nyugdíjasok anyagi
megbecsülése nem igazán jó.
A tárgyalás egy elvi szándéknyilatkozattal zárult,
miszerint mind két fél kinyilvánította, hogy tiszteletben tartják a határokat, nem veszélyeztetik egymás foglalkoztatási biztonságát, a munkahelyeket.
A két elnök folyamatosan tájékoztatja egymást az
Tolmácsra szegezett tekintetetek

aktuális problémákról, gondokról. Törekszenek a kapcsolat további
korrekt tartására, bővítésére.
A látogatás utolsó harmadában a román kollégák Budapest nevezetességeivel és fővárosunk környékével ismerkedtek.

Baráth Géza
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nemzetközi kapcsolatok…

Vendégünk volt a F.S.T.F.R. elnöke

a regisztrációs jegyről…

KÜT…

alapítványi hírek…

Jön a regisztrációs jegy
Az elmúlt hetekben egymásnak ellentmondó tartalommal jelentek meg hírek a médiában a regisztrációs jegy bevezetésével kapcsolatban. A kételyek eloszlatása céljából, hiteles forrást kerestünk meg, hogy választ kapjunk kérdéseinkre.
Apavári József, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese osztja meg velünk a legfrissebb információkat.
Az első és legfontosabb kérdés, hogy kiknek és mikortól kell pontosan regisztrációs jegyet váltani?

A vonatkozó KHEM rendelet szabályai szerint az érintett utasok a 6
éven aluli gyermekek a 65 éven felüliek és egyéb (6-65 év közötti) szociálpolitikai kedvezménnyel utazók, pl. hadirokkantak, hadiözvegyek, menekültek. Számukra 2010. március 01-től kötelező a regisztrációs jegy váltása, de 2010. július 01-ig nincs szankciója ha
valaki elmulasztja ezt a kötelezettségét.

Akkor az már biztos, hogy a vasutas munkavállalóknak és
családtagjaiknak nem kell regisztrációs jegyet venni?

A menetkedvezménnyel utazók számbavételére, jelenlegi tudásunk szerint más módszert fogunk alkalmazni. 2010-ben egy másik
KHEM rendelet miatt, szükségessé vált a régi arcképes igazolványok
lecserélése. Ennek okán minden jogosult ki fog tölteni egy adatlapot, amelyen arról is nyilatkozni fog, hogy milyenek az utazási szokásai, azok céljáról, gyakoriságáról és a viszonylatról. Az adatlapok
rögzítését követően rendelkezni fogunk a szükséges kimutatásokkal
és statisztikákkal.

Miért van szükség a regisztrációs jegyre?

A közlekedési társaságok – így a MÁV-START Zrt. is – a szociálpolitikai kedvezménnyel utazók után ún. fogyasztói árkiegészítést kapnak. A díjmentesen utazók pontos száma
Apavári József
jelenleg nem ismert, ezért a jelenlegi jogszabályok alapján a közlekedési vállalatok
normatív alapon igényelhetik az államtól
az „ingyenes” utazások okozta bevételkiesést. A regisztrációs jegy bevezetését követően ez pontosan, teljesítményarányosan
kimutatható lesz. 
K.L.

Központi Üzemi Tanács
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi
Üzemi Tanács (KÜT) hírei

Az idei első KÜT ülésre 2010. január 19én került sor. A munkáltató képviseletében
Pinczés Ilona HR szakértő volt jelen. A testület meghallgatta a munkáltató javaslatát a
2010. évi szociális segély összegére vonat-

Alapítványi hírek

A szükséges informatikai fejlesztések megtörténtek az átvételi teszt jelenleg is folyik. 2010. február 1-jétől mind a VMAEF mind az MJR gépek
alkalmasak a regisztrációs jegyek kiadására, de ténylegesen csak március 1-jétől kell az utasok részére kiszolgáltatni regisztrációs jegyet.

A regisztrációs jegy
felhasználásának szabályai:

• Menetjegynek minősül, az utazási jogosultságot igazolja, tartalmazza az indulási és célállomás megnevezését, továbbá az érvénytartamot.
• A z utazást a regisztrációs jeggyel az érvényesség első napján
meg kell kezdeni, és az legfeljebb az azt követő nap 24 óráig
érvényes.
• Nem adható ki menettérti jegy, sem több utazásra jogosító formátumú regisztrációs jegy (bérlet), valamint az érvényesség
napjának megjelölése nélküli jegy (bianco).
• 60 napos elővétellel megváltható és engedélyezett az útmegszakítás.
• Amennyiben azon a vasútállomáson, ahol az utas a vonatra felszáll, nincs pénztár vagy a menetjegykiadás szünetel vagy nem
lehetséges regisztrációs jegy kiadása, a MÁV-START a vonaton
pótdíj felszámítása nélkül szolgáltatja ki az egy utazásra érvényes vagy regisztrációs jegyet.
• A belföldi helyközi (távolsági) utazásra váltott regisztrációs jegy
a nemzetközi forgalomban történő utazásra nem érvényes.

kozóan, majd rövid vita után úgy határozott,
hogy a pontos munkavállalói létszám megismeréséig nem dönt a területi elosztásról.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy addig a rászoruló munkavállalók nem kérhetnek szociális segélyt a területileg illetékes
Üzemi Tanácstól (ÜT), csak azt, hogy a területi Üzemi Tanácsok nem ismerik a pontos
segélykeret összegét.
Második napirendi pontként a KÜT megtárgyalta a 2010. éves munkatervét, amelyet

Alapítványunk január 25-én ülésezett. Az ülése során ezúttal nagyobb
számú, összesen 40 kérelmet vizsgáltunk meg. Egy kérelem korábbi
volt, azokat kiegészítették és így a támogatás megítélésének már nem
volt más akadálya. Viszont ismét érkeztek olyan kérelmek – 5db – amelyet félre kellett tennünk, kiegészítésre várnak.
Elutasításra egy kérelem sem került.
Gyermekszületési segélyből tíz kollégánk részesült. Közülük egy kolléga
magasabb összegű segélyt, sérülten született gyermeke miatt. Egy kollégánk kapott házastársa halála, egy kollégánk pedig gyermeke halála
miatt kapott támogatást.
A többi 23 kollégánk egyéb indokkal – többnyire hosszantartó betegség, és közeli hozzátartozó halála miatt – kért segélyt illetve támo-
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Hogy áll a MÁV-START a felkészüléssel a bevezetésre?

hosszas vita után a tanácskozáson jóváhagyott módosításokkal egyhangúan elfogadott.

Bordás Imre

KÜT elnök
_________________________________
MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. Központi
Üzemi Tanács
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Telefon: 06 30 203 16 52
E-mail: mavtr.kut@gmail.com

gatást, összesen 550eFt összegben. Alapítványunk kuratóriumának
januári ülése során 1 045 000Ft-al tudta támogatni a rászoruló kollégákat.
Kérek minden kollégát, az adója 1%-nak felajánlásakor gondoljon erre a
tényre. Ez az alapítvány az, ami segíteni tud ha baj van.
ADÓSZÁMUNK:
18174432-1-42
Alapítványunk korábbi tervei között szerepelt 2010.
január elsejétől több támogatási/segély összegének megemelése.
A következő alapítványi ülés időpontja 2010 február 19-én, 10.30-tól a MOSZ székházában tartjuk.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke

2010. február

A Főcze Lajos Alapítványt a Munkavédelmi Képviselőkért, munkavédelem ügyéért elkötelezett társaság hozta létre 1996-ban. Az alapítvány célja: a munkavállalók
munkavédelmi érdekegyeztetési és érdekképviseleti lehetőségeinek elősegítése. Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 6175. sorszám alatt nyilvántartásba vette. Az Országgyűlés elnöke által 2004. 05. 28-án közzétett, az
érdekképviseleti és társadalmi szervezetek listáján a
455. sorszám alatt szerepel. A Nemzeti Civil Alapprogramnál a civil jelöltállítási rendszerbe történő bejelentkezését NCA-967-1/2003. szám alatt igazolták. A Magyarországi Munkavédelmi Fókuszpont hálózat 8. helyen
szereplő tagja, megállapodás köti a Fókuszponthoz.

Kiadványokkal
Kiadásra került Munkavédelmi Képviselők Kézikönyve.
A „Munkavédelmi Képviselők Kiskönyvtára” sorozat keretében: Gondolatok az Európai Unióról és a munkavédelemről; A munkavédelmi
törvény és a jogharmonizáció; A munkavédelmi érdekképviselet szerepe és feladatai; Munkáltatók szerepe s feladatai a munkavédelemben; Egyéni védelem jelentősége a munkavédelemben; Alapismeretek a kémiai biztonságról; Szabványosítás és a munkavédelem.
Ezek mellett számos módszertani segédlet segítette és segíti a
munkavédelmi képviselők választását, képzését, működését, a paritásos munkavédelmi testületek megalakítását és működtetésének
megoldásait.

GYÁSZJELENTÉS

GYÁSZJELENTÉS

Búcsúzunk
Szabó József kollégától,
aki 2010.01.18-án
rövid, de súlyos betegség
után, életének 49. évében
elhunyt.

Mozdonyvezetők Szakszervezete
Békéscsabai és Szentesi Tagcsoportja
2010. február

Életének 54. évében,
2009. december 29-én elhunyt
MOLNÁR JÁNOS Mozdonyvezető.
Élete úgy alakult, hogy utolsó szolgálatát már nem tudta ellátni.
Beteget jelentett, de az orvosi segítség ellenére
elragadta a halál.
2009. december 30-án vonult volna nyugdíjba.
Molnár Jánost gyászolja a családja, ismerősei,
a debreceni és a püspökladányi mozdonyvezetők.

Emlékét örökre őrizzük!
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gyászjelentés…

Fórumok szervezésével
Az évenként megrendezett Munkavédelmi Képviselők Országos Fórumai szakmai tartalmának kialakításával, megvalósításával, az országos szintű tapasztalatcsere biztosításával.
A munkavédelmi képviselők Konzultatív Fórumának működtetésével. A fórumnak tagja lehet - egyszerű bejelentkezéssel - bármely
megválasztott képviselő, aki vállalja az ezzel járó tennivalókat és
lehetőleg rendelkezik e-mail címmel. A fórum tagjai megkapják
mindazokat a tervezeteket, amelyek napirenden vannak (jogszabály változtatások, intézkedési elképzelések, pályázati tervezetek,
akciók, rendezvények tervezetei, stb.), s azokról véleményt mondhatnak. A javaslatok a fórum koordinátorán keresztül írásban és
szóban is eljutnak az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottságához, mint a munkavállalói vélemények egy komponense. A konzultatív fórum egyébként évente 3-5 alkalommal
plenáris ülésen is foglalkozik a képviseleti munkaidőszerű kérdéseivel.
Az Alapítvány évente 5-10 ingyenes szakmai fórumot tart, általában
regionális és/vagy szakmai területenként. Az elmúlt időszakban az
EU-s jogharmonizációból adódó tennivalók megismertetése, a munkavédelmi képviseleti rendszer változásai, képviselőket foglalkoztató
aktuális kérdések-válaszok kerek asztal, továbbá az együttműködés
szükségességét, lehetőségeket, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges informálódási lehetőségeket tárgyaló fórumok
szervezésére került sor.

A honlap, www.mvkepviselo.hu megindításával és folyamatos
működtetésével
A honlap az aktuális hírek; figyelemfelhívás és a rendezvények naprakész ismertetésén túl tartalmazza az országos szintű munkavédelmi testületek (OÉT Munkavédelmi Bizottság, Munkavédelmi Tárcaközi Koordinációs Bizottság, Konzultatív Fórum, stb.) üléseinek
időpontját, témáit, kialakított álláspontját.
Ezt követően a honlapon megtalálhatók az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek és az aktuális intézkedések, a hazai munkavédelmi jog alapvető ismeretei, a munkabiztonság, a munkaegészségügy,
a kémiai biztonság, a szabványosítás, a balesetbiztosítás, az egyéni védőeszközök legfontosabb tudnivalói a legszakavatottabb szerzők tollából.
A következő fejezetek a munkavédelmi képviselőkre vonatkozó ismereteket, tapasztalatcsere fórumot, valamint kérdések-válaszok részeket tartalmazzák. Ugyancsak itt szerepelnek az ingyenes kiadványok, segédletek felsorolása is.
A honlap két fontos része:
– az on-line kapcsolatok biztosítása a munkavédelemmel kapcsolatos intézmények honlapjaival,
– a hatályos munkavédelmi jogszabályok – törvény, országgyűlési határozat, munkavédelmi rendelkezések, munkaegészségügyi
rendelkezések, ágazati, szakmai munkavédelmi rendelkezések, szabályzatok, útmutatás, ajánlás, állásfoglalások – letölthető teljes szövege.
Balesetmentes közlekedést kívánok!
Hornok Béla
KMvB elnöke

Munkavédelmi érdekképviseleteknek az alapítvány
segítséget nyújt:

munkavédelem…

A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKÉRT ALAPÍTVÁNYRÓL

megkérdeztük…

Megkérdeztük…

2009.december 13-tól 800 kilométeren, 24 vasútvonalon „szünetel” a személyszállítás.
Mozdonyvezetőket kérdeztünk ezzel kapcsolatban.

A vonalbezárások milyen változást hoztak az életedben, hivatásodban, hogyan értékeled,
volt-e értelme a vasúti közlekedés háttérbe szorításának, felszámolásának?

Requiem
(valamennyi bezárt vasútvonal emlékére)

Megélhetést adott sok ember kezébe,
Sajátjukként óvták, vigyázták cserébe.
Ha kellett, legyőzött minden távolságot,
Elhalt a vonatfütty, szegényebbek lettünk.
Kis falvaknak hozta közel a világot.
Más érdeke döntött sorsunkról felettünk.
Se munka, se kenyér, vasutunk se lehet? Jobb létünk darabja,múltunk szerves része
Volt mindig, s nem marad,
Mindent elvehetnek gátlástalan kezek?
csupán az emléke.
Pedig mennyi mindent hordozott a vonat:
Semmivé foszlik, mit egykor építettünk:
Megfáradt dolgozót, gyermeki álmokat.
Elhalt a vonatfütty, szegényebbek lettünk…
Biztonságos utat, kényelmet jelentett

Pálmai Miklós
Sok szép kirándulás, ezer emlék mellett.
Hosszúpályiban lakom, ami a 107. számú, Sáránd-Létavértes vonalon található.
2009 december 13-tól ezen a szakaszon is „ideiglenesen szünetelteti a személyszállítást” a MÁV, ezért meglehetősen közelről érint a vonalbezárások problémája.
Öt fős családom valamennyi tagjának napi szinten kell bejárnia a kb. 17 km-re levő Debrecenbe dolgozni, vagy iskolába, ezért az eddig ingyenes és kényelmes (valamint biztonságosabb) vonat helyett immár busszal, illetve saját járművel vagyunk
kénytelenek az utazást megoldani. Ez amellett, hogy egyik napról a másikra jelentős terhet rótt a családi költségvetésre, némileg bizonytalanabbá is tette a bejárást, hiszen a vonattal nem fordult elő, hogy nem fért fel az utas, vagy nem állt
meg a megállóban, mert „úgyis jön a másik”, netán – a jóval idősebb járműpark
ellenére – műszaki, esetleg egyéb okból kimaradt volna egy-egy járat. Ha nem lennék vasutas, akkor is valószínűleg a vonatot választottam volna a kettő közül, hiszen kényelmesebb, télen melegebb, nyáron szellősebb. Más a hangulata, hiszen
míg az egyikben oda lehet menni egy-egy ismerőshöz beszélgetni útközben, és így
akár nagyobb társaság is összejöhet, ezzel is kellemesebben töltve az időt, addig a busz erre is csak igen leszűkített mértékben alkalmas. Persze, ezeket mi valamennyien tudjuk, ezekkel a dolgokkal a döntéshozóknak kellett volna tisztában
lenniük, és a mérlegelésnél nagyobb súllyal figyelembe venniük. Szerintem.
Mindenesetre az itt élő embereknek már nincs választási lehetőségük az utazásban, a tömegközlekedés kétféle módja közül elvették tőlük az egyiket. Nem hiszem,
hogy ez az itt élő utasok, vagy az itt dolgozó vasutasok érdekeit szolgálta volna.
Debrecenből közel 20 éve költöztem ki Hosszúpályiba. A gazdasági változásokat,
amelyekre az illetékesek hivatkoznak, én is látom, tapasztalom. Kiköltözésemkor még az 5 kocsis MD-szerelvények zsúfolásig voltak utasokkal. Most, a bezárás előtt már 2-3 kocsis szerelvények, illetve szóló Bz-motorkocsi járt, néhány
kivételtől eltekintve szinte üresen. Míg régen több településnyi ember ment be
Debrecenbe dolgozni, addig mára a rengeteg munkahely megszűntével nincs hova utazni. Régen pl. a Debreceni Járműjavító mellett elhaladva jó volt látni azt a
pezsgést, azt a nyüzsgő életet, ami a kerítésen belül folyt, jó volt megállni külön
az üzem bejáratánál és látni, hogy (nem túlzás) több száz ember száll le, akik ide
jönnek dolgozni minden nap. Ma már ugyanez az üzem leginkább egy kísértetvároshoz hasonlít, úgy megyek el mellette akár éjjel, akár nappal, hogy teremtett
lelket sem látok benne. A bejárat előtt már nem áll meg külön a vonat, a kissé
arrébb levő másik megállóban műszakkezdéskor is csak pár leszálló van. Szerintem az elhibázott, jövőnket veszélyeztető döntésekért nem a vasutat és a vidéki
embereket kellene büntetni, hanem a leépített gyárakat, üzemeket, egyéb munkahelyeket kellene újra felfejleszteni, hogy ismét legyen, ami termel, és ez által
ismét legyen mit kiszolgálnia a vasútnak.
Ezzel szemben azok, akik elrendelték a bezárt létesítmények leszerelését, felszedését, lebontását, ezzel is megnehezítve a lehetséges, majdan esetleg építeni
akaró utódok dolgát, vajon most úgy gondolják, hogy azt kell megalapozni, hogy
amivel ők rosszul gazdálkodtak, azt más se tudja majd helyrehozni? Kiknek a céljait szolgálja az ilyesféle gondolkodás? Mindenesetre a Sáránd-Létavértes vonal
utolsó vonatán magam is rajta voltam. Ott azzal búcsúztunk el egymástól, hogy a
visszanyitás első vonatán újra találkozunk. Úgy legyen!
Szeretném még megérni, hogy – egy rossz álomból felébredve – a vasút a benne
dolgozó vasutassággal ismét egy olyan jól működő, megbecsült, és elismert része lenne a gazdaságnak, mint amilyen akkor volt, amikor idejöttem és ezt a felelősségteljes, szép hivatást választottam magamnak majd 30 évvel ezelőtt.

Pálmai Miklós

Debrecen
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Barsi Balázs
rovata

2009 novemberében felröppent a hír, hogy a személyszállítást szüneteltető vonalak listájára felkerült a Székesfehérvár-Komárom vonal is.
Megdöbbenve álltunk a hír előtt, már csak azért is; mert az utaslétszám, bizonyos
időszakokban, jelentősen nagyobb volt, mint ami a médiában megjelent, másrészt egy viszonylag jó minőségű pályáról van szó.
Az sajnos igaz, hogy az utaslétszám az utóbbi időben csökkenő tendenciát mutatott, de ez köszönhető a nem túl utasbarát menetrendnek, ami nem kedvezett
sem diáknak, sem a munkába induló illetve hazafelé tartó utazóközönségnek.
Az utolsó pillanatig bíztunk benne, hogy győz a józan ész, de 2009. december 13án bekövetkezett, amire néhány évvel ezelőtt még senki nem gondolt:
A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS SZÜNETEL!!
Véleményem szerint nem a megfelelő megoldást találták a döntésben résztvevők.
Móri lakos révén mindennapjainkat jelentősen megnehezíti a mai napig elfogadhatatlan döntés, a környező települések lakóinak közlekedési szokásaival együtt.
Diákok, munkába járók, nyugdíjasok, családok lettek szegényebbek a döntés által. A vonatpótló busz nem átgondolt, szerepét nem tölti be, mivel nem a vasútállomás az indulási illetve érkezési helye. Munkába járásom költségei jelentősen
megváltoztak, számomra kedvezőtlenül. Választanom kellet, hogy igénybe veszem
a volán, által közlekedtetett járatokat, vele együtt a helyi járatot, aminek költségét
természetesen a cég nem fizeti, vagy használom a családi autót, melynek költségét, kb. fele részben, a munkáltató finanszírozza (9 Ft/ km x 56km = 508 Ft,
egy szolgálatra vetítve) havi 15-17 szolgálatnál ez nem kis mínuszt jelent a családi kasszából, az autóba növekvő kilométerekről nem is beszélve. De természetesen mivel szeretem a hivatásomat, a kényelmetlenségek ellenére is maradok az
ingázás mellett. Bízom benne, hogy van esély a vonalon közlekedő személyszállítás visszaállítására!
SIPOS PÉTER

Székesfehérvár
Új év, új lehetőségek! Ezen reménnyel szokott mindenki nekivágni január és február hónapnak.
Mi magyarok, vasutasok, mozdonyvezetők ismét csak szegényebbek lettünk.
Igen, sajnos szegényebbek lettünk 25 vasút vonallal. S gazdagodhattunk egy jól
megszervezett, új menetrenddel. Sovány vigasz, ez nem végleges, hiszen átmenetileg szünetel a forgalom, (Na igen a döglött ló is csak mélyen alszik..),főleg
ha az elmúlt évek tendenciáját tekintjük, a forgalomba visszahelyezett vonalak
tekintetében! Nincs mit tenni válság, sőt gazdasági világválság van. Számomra érthetetlen és ellentmondásos a módszer, amivel orvosolni szeretnénk a tüneteket. Úton, útfélen harsogják a gazdasági szakemberek a médián keresztül,
hogy fejleszteni, beruházni kell! Ez a kiút! Sok más kollégával együtt sajnos nem
ezt vélem felfedezni. Az elmúlt tíz év alatt volt szerencsém vonatot továbbítani hazánk jó néhány fő és mellékvonalán is. Igény lenne a korszerű és szisztematikusan felépített közlekedési rendszerre vidéken is. Ahol figyelembe veszik
az utas igényét is. Gondolok itt a csatlakozási lehetőségekre közép és elágazó
állomásokon! Igen, szegényesek a lehetőségeink, megszorítások vannak. Mégsem elfogadható megoldásnak tartom azt, hogy nagyvárosok és apró falvak
egyaránt ilyen méltánytalan helyzetbe kerülnek. Jómagam és néhány szökött
nyúl az élő példája ennek. A komlói vonal évek óta húzódó „be lesz zárva, nem
lesz bezárva” esete miatt három kollégámmal együtt váltottunk szolgálati helyet. Teszem hozzá még időben, mivel volt rá lehetőségünk. Természetesen a
munka itt is munka, és a kollegialitás tekintetében sincs okunk panaszra. Azonban vannak olyan adófizető állampolgárok, akiknek emiatt nem csak munkahelyet, hanem életmódot is kell váltaniuk. Családok kerülnek egymástól távol,
emberi kapcsolatok laposodnak el, kultúránk és ezzel együtt mi magunk is kevesebbé leszünk.
Nincs mese, a gazdasági mutatók, és még ki tudja milyen indokok és érdekek miatt szükséges megtenni ezeket a racionális lépéseket. Azt azonban jó lenne nem
elfelejteni, minden egyes vonal bezárás a csatlakozások, és vonatok ritkítása húsvér emberek életére van kihatással, akik nem számok és gazdasági mutatók,
hanem célközönség, fuvaroztató partnerek. Mindazok, akikért vagyunk, hogy az
utas, elegy, és áru biztonságosan, kényelmesen, gyorsan és gazdaságosan eljusson A-ból B-be. Ennek fényében nehéz, mégis remélem a mozdonyvezetői szak-
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1993-ban vizsgáztam mozdonyvezetőként, Makón lakom a családommal, sajnos a
vonalbezárás hatása engem is elért. A Makó és Hódmezővásárhely közötti vonal is
áldozatul esett a szerintem elhamarkodott, nem alaposan előkészített és érvekkel
alá nem támasztott vasútrombolásnak. Ha arról lett volna szó, hogy az igénybe nem
vett járatokat csökkentik vagy megszüntetik, még el is fogadható. De a reggeli és a
kora délutáni vonatok leállítása számomra azt jelentette, hogy akik így döntöttek,
azoknak kevés rálátásuk van a vasúti közlekedésre. Ezek a vonatok kisgyermekes
családokat, diákokat, piacra, bevásárolni igyekvő embereket szállítottak lakhelyük
és a kistérségi, iskolai és egészségügyi intézmények között. Próbáltak már babakocsival, nagy és nehéz csomagokkal a szűk és levegőtlen buszra felkászálódni azok,
akik a vidéki embert ilyen helyzetbe hozták?????. Nekem ez az intézkedés kétszeresen fáj. Azóta szinte minden szolgálatba saját gépkocsival kell utaznom, ami
havonta 1000 km is lehet. A költségtérítés kb. elég a benzinre de az autó amortizációját ki veszi figyelembe… Fárasztó az egész napos munka után még az autó kormánya mögé ülni és megtenni a hazavezető utat, a rossz utak és látási viszonyok között. Mikor reggel szolgálatba indulok, hamarabb csörög a vekker, mert lehet, hogy
az utakon lassabb és bizonytalanabb a haladás mint amikor a vonattal mentem dolgozni! Szolgálataim zömét 2009. december 13-ig a Vásárhelyi vonalon töltöttem,
érzelmileg is kötődtem e szakaszhoz. Uzsgyival és Bz motorral jártam, most másik
vonalon Bz-n teljesítek szolgálatot. Ha az ember ebből a térségből el szeretne utazni mondjuk Budapestre a családdal , választhat vagy kerül Szeged felé, vagy az autóbuszt választja. Remélem a személyszállítás szüneteltetése még nem visszafordít-

hatatlan folyamat és a közszolgáltatás, az ebben a térségben is közszolgáltatás lesz.
Olcsóbb, környezetkímélőbb, biztonságosabb, vasúti…BÖRZSEY BARBABÁS

Mezőhegyes
A vonalbezárások ezt a térséget is elérték, súlytották. A Fehérgyarmat - Zajta valamint a Kocsord alsó – Csenger vasúti szakaszon szűnt meg a személyszállítás. Én
ezeken a vonalakon teljesítettem szolgálataim zömét 2001 óta, mikor mozdonyvezető vizsgát tettem. A vonatokon voltak utasok, főleg Csenger irányába, azon a
szakaszon sokan a vonatot választották. Két óránként volt vasúti összeköttetés
a települések között, most hétvégén a busz Csengerből 9.30-kor, Zajtáról majdnem délben ér Mátészalkára. Ez vonattal sokkal korábban és kiszámíthatóbban
működött. A személyszállítás szüneteltetése naponta 2-3 mozdonyvezető munkáját tette feleslegessé, de szerencsére foglalkoztatásunk nem került veszélybe.
Szerintem ez jórészt azoknak a szalkai kollégáknak volt köszönhető akik nyugdíjba
vonultak, valamint a Trakció és MOSZ vezetőinek, akik a megállapodásokban ezt
lehetővé tették. Most egy másik vonalon kell dolgoznom Záhonyi jelentkezéssel.
Ha a fordulókat alaposabban megterveznék, lehet, hogy erre sem lenne szükség.
Eddig 11 km-re laktam a munkahelyemtől ez most 50 km-nél is több lett. Sokkal hosszabb időt töltök a munkahelyre utazással, sajnos leginkább saját gépkocsival, ez naponta 2-2,5 óra. A záhonyi munkakörülmények rosszabbak mint Mátészalkán voltak, még öltözőszekrényt sem tudnak biztosítani senkinek, és a kora
hajnali jelentkezések előtt nincs arra lehetőség, hogy a mozdonyvezető egy kicsit
pihenhessen. Szerintem ezeket a dolgokat egy kis odafigyeléssel, tenni akarással
orvosolni lehetne. Szeretném hinni, hogy ezek a minket és a térséget érintő döntések még nem visszafordíthatatlanok, bár én még Magyarországon olyan vonalról nem tudok, amit a bezárás után újranyitottak volna!
MIZSÁK MIHÁLY

Mátészalka

A vasútnál tevékenykedő szakszervezeti szervezetek körében egy új szakszervezeti szövetség
jött létre, melynek tagjai a legnagyobb szakszervezeti szövetségből, a „Vasutasok Szakszervezeti Szövetségéből (OSŽ) váltak ki. Az új szakszervezeti szövetség a „Szolgáltatási és Közlekedési
Szakszervezetek Szövetsége” (SOSaD) nevet viseli. Ezzel a lépéssel bebizonyosodott a Cseh
mozdonyvezetők szakszervezetének, az FSCRnek a korábbi feltételezése, hogy az OSŽ Szakszervezeti Központ koránt sem egy bebetonozott hatalommal bíró szervezet, mint ahogy azt
a közvélemény számára előadták.
A Kollektív szerződés kötelezettségeinek és rendelkezéseinek eddigi, 2009. évre szóló betartásával kapcsolatban megállapítható, hogy a Cseh
Vasúti Társaságnál (České dráhy ČD), mely a személyszállítással foglalkozik, nem fordult elő jelentős probléma. Az árufuvarozási társaságnál, a
„ČD Cargo“-nál azonban más a helyzet. A Kollektív szerződés 1. számú módosítására tavasszal
került sor 2009. október 04-ei hatállyal. A munkáltatói oldal képviselői ezen módosítás további
meghosszabbítását követelik valamennyi, a vasútnál aktív szakszervezeti szövetségre nyomást
gyakorolva. Mialatt más szakszervezeti szervezetek a munkáltató ezen javaslatával egyetértenek, addig az FSČR képviselői még nem adták
meg beleegyezésüket. Ennek az az oka, hogy az
FSČR álláspontja szerint a munkáltató az 1. számú módosítást nem megfelelően alkalmazza. Mi
másnak kellene azt a helyzetet nevezni, mely során a társaság több szervezeti egységénél egyik
oldalon a hivatásos mozdonyvezetőknek nagy
mennyiségű túlórát utalnak ki, míg a másik oldalon ugyanazon szervezeti egységnél részleges
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foglalkoztatási problémák vannak. Ez azt jelenti,
hogy a munkavállaló egy közösen meghatározott
időtartamra a személyi alapbére 60%-áért otthon marad. Ezért nem adja az FSČR a hozzájárulását a Kollektív Szerződés 1. számú módosításának továbbalkalmazásához.
Továbbra is folytatódik a prágai székhelyű Munkavédelmi Kutatóintézet által a mozdonyvezetők
egészségügyi állapotának kutatatása. A kutatási
folyamatban több mint 200 hivatásos mozdonyvezető vett részt, de a résztvevők között vannak
a mozdonyvezetőkön kívül más vasúti munkakörben foglalkoztatott munkatársak is az összehasonlíthatóság érdekében. A még nem hivatalos eredmény alapján megállapítható, hogy azok
a munkavállalók, akik mint hivatásos mozdonyvezetők dolgoznak, a stressz elleni ellenállás és
más idegi terhelés tekintetében körülbelül 7 évvel öregebbek, mint a valódi koruk. A kutatás
eredményei jelentősek, ezért az FSČR célul tűzte ki, hogy a jövőben a szakszervezeti munka
során is alkalmazni fogja azokat.
Az FSČR aktívan részt vett a Cseh Vasúti Társaság által szervezett bemutató akciókon. Az
egyik ilyen akció keretében a média és a nyilvánosság előtt a „Vasúti kutatóintézet” Velimi-ben
bemutatta, hogy mi történik akkor, ha a sínek
között személy mozog és a mozdonyvezetőnek
olyan gyorsan, ahogy lehet a vonatot meg kell
állítania. Ebben a konkrét esetben természetesen bábukról volt szó és a vonat sebességét
szakaszosan emelték. 80 km/h-ás sebességnél
kezdték el és a 120 km/h-ás sebességet meghaladva a 160 km/h-ás sebességet is elérték.
A bemutatóról szóló riportok valamennyi médiában megjelentek.

2009. szeptember 03-án került sor az FSČR vezető testületének, azaz az elnökségének a megválasztására. Az elnökség soraiban csak egy
változás következett be, mivel az egyik kolléga
nyugdíjba ment, ezért az ő helyére választottak új tagot. Jindřich Hlas-t választották meg elnöknek és az újonnan felállított alelnöki pozíciót
Petr Čechák tölti be.
Az egészségbiztosítási törvény tekintetében a
Cseh mozdonyvezetők szakszervezetének sikerült egy módosítást elérnie, ugyanis a jelenlegi
szabályozás sokkal hátrányosabban és kedvezőtlenebbül érinti azokat, akik nem 8 órás napi munkaidőben, hanem megszakítás nélkül, illetve rendszertelenül dolgoznak. Az FSČR-nek
sikerült a képviselők és szenátorok nagy többségét meggyőzni arról, hogy az egészségügyi
törvény rendelkezései diszkriminatívak, ezért a
benyújtott módosítást elfogadták. A törvénymódosítás feloldotta a fent említett megkülönböztetést, mely a rendszertelenül dolgozókat érintette.
A személyszállítási közszolgáltatásról szóló törvénnyel kapcsolatban – tekintettel komplikált
cseh politikai helyzetre – azonban az FSČR tevékenysége nem ért el eredményt. A fő problémát az jelenti, hogy nem tudni, hogy mikor zajlanak a cseh parlamenti választások. A politikai
helyzet Csehországban átláthatatlan és senki
sem tudja, hogy – többek között – egyáltalán
mikor döntenek a 2010. évre szóló költségvetésről, vagy esetleg egy ideiglenes költségvetés
hatályba lép-e. Ez érthetően súlyos következményekkel járna az egész társadalom, és ezen
keresztül a közlekedés számára is. K.L./K.L.
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nemzetközi hírek…

Cseh mozdonyvezetők Szakszervezetének (FSČR) beszámolója

megkérdeztük…

ma nem veszít (többet) becsületéből, mindazok szemében, akik ezt a tavalyinál is
szegényebb szolgáltatásokkal bíró lehetőséget választják céljaik eléréséhez.

GYURIS GÁBOR

Pécs

területi hírek…



GYSEV

Területi hírek

Az elmúlt hónapokban a soproni tagcsoportot is a Ksz és a bértárgyalások tartották izgalomba. Mint tudjuk, a tulajdonosi elvárások a GYSEV-nél is nulla béremelés volt. A legfontosabb célkitűzésünk a foglalkozás biztonság volt, ebben a nehéz gazdasági
évben. A vállalatunknál lévő, kétlépcsős, csoportos létszámleépítés során, aktívan részt vettünk a konzultációkon, ennek következtében ezek a leépítések nem érintettek mozdonyvezetőt, azaz akaratán kívül közülünk senki sem távozott a cégtől. Mindent
megtettünk annak érdekében, hogy a munkáltató még véletlenül
se gondolkodjon mozdonyvezető elbocsájtásán. Hosszú tárgyalássorozat után megállapodtunk, hogy a korengedményes nyugdíjra
jogosultakat, engedjék el nyugdíjba, ami 2009. 12. 31-én teljesült
is. Ennek következtében a régebben engedélyezett négy kollégánk
mellett, még további öt kolléga vonulhatott nyugdíjba. Egy fő, eltávozott a MÁV Cargóhoz. A munkaidő lecsökkent 7,6 órára, csak
a mozdonyvezetők számára. A kifelé járó kollégáknak lehetőségük
lesz, ÖBB tanfolyamot elvégezni, amivel reményeink szerint, sokkal nagyobb mozgásterünk lesz az ÖBB vonalain. Valamint, több
olyan lehetőségünk is nyílt, amivel, a GYSEV hálózatán kívül dolgozhatunk. Továbbá, vállalatunk vezetősége gőzerővel keresi a piacon azokat az üzleteket, amivel több és magasabb színvonalú
vontatási szolgáltatást tudunk nyújtani a fuvaroztató cégeknek.
A Soproni tagcsoport továbbra is aktívan közreműködik azon lehetőségek megteremtésében, melyek cégünk versenyképességét
növelhetik, keressük, hogyan dolgozhatunk az előírások betartása
mellett úgy, hogy ütőképes vontatási szolgáltatóként jelen lehessünk a piacon, felvéve a versenyt az újabb és újabb társaságokkal. Azon dolgozunk, hogy kollégáink megfelelő ellentételezésben
részesüljenek rugalmasságukért, és a megváltozott munkakörülmények, szolgálati rend ne csak a cégnek, de nekünk is előnyünkre váljon. Nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy a kollégák - a
lehetőségek szerint – egyenletesen részesüljenek ezekből a szolgálatokból. Mindennek ára van. El kell érni, hogy a többletmunka többletjuttatást, versenyképes bért hozzon magával, hogy a
képzett, és rugalmas mozdonyvezetőt megbecsülje a cég! A gazdasági helyzet, az átalakuló fuvarozási, és személyszállítási piac
olyan feladatok elé állítja a vontatási szolgáltatókat, melyeket eddig a monopolhelyzetű vasutaknál nem tapasztalhattunk. Ennek
következményeképp olyan tevékenységekben, és olyan szolgálati
rendben kell helytállnunk, mely gondos, előrelátó, megfontolt előkészítés nélkül rendkívül rossz helyzetbe hozhatja a mozdonyvezetőket. Nem szabad az események után kullogni, elébe kell menni a
dolgoknak, felkészülten, javaslatokkal, ötletekkel kell a munkáltató
elé állni, mert minden cég arra törekszik, hogy a lehető legtöbb
munkát kapja, a lehető legkevesebb pénzért. Célunk, hogy a képesek legyünk olyan feladatokat vállalni, melyek a piac átalakulásával, cégünk helyzetének módosulásával szükségesek ahhoz, hogy
a Soproni mozdonyvezetők továbbra is dolgozhassanak.
Több hónapos tárgyalássorozat után 2010. 01. 25-én aláírásra
került a KSZ és bérmegállapodás.
A megállapodás fontos részletei:
– 2010. januártól érvényes
– 2010-ben autómatizmus működik
– A napi munkaidő keret 7,6 órára csökkent 50%-os túlórapótlék
az első 120 óráig csak mozdonyvezetöknek
– A mozdonyvezetőket mozdonyvezetői vezetési pótlék illeti meg
a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott vezetési
időre. A pótlék mértéke osztrák vonalon 0,8euro 1,1- EURO/óra,
magyar vonalon 0,8euró 1,1- EURO-nak megfelelő Ft/óra.
– 1./ Váltásos /forduló/ és utazó szolgálatot ellátó munkavállaló,
ha 7 napon belül munkaidő-beosztásának módosításához hozzá-
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járul, módosított
–S
 zolgálatonként /melybe a kijelölt pihenőnap áthelyezése nem
értendő/ 1400,-Ft 1700,-Ft átvezénylési pótlék illeti meg.
Telephelyen kívüli munkavégzés átalánya
– 2./A GYSEV Zrt. magyar vonalán rendszeresen telephelyen kívül munkát végzők részére havi 9100,-Ft 9.500,-Ft átalány folyósítható.
–A
 mennyiben a telephelyen kívüli munkavégzés nem éri el háromhavi átlagban a hét szolgálatot, a munkavállaló részére szolgálatonként 700,-Ft 720,-Ft folyósítható.
– 3./ Rendszeresen telephelyen kívül, a GYSEV Zrt. osztrák vonalán munkát végzők részére havi 450,- EURO 460,- EURO átalány folyósítható.
– Amennyiben a telephelyen kívüli munkavégzés nem éri el háromhavi átlagban a hét szolgálatot, a munkavállaló részére szolgálatonként 38,-EURO 39,-EURO folyósítható.
–A
 mozdonyvezetőket, TVG és Fj vezetőket és a gépjárművezetőket balesetmentes közlekedésért minden betöltött év után esedékességkor 8.000,- Ft jutalom illeti meg. A 2009-es évi díjat
visszamenőleg fizeti a munkáltató.
–3
 ./ Az elhunyt GYSEV munkavállalót eltemettető közeli hozzátartozót 50.000,- Ft 100.000,- Ft temetési segélyben kell részesíteni.
– Kitüntetések; Törzsgárda jutalmak 10%-os emelése,
– Véradási jutalom 20%-os emelése
– Cafetéria keretösszeg V1-V7 kategóriáig és a mozdonyvezetők
részére 310.000 Ft ; V8 kategória fölött 320.000 Ft
Bérmegállapodás:
A v01–07. bérkategóriába sorolt munkavállalók, Munkáltató az
Országos Érdekegyeztető Tanács megállapodását alapul véve bértábla korrekciót hajtott végre. ami átlagosan 3,5%. A v8 – F4 kategóriák a tulajdonosi korlátozások és OÉT megállapodás alapján
nem lett alapbéremelés végrehajtva.
Az elmúlt időszakban, a Mozdonyvezetők Szakszervezete soproni
tagcsoportjának legfontosabb célja az, hogy tagjai közös érdekeinek képviseletére, hatékony társadalmi szervezetként működjön,
biztosítva az eredményes érdekvédelmet, a kollektív szerződéseken (kollektív megállapodásokon) nyugvó munkavégzést, a
mozdonyvezetői munka értékét a megfelelő helyre emelje, az
egészséges- és biztonságos munkafeltételek megteremtése.. Ezek megvalósítása érdekében minden
törvényes eszközt fel kívánt és fel kíván használni.
Ezt természetesen csak példa értékű összefogással és egységes erővel tudjuk megvalósítani.
Vas László

Szeged

A múlt területi hírek óta, egész januárban mindenhol arra vártunk, hogy végre megszülessen egy elfogadható Kollektív Szerződés és bérmegállapodás 2010-re. Miután december végére
sikerült az előrehozott nyugdíjba vonuló kollégáknak szerződést
kötniük a munkáltatóval a nyugdíjazásukkal kapcsolatban, már azt
hitük csak a KSz és bértárgyalásokkal kell foglalkozni. Ezen kívül
azonban január elején kiderült, hogy az orvosi alkalmassági vizsgálatok terén is merültek fel problémák. Mégpedig nemcsak a levizsgázott gyakornokok terén, hanem több mozdonyvezető kolléga jelezte, hogy le fog járni az orvosi vizsgájuk és nincsenek időszakos
orvosi vizsgálatra vezényelve. Sajnos az érintett kollégák száma
jelentős volt és a probléma is országos jellegű. Szeged területről
január hónapban Kb. 31 főt érintet a probléma. Sajnálatos módon
voltak olyan dolgozók is, (Pl: Kiskunhalas telephelyen), akik a lejárt
orvosi vizsgák miatt nem tudtak egy darabig munkát végezni. Őket
a munkáltató ezen időszakra állásidőre kárhoztatta. De a lefoly-
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Debrecen

2010 januárja igencsak szomorúan indult a debreceni tagcsoport
életében.
Nyugdíjba vonulása előtt egy nappal II Molnár János (mi csak
Metabondnak hívtuk) mozdonyvezető kollégánk nem várt hirtelenséggel tüdő embóliában elhunyt. A frissen nyugdíjba vonuló kollégák spontán szervezésű búcsúja, így halotti megemlékezésbe csapott át, hát nem csoda, hogy az érzelmek mellett néha az indulatok
is felszínre törtek, nem kis mértékben köszönhetően az alkohol jótékony hatásának is. A gyászoló családdal a terület két tagcsoport
vezetője és jómagam felvettük a kapcsolatot és gyászukban osztozva megpróbáltunk a lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtani.
A temetési szertartásra január 4-én került sor a Püspökladányi temetőben, ahová a Ladányi kollégák saját gépkocsijaikon szállították ki és vissza a Debrecenieket a vasútállomásra, amit ezúton is
szeretnék megköszönni Nekik. Négy hónap után a januári kötelező
óra végre ismét munkaidő csökkentés nélkül lett levezényelve, hála a nyugdíjazásoknak és a megállapodásnak, ami a jelenlegi KSZ
meghosszabbítása mellett köttetett, január 31.-ig, Igaz ezekben is
van néhány „Moi”, és jó pár szabadság is. A jan. 7-ei HÉT-en a Központvezetőtől megtudtuk, hogy a februári hónap is hasonlóan lesz
levezényelve. Többek között elmondta még, hogy a 2009-es kezdő
létszám Debrecen területen 650 fő volt, míg a záró 530 fő. Nem
semmi és még így is területen belüli kiegyenlítésre van szükség,
ezért a Főnök jó pár kollégát megkeresett egyéni munkaszerződés
módosítással, változó munkahelyre. Igaz egy kis porszem került a
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gépezetbe, mert a szóbeli megállapodásokat csak jelentős késéssel követte az írás. Természetesen nem nagyon örültünk az egyéni szerződéseknek,de nem lehetünk ott mindenki mellett folyamatosan, ám a mai mobilos világban, bárki hamar tanácsot kérhet és
kaphat. Január 12-én 19 mozdonyvezető gyakornok vizsgázott le
mozdonyvezetővé, igaz hármuknak a villanyos része nem sikerült. A
Központvezető a Budapesti Központvezetővel közös ajánlatot tett
a frissen végzetteknek, felajánlva a pesti vagy győri munkavégzést,
egyenlőre egy év időtartamra, tudomásom szerint többen elvállalták. A hónap folyamán a KSZ. tárgyalások alakulása és értékelése
tartotta éberen a dolgozók figyelmét. Nem volt olyan nap, amikor
valamilyen formában ne találkoztunk volna a kollégákkal. Minden lehetőséget megragadtunk, hogy folyamatosan képbe legyenek, és
tudják hol tartanak a tárgyalások. Sajnos nem a mi hibánk, hogy
napról napra mindig mást kellett mondanunk, és többször arról
kellett hírt adnunk, hogy nem állunk sehogy, vagy amit tegnap már
elért a tárgyaló delegáció, azt mára már visszavonta a munkáltató. Mindenesetre a józanul gondolkodó többség belátta, hogy mindennél fontosabb KSZ megkötése (de nem minden áron), és csak
másodlagos a bér, ám nem megfeledkezve a foglalkoztatási biztonságról. Ezek ellenére, ha belekényszerülünk, akkor
a nyomásgyakorlás SZTRÁJK nevű fegyverét is készek vagyunk hathatósan alkalmazni. Reméljük nem
kell. Nagyon remélem mire ezeket a sorokat olvassátok már megvan a megállapodás is. És remélem,
hogy az egy jó megállapodás… !
Nemes Zsolt

Miskolc

A 2010-es esztendő első hónapját tapossuk, s mire e sorok megjelennek már valószínűleg februárt fogunk írni. Az idő megállíthatatlanul halad.
Január hónapban nem történt csökkentett munkaidőben történő
foglalkoztatás, s a munkaidő beosztásunkból az is kiderült, hogy
területünkön februárban sem lesz. Március hónapra sem várható
a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás, mert várhatóan 17 fő dízeles kolléga fog villany átképző tanfolyamra menni.
Az év végén 28 fő mozdonyvezető kolléga ment el nyugdíjba, mely
a mozdonyvezetői foglalkoztatást nagyban megnövelte. A miskolci
tagcsoport január 29-én fog elbúcsúzni volt tagjaiktól, néhány korábban nyugdíjba vonult társukkal együtt.
2010. 01. 08.-án a HÉT-on tudomást szerezhettünk arról, hogy
a 2009-es évet 5%-os elmaradással zártuk, bár a novemberi
-6,4% os foglalkoztatási mutató decemberben +3,1-re nőtt. Minden egyes teljesítmény elmaradt a tervezettől, de hát ennek az
okát bizonyára mindenki ismeri. A TVSZK Miskolc létszáma 409
fő volt 2009. 12. 31.-én, s a 2010-es évet 340 fő mozdonyvezetővel, s 41 fő alkalmazottal kezdtük.
Területünkön is gond volt a 203/2009 Kormányrendelet miatt
az időszakos orvosi vizsgálatokkal. Több kolléga nem tudott munkába állni táppénz után, s a frissen vizsgázottakkal is akadt némi gond, különösképpen hogy nem akarták őket az orvosi miatt
mozdonyvezetői bértételbe sorolni. A probléma többek között a
MOSZ-nak köszönhetően megszűnt, s mozdonyvezetői bértételbe
sorolták fiataljainkat.
Mint már annyiszor, ennek gyümölcsét azok is élvezték, akik nem
hajlandóak áldozatot vállalni a mozdonyvezetők közösségével. Hála Istennek, csak egy-két főről van szó, de számomra ez is sok.
Nem tudom most sem megérteni, és nem is fogom soha, hogy
mozdonyvezetőként, hogyan és miért érzi valaki úgy, hogy nem
tartozik a mi közösségünkhöz, a Mozdonyvezetők Szakszervezeté
hez. Persze mindig is voltak olyanok, akik egy tál lencséért eladták a lelküket. Igaz a lencse idejét múlta, ma megteszi az „egyedi
bőr táska”. Sajnos nem fogják fel, és nem is értik meg, hogy többet soha nem fognak kapni attól.
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tatott tárgyalások eredményeképpen, az ügyintézést sikerült felgyorsítani és remélhetőleg ilyen problémával a későbbiekben nem
fogunk találkozni. Ettől függetlenül meg kellene állapodnunk a munkáltatóval, hogy ne azok a mozdonyvezetők fizessék meg az elhibázott ügyintézés árát, akik semmiről sem tehetnek, még akkor
sem, ha ez nem a munkáltató hibájából történt. Mindezek után
hosszas tárgyalássorozat végén január 22-én az éjszakai órákban
megszületett a megállapodás. Azt hiszem, ezt minden egyes kolléga minősíteni fogja, ahány értékelés annyi vélemény. Egy dolog
azonban biztos. A KSz megállapodás messze van az eredeti törekvéseinktől, de szerintem ugyanolyan messze van a munkáltató
törekvéseitől is. A bérmegállapodás azonban csak a mi elképzeléseinktől esik távol, ezért úgy gondolom, hogy az csak tudomásul
vehető részünkről ebben a helyzetben. Mindent egybevetve figyelembe véve a munkáltató azon intézkedését, amit a nyugdíjazás
terén végrehajtott és elismerve, hogy ez jelentősen befolyásolja a
mozdonyvezetők foglalkoztatás biztonságát, ezért szerintem ez a
megállapodás vállalható még akkor is, ha tudom, hogy ezzel a véleményemmel lesznek, akik nem értenek egyet. Ugyanakkor említést kell tennem arról, hogy minden szerződés annyit ér amen�nyit betartanak, betartatnak belőle. Márpedig nem egy területről
halhatunk olyan jelenségekről, hogy a kollégáink külön szerződéseket írnak/írtak alá, hogy különböző vonatokat el tudjanak továbbítani, és megmeneküljenek az esetleges rövidebb munkaidőben való foglalkoztatástól. Vagy éppen a munka reményében hajlandóak
akár a munkaszerződésüket is módosítani. Hát, ha ezek a hírek
igazak, az szomorú jövőt fest mindannyiunk elé, mivel ezen külön
megállapodásokon és munkaszerződés módosításokon mi mindannyian csak veszíteni fogunk, azok is akik most pillanatnyi hasznot látnak benne. Úgyhogy csak remélni tudom, hogy a munkáltatónak eszébe sem jut a dolgozókat a KSz alól kiszerződtetni, vagy
trükkös módon pl.: tanfolyamra való küldés miatti
munkaszerződés módosítással megkeresni, valamint azt, hogy ilyesmikben a kollégáink sem fognak
részt venni. Azt hiszem, ezekkel a problémákkal
még sokat kell foglalkoznunk és sok gondot fognak
okozni számunkra
Szóth Tibor

területi hírek…

 Folyik a CARGO-hoz történő „átmenet”, melyet a munkáltató szo-

kásához híven kellőképpen megnehezít. Ez is hozzájárul ahhoz,
hogy a kollégák „szép emlékeket, s jó véleményt” vigyenek magukkal a TRAKCIÓ-ról új munkahelyükre, s életük hátralevő részére. Finoman fogalmazva, senki sem vágyik vissza. Főleg egy olyan
helyre azért sem, ahol csak felelősségre vonás, és csökkentett
munkaidőben foglalkoztatás tárgyában volt elsődleges a mozdonyvezető.
Végezetül egy örömtelibb rendezvényről
adok hírt. 2010. január 9-én került megrendezésre Szerencsen a hagyományos
„Vasutas Teremlabdarúgó Kupa”. Összesen 10 csapat részvételével zajlott a nívós rendezvény. A tízből öt mozdonyvezetői MOSZ csapat vett részt: Záhony;
Nyíregyháza; Miskolc II.-Füzesabony; Sze- A nyíregyháziak vezérszurkolója
rencs, és Miskolc I. csapatai. Esélyt ad- Mészáros Lajos
va másoknak, a mozdonyvezetők egy csoportban
játszották selejtező mérkőzéseiket. A döntőt, az
örök riválisnak számító Miskolc I., s a miskolci
Forgalmi utazók csapata vívta idén is. A viadalt a
mozdonyvezetők nyerték, s így a kupát ismét Miskolc I. csapata emelhette a magasba. A szerevezésért köszönet Szabó Zoltán Úrnak!
Laczai Lajos

Debrecen – Kelet

Nagy figyelemmel olvastam a legutóbbi Mozdonyvezetők Lapjában
a területi hírek rovatot. Ez a része azért fontos eleme a lapnak,
mert egymás olyan problémáit láthatjuk, amit nem biztos, hogy
tudnánk a cikkek nélkül. Ha nem ismerjük a problémákat, akkor tanulni sem tudunk belőlük, pedig ez nagyon fontos dolog, mondhatnám ez a lényeg. A különleges figyelmemet a tapolcai felvigyázói
szolgálat átszervezésének terve (ténye) ütötte meg. Érdekes módon szóról-szóra ezekkel a szavakkal, vagyis ezekre az indokokra
hivatkozva akarja a központvezető „átszervezni” a mátészalkai felvigyázó szolgálatot. Amikor olvastam a sorokat akkor döbbentem
rá, hogy ez megint egy újabb központi intézkedés, amit a területek
segítői adtak át a szokásos „ismeretfeltöltési” kurzuson, Budapesten a „végvárak tábornokainak”. Nem más lakozik e kitervelt és jól
előkészített intézkedések mögött, mint az a hőn áhított és általuk
favorizált, rugalmas foglalkoztatásnak aposztrofált, létszám és kötöttség megkurtításának újabb fronton történő bevezetése! Nem
tudom, hogy a tapolcai kollégák hogyan állnak a létszámmal, de,
hogy nálunk a nyugdíjazás nem oldotta meg tökéletesen a problémáinkat az biztos. Ha egy ilyen „rehabos” munkakör megszűnik,
akkor az egészségileg alkalmatlanná vált mozdonyvezetők továbbfoglalkoztatásának lehetőségei korlátozódnak be! Mit fog tudni felajánlani a munkavállaló, ha előbb-utóbb minden lehetőség megszűnik? Arra ne számoljon senki, hogy majd a humánum diktál és a
mozdonyszolgálatra alkalmatlan mozdonyvezetők elhelyezési gondjai miatt újra megnyílnak ezek a csatornák! Amit egyszer megszüntetnek, azt soha többé nem állítják vissza! Nálunk meg eleve nem
értem, hogy hogyan lehet a szükséges létszám hiányára hivatkozni? Hogyan is lehet ezt megtenni, amikor a februári kötelező óra
tervezése is csak a szabadságok kiadásával és fiktív szolgálatok vezénylésével valósul meg? Az, hogy nincs erre ember az nem igaz!
Mindig van olyan személy, akinek ez már az utolsó visszavonulási
lehetősége lenne, örömmel megy elé a dolgoknak és inkább elvállalja a felvigyázói (külsős felvigyázói) állást most, mint júniusban azzal
kelljen szembesülni, hogy azt mondják neki „sorry”, de nem tudok
neked munkalehetőséget felkínálni. Azt is tudjuk, hogy a mátészalkai telephely léte nem illik bele a központvezető elképzeléseibe, de
mennyire lehet azt megengedni, hogy egy rossz álom miatt, a saját
lakóhelyükről több kilométert utazva legyen munkahelye azoknak,
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akik egyébként most otthon vannak és több vonalat csak innen lehetne hatékonyan kiszolgálni. A további vonalbezárásokra való hivatkozás is alaptalan, hiszen ha nem zárták még be valamennyi
vonalat, akkor miért kell előre bezárni egy telephelyet (munkaszerződésbe foglalt jelentkezési pontot)?
A másik bennem forrongó gondolat a kollektív munkaügyi vita lezárásaként kötött megállapodások, a Gy.4-107/2009 -ben foglaltak
alkalmazása. A munkáltató kötelezettséget vállalt arra a 3. pontban, hogy „…a teljes körű foglalkoztatás biztosítása érdekében a
munkavállalók átképzését és továbbképzését biztosítja, beleértve
a mozdonyvezetők típusismereti, vonal- és állomásismereti, illetve
második vontatási nemre történő képzését.” Olyan ez, mint Mátyás
király és az igazmondó leány esete. Jöttem is, meg nem is, adtam
is, meg nem is! Azt senki nem tagadhatja, hogy vannak nálunk képzések, de azt viszont a másik fél nem tagadhatja, hogy nem a teljes körű foglalkoztatás biztosításának mértékéig. Ha egyszer a kötelező óra csak a szabadságokkal teljesül, akkor a fiktív szolgálatok
mértékében miért nem lehet több embert beiskolázni a képzésre? Záhonyi példa. Van 109 mozdonyvezető, akik összességében
több mint 350 nap szabadságot kaptak és 87 fiktív szolgálatuk van.
ez órára lebontva kb. 3600 órának felel meg. A 16568 órának a
21.72 %-a. Ha visszaforgatom személyekre, akkor még 20 embert
el lehetett volna küldeni átképző tanfolyamra, vagy 40-50 embert
lehetett volna vezényelni típusismeretre, vonalismeretre. A rugalmas foglalkoztatás jegyében nem az a cél, hogy mindenkinek mindenhová megfelelő vonalismerete legyen és mindenkinek minden
mozdonyra megfelelő típusismerete legyen? Értem én, hogy ennek
költségei vannak, de a megállapodás része és azt illik betartani!
A működéstámogatói szervezet munkájához röviden. Sikerült nekik
azt elérni, hogy az utóbbi időkben tapasztalt legerősebb egységbe
kovácsolódott össze a MOSZ. Régen nem volt ilyen egyöntetű a vélemény a szervezetünk a sztrájkra való hajlandóságában. Mindez
köszönhető annak is, hogy a nevezett szervezet sokkolta az embereket az ajánlataival és többen mondták azt, hogy
a 2000-ben megtartott 14 napnál akár tovább
is hajlandóak „féktechnikai gyakorlatot tartani” a
normális Kollektív Szerződésért. Az egység megtartásában fontos szerepüket elismerjük (ámbár
a szándékuk nem ez volt), de azért a tagdíjbevételekből nem utalunk nekik.
Gyüre Ferenc

Budapest-Centrum

Nyugdíjas búcsúztatók, a Cargo-hoz elmenő kollégák távozásának
első hulláma és a KSZ tárgyalások jellemezték elsősorban 2010.
első hónapját. Remélem az első kettő fog csak előfordulni a későbbiekben (ebben az évben), mert a harmadik tekintetében számunkra a tavalyi év – továbbra is – rossz ómen.
Az új – február elsejétől hatályos – Kollektív Szerződésünk aláírásra került, bérmegállapodás helyett pedig egy egyoldalú munkáltatói bérintézkedés született, még szerencse, hogy változtak
az adójogszabályok. A Küldöttközgyűlés pedig fogadta ezt az egészet, ahogy fogadta. 5 nap azért nagy változásokat eredményezett a megítélésében és a megnyilvánulásokban, de lehet, hogy
még előtte, a vonaton/folyosón „kellene” inkább a szavazásokat
lebonyolítani… Azért is furcsa ez az egész helyzet, mert amikor
más módon, s környezetben beszélgetünk, vagy vitatjuk meg szűkebb világunk ügyes-bajos gondjait, akkor szinte egyből közös nevezőn vagyunk, hasonló vélemény alakul ki a különböző témákban, amelyek foglakoztatják a
tagságunkat.
De itt az újabb számunkra biztosított társasjáték, a Helyi Függelék(ek) tárgyalása. Már alig
várjuk a tárgyalások „támogatását”, ’oszt, hogy
működik-e?
Csallos Tamás
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A napokban, miközben a papírjaimat rendezgettem, kezembe akadt
egy kisméretű, régi, enyhén megsárgult oklevél, amit valamikor a nyolcvanas évek közepén baleset-elhárításért kaptam. Az történt ugyanis, hogy Dunaharaszti és Soroksár között leszakadt a felsővezeték,
amit csak az utolsó pillanatban észleltem, mivel a sérülést az M0ás hídszerkezete takarta. Késlekedés nélkül, reflexszerűen leengedtem az áramszedőt, ami kb. 1 mp alatt leereszkedett, így a belógó
felsővezeték nem tette tönkre a mozdony tetőberendezését.
Belegondoltam, hogy ha ma történt volna az eset, nem biztos, hogy ilyen olcsón megúszom. És, hogy miért nem? Akkoriban ún. beosztott gépeken utaztunk, amelyek műszaki
állapota többnyire kifogástalan volt (erről a személyzet gondoskodott) - és mivel hónapokig, évekig ugyanazon a gépen
teljesítettünk szolgálatot -, ki tudtak alakulni azok a reflexek,
amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy váratlan helyzetekben gyorsan, hatékonyan tudjunk cselekedni. Manapság inkább az a jellemző, hogy a mozdonyvezetők egy része szinte naponta más és más típuson teljesít szolgálatot, vagy ami
még rosszabb, előfordul, hogy havonta csak egy alkalommal végez
munkát egy adott sorozaton. Természetes, hogy így nem tudnak kialakulni azok a reflexek, amelyek a váratlan helyzetek gyors kivédéséhez szükségesek. Mindemellett a MÁV-nál azonos típuson belül is
gyakran más-más helyre teszik a fontos (vagy kevésbé fontos ) kezelőszerveket, műszereket. Például a főmegszakító bekapcsolása az
egyik gépen úgy történik, hogy a járművezető a kapcsolót maga felé mozdítja, míg a másikon éppen ellenkezőleg. Számomra a legelrettentőbb példa, amikor a 70-es évek végén a Sziliken a vonali feszültségmérő műszert a vezetőállás hátfalán helyezték el. Még jó,
hogy nem az alvázon. A “Csíkos ingának” becézett vonatok vezérlő kocsijain a legfontosabb kapcsolók fordítva működtethetők mint a
mozdonyon (áramszedő, főmegszakító, szellőző.)
Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a vezéreknek idegen vasutak gépeit kell vezetni. Ezeken a mozdonyokon általában többnyelvű a feliratozás, de pl. a szlovák 350-es sorozaton kizárólag szlovák nyelvű feliratok találhatók. Vannak ún. jobbkezes járművek, mint pl. az
előbb említett szlovák “Gorilla”, vagy a FLIRT motorvonat, ahol mind a
vonóerőszabályzás, mind pedig a fékezés jobb kézzel történik. A magyar járművek többségén a vonóerőt bal kézzel, a fékezést pedig jobb
kézzel szabályozzuk. Egy időben magyar mozdonyvezetők szolgálták ki
a HŽ 1142 sorozatú villamos mozdonyát, amelyen a vezetőállást a bal
oldalon helyezték el. Európa nagyobb vasúttársaságai már több mint
egy évtizede foglalkoznak a vasúti járművek vezetőasztalainak egységesítésével. Ilyen szempontból a DB, az SNCF, és részben az FS is
jelentős eredményeket ért el. Természetesen, abban az időben, amikor az egységvezetőasztalokat tervezték, még “nemzeti vasutakban”
gondolkodtak, a különböző vasutak ez ügyben nem egyeztettek egymással, ezért a vezetőállások országonként más és más kialakítást
nyertek. Napjainkban, amikor az országhatárok Európában eltűnőben
vannak, az ipar képes több féle áramnemre alkalmas járműveket építeni, és kialakulóban van egy egységesen alkalmazható vonatbefolyásoló rendszer, egyre több mozdony fog országokon keresztül, váltott
személyzettel vonatokat továbbítani, ezért egyre inkább törekszenek a
vasutak vezetői arra, hogy kialakítsák az egységes európai mozdonyvezető-állást. A tervezés, valamint a kísérletek már évek óta folynak.
Eleinte a Siemens dolgozott a terveken nagy erőbedobással, jelenleg
a francia ALSTOM cég az éllovas. Mivel mi magyarok is érdekeltek vagyunk, a MÁV Takács Tibor urat bízta meg azzal a feladattal, hogy vegyen részt ebben a fontos munkában, és a tervezés során képviselje
a magyar elképzeléseket. Jelenleg a próbamenetek Németországban,
a Holland határ közelében, Wildenrathban, a SIEMENS próbapályáján
folynak. A kísérletekbe különböző európai nemzetek mozdonyveze-
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tőit is bevonják és velük teszteltetik a kifejezetten erre a célra
épített “PRIMA” ll fantázianevű mozdonyt.
Az ősszel az a megtiszteltetés ért, hogy
Füzi János kollégámmal magam is részese lehettem a próbáknak. A kísérletsorozat két napig
tartott. A vezetőasztalon nem
voltak feliratok, csak piktogramok, hagyományos műszerek helyett pedig számítógép képernyőket helyeztek el, amelyeken
megjeleníthetők a mozdony diagnosztikai adatai (vonó- és fékezőerő, a fékberendezés nyomásmérői, a primer áram és
feszültség stb.), a képernyő menüsorából lehet kiválasztani a használt nyelvet, a fékpróba valamint a rendszerátkapcsolás programját,
a diagnosztikai képernyőn jelennek meg továbbá a hibaüzenetek és a
hibaelhárítási tanácsok.
Az ETCS kijelzője a mozdonyvezető előtt van, mellette az elektronikus
menetrend és a mozdonyrádió. A próbamenetek során megfigyelték
a mozdonyvezető reakcióit; azt, hogy milyen gyorsan alakulnak ki a
mozdony biztos kezelésével kapcsolatos reflexek, valamint egy speciális szemüvegre szerelt kamera segítségével képesek voltak regisztrálni, hogy a járművezető szeme mit és mennyi ideig figyel, mennyi
időt fordít a pálya, a diagnosztikai display, a sebességmérő, a menetrend, stb. figyelésére. Voltak próbamenetek ETCS-sel és anélkül is.
Végeztünk a mozdonnyal tolatást sík pályán, erős emelkedőben, valamint lejtős pályaszakaszon. A kísérlet szervezői igyekeztek minden,
a mozdony üzemében előforduló helyzetet tesztelni: volt fázishatár,
rendszerátkapcsolás, műszaki hiba, jelzővisszaesés, stb. Az így szerzett tapasztalatok alapján fog megépülni az EGYSÉGESÍTETT EURÓPAI MOZDOYVEZETŐI ASZTAL. Ettől azt várják, hogy biztonságosabbá válik a vasúti közlekedés, valamint kevesebb időt kell fordítani a
személyzet típusismereti képzésére. Bennem azért van egy kis rossz
érzés is. Ma, amikor meglátok egy ismeretlen mozdonyt, az első ami
eszembe jut, hogy meg kellene nézni a jármű vezetőállását. Azt hiszem néhány évtized múlva ez már felesleges lesz. Eltűnik a változatosság, pedig “VARIETAS DELECTAT”.
Móricz Zsigmond
mozdonyvezető
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Wildenrath

nyugdíjas tagcsoport

tudjuk hány óra

Megalakultunk!

Győr, 2009. szeptember 10. MOSZ Nyugdíjas
Tagcsoport megalakulása
Csúri Csaba vezető ügyvivő és a vezetőségi tagok: Turi Zoltán, Vass László és Vizler
Balázs összehívták a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
győri nyugdíjas mozdonyvezetőit abból a
célból, hogy itt Győrben is alakuljon Nyugdíjas Tagcsoport.
53 fő nyugdíjas mozdonyvezetővel vették fel a kapcsolatot és arra kérték Őket,
hogy vegyenek részt a találkozón.
A fenti napon 16.00 órára beszéltük meg a találkozó időpontját a
felvigyázó iroda előtt.
28 fő nyugdíjas mozdonyvezető jött el. Üdvözöltük egymást majd átmentünk a Zöldfa étterembe, ahol kitűnő vacsorával és itallal vártak bennünket.
Az étteremben Csúri Csaba mondott köszöntő beszédet, majd jóízűen elfogyasztottuk a vacsorát. Az étkezés közben meglepetés vendégek érkeztek hozzánk, mégpedig Kiss László Úr a MOSZ elnöke,
Németh László alelnök Úr és Dancsa Attila (akkor még) alelnök-jelölt Úr, kik épp a győri fórumról tartottak hazafelé és útjukat megszakítva tették tiszteletüket a mi kis társaságunknál. Örömmel fogadtuk Őket, nagy megtiszteltetésnek vettük jelenlétüket. Az Elnök Úr
néhány mondatban üdvözölt bennünket, sok sikert és jó egészséget
kívánt nekünk, mint volt „vezéruraknak”. Sajnos csak kis időt tudtak
velünk tölteni, mivel a kötelesség szólította Őket tovább.
Távozásuk után Csúri Csaba rátért az összejövetel céljára, vagyis a
Nyugdíjas Tagcsoport létrejöttére. A vezető ügyvivő és az ügyvivők

Tudjuk hány óra
Telephely
Bp.Ferencváros

Átlagos létszám
299

Győr

212

Székesfehérvár

237

Bp. Északi

220

Szolnok

256

Hatvan

104

Balassagyarmat

47

Miskolc

366

Debrecen

279

Nyíregyháza

195

Záhony

121

Telephely
Bp.Ferencváros

Átlagos létszám
295

Győr

213

Székesfehérvár

233

Bp. Északi

198

Szolnok

260

Hatvan

100

Balassagyarmat

46

Miskolc

350

Debrecen

261

Nyíregyháza

166

Záhony

109
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mindenkihez odamentek és személyesen érdeklődtek, hogy szeretne-e a Nyugdíjas Tagcsoport tagja lenni? Miután senkinek sem volt
ellenvetése, megalakult a MOSZ Győr Nyugdíjas Tagcsoport. A tagcsoport vezetésére engem (Stergerits József), a pénztárosi teendők
ellátására Bánkó József nyugdíjas kollégát kértek
fel. Nagy megtiszteltetésnek éreztük a bizalmat és
természetesen elvállaltuk a tisztségek betöltését.
Ezután még néhány formális kérdést tisztáztunk,
ezek közül a legfontosabb a következő és az azt
követő összejövetelek időpontja. A tagság kérésére minden hónapban egy alkalommal fogunk ös�szejönni, sőt javaslatokat is tettek, hogy a következő találkozókat hogyan tegyük felejthetetlenné.
Visszaemlékezünk majd néhány jó történetre, sztorira melyek velünk történtek, sőt lehetőségünk van
arra is, hogy megnézzük a nyugdíjas kollégák által hozott DVD felvételeket is. Programként felvetődött a közös kirándulás, családi hétvége, melyek reméljük, az egységünket fogják szilárdítani.
Megalakulásunkról az alapító tagokkal készült egy tabló is, amit
mindannyian büszkén mutogatunk. Egy bekeretezett tablóképet a
beíró helyiség falára is kifüggesztettünk, hogy az aktív dolgozók se
feledkezzenek meg rólunk, és majd ha nyugdíjba vonulnak, tudják,
hogy van egy csoport, ahol szívesen látják Őket.
Köszönjük a MOSZ győri vezetőségnek, ezt a nagyszerű kezdeményezést, hogy összehoztak bennünket. Nagyon jó társaság jött ös�sze, hisz mindazokból az egykori kollégákból áll, kikkel évtizedeken
át váltottuk egymást és a CSM bevezetése előtt nagyon sok szolgálatot töltöttünk egy gépen.
A nyugdíjas mozdonyvezető kollégáimnak kívánok erőt, egészséget,
hogy még nagyon sokáig tudjunk találkozni.
Győr, 2009.09.10.
Stergerits József

Nyugdíjas mozdonyvezető

2009 év 11. hó

Összes szolg.ó.
50405
169
34881
165
39088
165
36767
167
41382
162
16887
162
7787
166
58825
161
38326
137
28580
147
16997
140

Kötelezőn felüli óra
2809
9
1125
5
1249
5
1658
8
534
2
783
8
298
6
1725
5
1380
5
1096
6
368
3

Egyéb rk. mk.végzés
18
0
0
0
0
0
25
0
929
4
788
8
0
0
1406
4
0
0
0
0
0
0

„Mínusz” óra
104
0
0
0
0
0
0
0
7
0
6
0
11
0
91
0
0
0
0
0
0
0

Telephely
Szeged

Összes szolg.ó.
51817
176
37000
174
41148
177
33101
167
44120
170
16913
169
8055
175
54945
157
38704
148
27861
168
17475
160

Kötelezőn felüli óra
2705
9
1469
7
2169
9
0
0
707
3
561
6
403
9
868
2
1805
7
1237
7
772
7

Egyéb rk. mk.végzés
60
0
0
0
0
0
3812
19
1591
6
565
6
0
0
890
3
0
0
0
0
0
0

„Mínusz” óra
189
1
0
0
0
0
0
0
41
0
5
0
18
0
389
1
0
0
0
0
0
0

Telephely
Szeged
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21 munkanap
Átlagos létszám
188

Békéscsaba

137

Szentes

174

Vésztő

35

Pécs

127

Dombóvár

247

Nagykanizsa

131

Szombathely

122

Celldömölk

203

Zalaegerszeg

75

Hálózat

3775

2009 év 12 .hó

22 munkanap
Átlagos létszám
188

Békéscsaba

137

Szentes

168

Vésztő

35

Pécs

126

Dombóvár

244

Nagykanizsa

130

Szombathely

121

Celldömölk

193

Zalaegerszeg

74

Hálózat

3646

159,6 kötelező óra

Összes szolg.ó.
30799
0
26271
192
28478
164
5099
146
20354
160
40081
162
20945
160
19403
159
31999
158
11996
160
570880
151

Kötelezőn felüli óra
834
4
459
3
707
4
325
9
237
2
986
4
318
2
476
4
369
2
26
0
17759
5

Egyéb rk. mk.végzés
154
1
521
4
170
1
0
0
752
6
2071
8
445
3
198
2
320
2
52
1
7846
2

Összes szolg.ó.
32396
173
26271
192
28924
172
5761
165
21233
169
40820
168
21512
165
20011
165
32995
171
12382
167
570017
156

Kötelezőn felüli óra
1036
6
1425
10
835
5
227
6
512
4
786
3
385
3
970
8
725
4
10
0
19607
5

Egyéb rk. mk.végzés
0
0
872
6
663
4
213
6
1458
12
2380
10
1025
8
695
6
420
2
24
0
14667
4

167,2 kötelező óra

„Mínusz” óra
54
0
408
3
0
0
0
0
155
1
300
1
334
3
544
4
769
4
0
0
2781
1
„Mínusz” óra
0
0
162
1
0
0
0
0
277
2
700
3
652
5
1190
10
0
0
0
0
3622
1
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Már a fővanalakon teszteli az új generációs Szuperexpressz-t az Alstom

egy forgóvázzal kevesebbre (egy 7 kocsiból álló szerelvény esetében
például 14 helyett mindössze 8 forgóvázra) volt szükség. Az AGV
tervező mérnökei azonban még tovább mentek az innovációban: az
új szuperexpressz szerelvénynek - funkcionális értelemben - ugyanis nincs mozdonya, mivel tervezőmérnökök a forradalmian új, állandó mágneses szinkronmotorokat magukra a forgóvázakra, azaz közvetlenül a kerekekre szerelték. Ezzel a megoldással tovább csökkent
a szerelvények súlya, nagyobb lett az utastér, egyenletesebb lett a
meghajtás, és javult az erőátviteli rendszer teljesítménye is.
Az Alstom Transport ezen műszaki megoldása akár 360 km/órás
utazósebességet is lehetővé tesz az AGV számára és meghatározó
szerepet játszik a szuperexpressz teljesítményében, amit jól mutat,
hogy 2007 április 3-án egy erre a műszaki konstrukcióra / platformra épülő szerelvény állította fel az 574,8 km/óras vasúti sebességi
világrekordot is.

335 km / órás sebességgel is teszteli majd a világ leggyorsabb vonatának új generációját, az AGV szuperexpressz-t az Alstom Transport
azon próbafutások során, amelyek napjainkban vették kezdetüket
Olaszországban. Az AGV, amely a legendás TGV vonatok utóda több,
mint 60.000 kilométert fog futni az olasz vasúti fővonalakon 2010
január és július között annak érdekében, hogy a fedélzetén élő és dolgozó 10 mérnök elvégezhesse a vonat
végső beállításait és megtörténhessen a szerelvény biztosító- és jelzőberendezéseinek olasz vasúti irányítórendszerhez történő igazítása,
majd pedig azok engedélyeztetése. A budapesti metrószerelvényeket is gyártó Alstom Transport gyáraiban közben a terveknek megfelelően
halad a további 24 nagyon nagy sebességű AGV szerelvény gyártása.
Az első AGV szuperexpressz, amely
a leggyorsabb vonat lesz az európai
kontinensen, várhatóan 2011 második félévében áll majd forgalomba.
Az olasz Nuovo Trasporto Viaggiatori vasúttársaság (NTV) 2008 januárban kötött szerződést az Alstom Transport-tal 25 újgenerációs,
nagyon nagysebességű AGV szerelvény megtervezésére és legyártására, összesen 650 millió euró értékben. A megbízás keretében,
amely tartalmaz további 10 szerelvényre vonatkozó opciót is, 30
éven át az Alstom szakemberei végzik majd az új vonatok karbantartását is, amely költsége azonban nem része a szerződés ös�szegének. A prototípus elkészültét követően, az Alstom Transport
a franciaországi La Rochelle-ben 2008 decemberében kezdte meg
az AGV széria szerelvények gyártását, amely ezt követően a gyártó
olaszországi Savigliano-beli üzemében is kezdetét vette 2009 júliusában. Az első széria szerelvények 2010 augusztusában gördülnek
majd le az Alstom gyártósorairól és kezdik meg tesztfutásaikat az
olasz vasúti hálózaton.

A most megkezdett próbafutásokat megelőzően, az AGV-t az elmúlt
két évben a cseh köztársaságbeli Velimben található vasúti tesztközpontban és a franciaországi nagysebességű kelet-európai vasútvonalon tesztelték. A prototípus, a kilenc és fél hónapig tartó tesztek alatt eddig csaknem 55.000 kilométert futott.
Az Alstom Transport különböző gyártóegységeiből érkező tíz
mérnök alkotja azt a csapatot,
amelynek tagjai egymást váltva tesztelik majd az AGV szerelvényt 2010. január és július között. A vonaton 2.000 szenzor
méri majd az AGV „minden rezdülését”, az eredményeket pedig az Alstom műszaki tervező
részlege értékeli majd.
Az AGV a tervek szerint 2011
közepére szerzi meg az olasz
hálózatra vonatkozó működési
engedélyeket. Ezt követően, és
a szükséges engedélyek birtokában, az NTV várhatóan 2011 második félévében kezdheti meg AGV flotta menetrend szerinti üzemeltetését az olasz vasúti hálózaton.
Premier Kommunikációs Iroda

Az AGV elődjében, a TGV műszaki konstrukciójában a forradalmi újítás az volt, hogy a kocsik forgóvázait nem az egyes kocsik alatt, hanem az egyes kocsik között helyezték el a mérnökök. A vonatszerelvény így nemcsak stabilabb, de könnyebb is lett, hiszen kocsinként
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Új sebességi fokozatba kapcsol az AGV,
Európa leggyorsabb vonatának tesztelése

sínek világa

mobiltelefont a mozdonyvezetőknek

A STADLER AG. emeletes motorvonatokat szállít Németországba.

A svájci STADLER Pankow-i gyára és az Arriva között 2009. december végén megkötött szerződés értelmében a STADLER
cég 16 ún. DOSTO típusú, négyrészes, emeletes villamos motorvonatot szállít Németországba 2012-ben.
A DOSTO motorvonatok 420
ülőhelyesek lesznek, ebből 1. osztályú ülőhely 24. A motorvonatokon 4 kerekesszék, 36 kerékpár szállítására megfelelő hely lesz
kialakítva. Minden DOSTO-n három WC lesz, ezek közül egy nagyteres, mozgássérültek számára megfelelő kialakításban.
(Forrás: STADLER AG, sajtószolgálat)

BOMBARDIER TRAXX mozdonyok a MÁV vonalain
A MÁV 25 mozdonyt rendelt belföldi és nemzetközi személyforgalomra
Budapest, 2010. január 21. - A Bombardier Transportation megrendelést nyert el a Magyar Államvasutaktól (MÁV) 25 BOMBARDIER
TRAXX P 160 AC mozdony szállítására mintegy 80 millió euró értékben. A szerződés tartalmaz egy további 25 mozdonyra vonatkozó opciót is. Az első mozdony szállítására a tervek szerint 2011
tavaszán kerül sor.
A MÁV a váltóárammal (AC)
működő mozdonyokat a magyarországi belföldi személyforgalomban, valamint az
Ausztria és Németország felé irányuló határátlépő forgalomban kívánja használni.
A TRAXX termékcsaládot belföldi és nemzetközi útvonala-

Mobiltelefont a mozdonyvezetőnek!
Kollégáinktól értesültünk arról a parancskönyvi rendelkezésről (Gy2-16/2010), amely
szabályozgatta a mozdonyvezetők részére
kiosztandó mobiltelefonokat. Miért is csak
szabályozgatta? Hónapokkal ezelőtt jeleztük
már azon álláspontunkat a VÉT ülésein, hogy
ennek bevezetési feltételeiről a kiosztás előtt
meg kell állapodni. Nem a parancskönyvi
rendelkezést akartuk megírni a szakemberek helyett, mindössze korrekt egyértelmű
szabályozást akartunk e téren. Ez azért most
nem jött össze! Sem az egyeztetés, sem a
korrekt szabályozás.
Az ezzel kapcsolatos egyeztetést követően
sem tisztázott, hogy melyek azok a telefonszámok, melyek korlátozás nélkül hívhatók
a telefonról. Központi, elektronikusan letölthető adatbázist kértünk, amely a mai napig
sem készült el. Minek közli a munkáltató a
forgalmazási díjakat, ha olyan hívást nem is
lehet kezdeményezni, amely nem tartozik az
ingyenesen hívható MÁV csoportos számok
körébe? Mi az, hogy rendelkezik a munkáltató arra nézve, hogy a készüléket szabadidőmben tartsam bekapcsolva? Hogy gondoskodik a járműveken a töltési lehetőség
kiépítéséről? A készülékek – annak ellené-
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kon történő áru- és személyszállításra tervezték
bármely vasúthálózaton. Ez három villamos változatot (több áramnemű, váltóáramú és egyenáramú mozdonyok) és egy dízel-elektromos változatot foglal magában. A TRAXX mozdonyok
jellegzetessége a moduláris felépítés, valamint az
innovatív BOMBARDIER MITRAC hajtás- és vezérÖsszeállította:
lőrendszer, amellyel már több, mint 3800 mozBartha Géza
dony üzemel világszerte.
A MÁV váltóáramú mozdonyainak végszerelésére a Bombardier
kasseli (Németország) üzemében kerül sor. A mozdonyszekrényeket a Bombardier wrocławi (Lengyelország), a forgóvázakat a
siegeni (Németország), a forgóvázkereteket a mátranováki (Magyarország) telephelyein gyártják. A mannheimi és hennigsdorfi
(Németország) telephelyek biztosítják a hajtás- és vezérlési technológiát, valamint a hajtóműveket.

(Forrás: Bombardier)

Heidelbergben megkezdődik
a Bombardier díjnyertes MITRAC
energiatároló rendszer sorozatgyártása

A képen látható villamos
egyike annak a hat járműnek, amelyet a Rhein-NeckarVerkehr GmbH (RNV) közlekedési vállalat a németországi
Heidelbergben található telepén üzemelnek be. Ezekben
a villamosokban fogják először alkalmazni a Bombardier
innovatív energiatároló rendszerét, a BOMBARDIER MITRAC Energy Saver-t, melynek köszönhetően a villamosok 30 százalékkal kevesebb energiafogyasztás
mellett, részlegesen akár felső vezeték nélkül is képesek közlekedni a új Variobahn típusú villamosok. Az energiatárolós rendszer révén, járművenként éves szinten mintegy 93 000 kWh elektromos
energia takarítható meg.

re, hogy a szolgáltató térítésmentesen adta át a TRAKCIÓ-nak – elvesztéskor,
sérüléskor anyagi felelősséget ró a mozdonyvezetőre. Mennyi az annyi? A munkáltató ezideig erre nem tudott válaszolni.(!?)
Mi lesz akkor, ha a mozdonyvezető külföldi
tartózkodásakor, idegen hálózatban fogadja
a hívásokat? Ebben az esetben ugyanis a hívó fél védelme okán a fogadót terheli a hívás
külföldi költsége? KSZ mellékletben fogjuk
meghatározni az időt, ahol a telefonok adatokkal való feltöltésének normaidejét szabályozzuk?
Szóval van kérdés bőven!
Megint példát mutatunk arra, hogy egy jó
elképzelést, hogy lehet rosszul kivitelezni.
Nem szokatlan MÁV körökben, s a „lánykák”
úgy tűnik folytatják e régi hagyományokat.
Végül:
A telefon magán használatra nem alkalmas és így nem is vehető igénybe, tehát
azok díja közömbös számunkra.
Várjuk a járműveken a töltési lehetőség kiépítését, mert addig nem vonható felelősségre az, akinek a készüléke lemerül szolgálat közben.
Várjuk a hívható telefonszámok elektronikusan letölthető adatbázisát. Mind mobil,

mind vezetékes
számok esetében. Honlapunkon lehetőséget biztosítunk
ennek közzétételére.
Nem
köteles
szolgálaton kívül senki bekapcsolva tartani a készülékét,
kivéve, ha készenlétet vállalt.
Várjuk a készülék árát, hogy ne utólag kelljen
vitatkozni egy esetleges kártérítés esetén.
Oldja meg a munkáltató az átirányítás lehetőségét saját telefonszámra. Költségekről
csak a szerződő tud megállapodni a szolgáltatóval. Nem titok a MOSZ rendszere is ezzel
a szolgáltatóval van kapcsolatban.
Tisztelt uraim! Nem lett volna célszerű előre
egyeztetni a bevezetés feltételeiről?
Majd lesz, ami lesz, mert olyan még nem
volt, hogy ne lett volna valahogy? Ha nem,
akkor dobjuk a gyeplőt a mobiltelefonok közé?
Mi másként gondolkodunk erről! Mi készen
állunk bármikor egyeztetni, a mi célunk a
használati feltételek alapos tisztázása, hogy
a mindennapi használat során elkerüljük az
esetleges félreértéseket.
K.L.
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Együtthálás

Páva Zsolt Fideszes pécsi polgármester a Tubesen egy sátorban éjszakázott, tiltakozásul a tervezett NATO radar miatt.
Egy hír szerint Szili Katalin csatlakozott az akcióhoz. Vagyis
Szili Katalin együtt hált Páva Zsolttal. Arról nem adtak hírt,
hogy mit szólt mindehhez Páváné.

dául a GySEV-es mozdonyvezetők szerint a legnagyobb hibája az, hogy a belépéskor nem írja ki: a keretösszegét szorozza
meg kettővel.
NL

Veszélyes kérdések

Tovább dagad a BKV botrány, a humán igazgatót is letartóztatták. Az eset állítólag úgy történt, hogy kitöltettek vele
Nyugalom emberek, jobb és baloldalon, ez még nem a FIDESZ
egy 20 oldalas kérdőívet, és a kiértékelés után benntartotés az MSZP együtthálása.
NL
ták.
Kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetôségek bármelyikén!

Bakterszilánk

Nyilván rosszul válaszolt a „Ha most lennének a választások,
ön melyik pártra szavazna?” kérdésre.
NL

SIGNAL Biztosító Központi Ügyfélszolgálat: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
SIGNAL Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálati és Értékesítési irodái
SIGNAL Contact Center: 06 40 405 405 (helyi tarifával hívható telefonszám)
E-mail: info@signal.hu • www.signal.hu

A váltókezelő átdobta a váltót és kérdőn nézett a mozdonyvezetőre. A vonat kitérő választ adott.
NL

SzékházKSZ

Kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal
az alábbi elérhetôségek
bármelyikén!
„A MOSZ
SzékHasználati útmutató

ház 1123
munkatársai
SIGNAL Biztosító Központi Ügyfélszolgálat:
Budapest, Alkotás u. 50.
Azoknak a kedvéért idézem ide a MOSZ SIGNAL
székház
férfi WC-jében
Biztosító
Zrt. Ügyfélszolgálati
és Értékesítési
kötelesek
mun-irodái
SIGNAL
40 405 405kaidőben
(helyi tarifávalmunkahívható telefonszám)
kifüggesztett használati útmutatót,
akik Contact
ritkán Center:
járnak 06
ott.
E-mail: info@signal.hu • www.signal.hu
helyükön tartóz„Magadon kívül ne nyúlj semmihez, a pissoir öblítése automakodni és ez alatt
tikus.”
NL
a munkaköréhez
nem tartozó más
Rendszerhiba Kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal
egyébaz alábbi
feladatoelérhetôségek bármelyikén!
kat
is
ellátni”
KL
A GySEV-nél az intranet-en (céges háló) keresztül lehet a
Cafeteriát megrendelni. Még vannakSIGNAL
hibák aBiztosító
rendszerben.
PélZrt. Ügyfélszolgálati és Értékesítési irodái

SIGNAL Biztosító Központi Ügyfélszolgálat: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
SIGNAL Contact Center: 06 40 405 405 (helyi tarifával hívható telefonszám)
E-mail: info@signal.hu • www.signal.hu
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szilánkok és bölcsességek…

Szilánkok és Bölcsességek
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Készítette: 48
Balogh
Norbert
54

47

52
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57
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58
60

50

56

59
61

63

62

66

65

45
49

70

64
68

67

71

72

74

69

73
75

Vízszintes
1. Újság
3. Létező
6. Burgonyafajta
9. Ikra eleje
11. Bécsi sportklub
14. Híres párizsi dóm
15. Koszinusz, röv
17. Római 6
18.	Ábécénk utolsó
betüje
19. Falburkolat
20.	Független állam
Észak-Európában
21. Indián törzs
24. Apaállat

25. Kettős betű
26. Gyorsposta
28.	Úgynevezett egyszerű
gépek egyike
29.	Muhammad …,
olimpiai és világbajnok ökölvívó
30. Tüzet megfékez
31. Később
33.	Ószövetség
és a Korán szerint
Ádám és Éva első fia
34.	Község Baranya megyében, a siklósi kistérségben
35. Április röviden

37. Könyvlap egyik fele 63. A közepébe
40. Elavult
64. Halszelet
41. Vívófegyver
65. Lőpor hangzói
43. Kiejtett R
66.	(Öröklött) Birtok
44. Nagyon sokat dolgozik
németül
67. Buda része
46. Régi nép volt
68. Unió
48. Szappan márka
71. Rábaközi település
49. -va párja
51. Karen … jazzénekes 74. Végül
53. Baby ..., női hálóruha 75. Bérkatona
55. Fejér megyei község
Függőleges
57. Végén kavar
1. Román pénz
58. Nátrium vegyjele
2. Azonosító kódszám
60. Jeladó hangszer
61.	… baba, és a negy- 3. Ésszel felfog
4. Színész (Áron)
ven rabló

2
9
3 4

7
4 8

6
Sodoku
8
2
2 1 6
8
3
5
9
9
6
1 7
1
3
7 4
8
1
1
5
2
6
3 4 1
3
6

5. Való
27. Építőanyag
6. Szántóeszköz része 30.	… Eszter
7. Román gépkocsi márka színművésznő
31. ... Gibson, szinész
8. Te meg én
32. Vízparti növény
10.	… Mihály, volt
igazságügy miniszter 36. Kelt tészta
38. Tolvajnyelv
12. Vas darab
39. Fejünk része
13. ... Passos (író)
40. Silány, gyatra
16.	Ehud …, az izraeli
42. Előfordul
védelmi miniszter
20.	Második leghosszabb 43. Princípium
45. Napszak
folyam Európában
46. Kemény szélei
22. Részben tiszta
47. Égő
23. Kilométer röviden
48. Rangjelző előtag
24. Pracli, kacsó
50. O’Neill egyik alakja
26. Tokió egykori neve

A rejtvény megfejtését az alábbi újságból kivágott szelvényen kérjük beküldeni postai úton a Mozdonyvezetők Szakszervezete címére: 1145 Bp. Bácskai u. 11.
Beérkezési határidő: 2010 február 15. A helyes megfejtők között MOSZ ajándékokat sorsolunk ki. Kizárólag MOSZ tagok megfejtését díjazzuk.
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23

25

28

51
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52.	Görög mitológiában
szereplő hajó
54.	Az álszúk egyik álfaja
(pseudoptilinus … )
56. Sír
59. Görög főisten
61.	Kazaksztok
egyik törzse
62. Éneklő szó
63. Best before end
64. Vizi jármű
65. Színész (Áron)
69. Inlet eleje
70. Te, latinul
72. Bíztató szócska
73. Kiejtett „S” betű

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

2.

Tölsd ki a négyzeteket úgy, hogy minden sorban és oszlopban 1-9-ig a számok csak egyszer szerepeljenek!
Végül a kijelőlt négyzetekben lévő számokat add össze!

3.

Tölsd ki a négyzeteket úgy, hogy minden sorban és oszlopban 1-9-ig a számok csak egyszer szerepeljenek!
Végül a kijelőlt négyzetekben lévő számokat add össze!



A Mozdonyvezetők Lapjának decemberi számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtői közül 3 fő került kisorsolásra.
Kollár László (Győr), Varga István (Veszprém), Zsurka János (Debrecen). A rejtvény helyes megfejtése: Menetrendváltás, Mikulásvonat.
Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. A nyereményeket a tagcsoporti tisztségviselő útján eljuttatjuk részükre.
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