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Már a jövő sem a régi?
Fábri Zoltán Hannibál tanár úr című jól ismert filmjében hangzik
el az alábbi mondat:
„Epaminondas annyira szerette az igazságot,
hogy még tréfából sem
hazudott.” A felidézett jelenet a közel múlt eseményei miatt jutott az eszembe. A történet jól ismert, az elmúlt évben a Kormánynál kezdeményezett kollektív munkaügyi vitát lezáró megállapodásban a MÁV-TRAKCIÓ vállalta,
hogy biztosítja a feltételeket a második vontatási nemre szóló jogosítvány megszerzésére, illetve a vonal- és típusismeretek kompetenciájának bővítését. A megállapodás aláírására 2010. november 23-án került sor. A Mozdonyvezetők
Szakszervezete úgy gondolta, a közösségi közlekedés átalakítása következtében a bezárásra ítélt vonalakon dolgozók
foglalkoztatási biztonsága érdekében az átképzés és a továbbképzés segíti az egyéni munkavállalói sorsok pozitív
jövőképének kialakítását. A MÁV Cargo mozdonyvezető
toborzásának kezdetekor, a múlt év decemberében erre erősített rá az vezérigazgatói levél is, mely szívhez szólóan ecsetelte, hogy mennyire fontos a társaságnak a mozdonyvezetői
lojalitás, s ezért mit tesz a vállalat vezetése. Az első átképző tanfolyam 2010. február 1-jén indult, de február 11-én
kelt levelében a humán igazgató tájékoztatott, hogy a tanfolyamról 9 fő a jelenlegi szabályozás értelmében feltételhiányos, középiskolai érettségivel nem rendelkező mozdonyvezetőt eltávolítottak. Továbbá jelezte, hogy a március elején
induló miskolci tanfolyam indítását is elhalasztják. Erre a
tanfolyamra 17 fő középiskolai érettségivel nem rendelkező mozdonyvezető kollégát iskoláztak be. Azonnal levelet
írtunk a MÁV-TRAKCIÓ és a tárgyalásokon a Kormányt képviselő MÁV vezetésnek. Akkor sem és most
sem értem, miért küldték átképző tanfolyamra a középiskolai érettségi nélküli kollégákat. Andrási Miklós, a MÁV
Zrt. elnök-vezérigazgatója válaszlevélben tudatta, hogy a

MÁV-TRAKCIÓ vezetése már december 17-én kezdeményezte a vasúti járművezetői képzésről szóló miniszteri rendelet módosítását. Igaz, közben eltelt 3 hét, s hogy ez
alatt mi történt, arról nem adtak tájékoztatást. Bizonyára
a karácsonyra készülő hivatalnokok is csak ezzel a problémával foglalkoztak. A módosítás többkörös egyeztetéseként 2010. január 29-re sikerült is a 3 mondatos szövegszerű kivételszabályt elküldeni (a hét utolsó munkanapján)
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak és a minisztériumnak
az átképző tanfolyam indítása előtt 3 nappal. A MÁVTRAKCIÓ vezetése állítólag bízott a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökének támogató nyilatkozatában, de érdekes, ugyanez a hatóság 2010. február 10-én kelt levelében a
9 fő kolléga eltávolítását írta elő a tanfolyamról és a MÁV
Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ képzési engedélyének
bevonását helyezte kilátásba, amennyiben a jogsértő állapotot nem szünteti meg. Honnan értesült a Nemzeti Közlekedési Hatóság? Onnan, hogy a tanfolyamot a képző intézménynek be kell jelenteni, s így azonnal kiderült, hogy a
9 fő kolléga nem rendelkezik középiskolai érettségivel. A
társaságunk vezetése vajon miben bízott? Esetleg abban,
hogy szóbeli ígéretre alapozva nem kell a jogszabályokat
betartani? A bizakodás roppant erős lehetett, mert a március elejére tervezett miskolci tanfolyamra 17 fő középiskolai
érettségivel nem rendelkező kolléga részére is megrendelték
a képzést. A képzést felügyelő Nemzeti Közlekedési Hatóság írásbeli engedélye nélkül előre látható és tudható volt
a történet kimenetele. Lehet a jó szándékra hivatkozni, de
ez kevés. Ugyan úgy, ha egy mozdonyvezető esetleg vét a
vasúti forgalmi utasításban foglalt fontos szabályok valamelyike ellen. Ilyenkor nincs pardon, jön a következmény: a
munkáltatói retorzió. Talán kettős a mérce? A humán vezetésre - akinek feladata a képzés megszervezése - nem vonatkoznak, s ha mégis kiderül a hiba, az következmények
nélkül marad? Nem a felelősségre vonás a célunk, hanem a
mozdonyvezetők foglalkozatás biztonságának megteremtése a megállapodásban rögzített vállalások betartatásával.

Kifogásként a VÉT-en meg is hallgathattuk mennyire nem
egyszerű a 17 fő pótlása. Egyenként vizsgálták meg, hogy
a 3440 fő mozdonyvezető közül ki az, aki csak egy vonatatási nemre szóló jogosítványra tett szert, valamint rendelkezik középiskolai érettségivel is. Számos győzelmi jelentést hallottunk már az Integrált Humánirányítási Rendszer
(SAP) bevetéséből eredő előnyökről, például a végzettségeket is tárolni tudó adatbázisról és a gyors lekérdezésekről.
Talán a több milliárdos rendszer nem működik, vagy a humán szakemberek nem töltötték fel adatokkal? Nem tudjuk,
de egy biztos, nem csak a mozdonyvezetők munkájának hatékonysága növelhető. Itt az idő, ha eddig nem sikerült, nosza, fel kell tölteni a szükséges adatokkal az un. kvalifikációs katalógust a rendszerben. Így a 17 fő potenciális csere
elvi lehetőségének megállapítása nem tartana egy hónapig,
legfeljebb 10 percig.
Létezik másik rendszer, amelyik szintén nem tökéletes.
Ilyen az a nagy reménységű és nagy költségű vezénylő
program is. Az ország déli részében egyidőben önköltségben utaznak mozdonyvezetők A pontból B-be és B-ből A
pontba. Elkeserítő, hogy a munkáltató a rendszer tökéletlen
működésének árát a mozdonyvezetőkön kívánja behajtani,
amikor a hatékony foglalkoztatás címén a munkáltatás feltételeit kívánja bővíteni. Megjegyzem, a Kollektív Szerződés 2010. január 22-én aláírásra került, a Helyi Függelékek tárgyalásának első napja 2010. február 5?. Két hét
ismételten úgy telt el, hogy nem történt semmi! Vajon miért?
A Helyi Függelékek hiánya miatt a társaság humán vezetése azt már kinyilvánította, nem szándékozik elszámolni
az erre az időszakra járó munkaszerződés szerinti munkavégzést. Akkor kinek is a hibája, hogy nem születtek meg
a Helyi Függelékek?
A pozitív együttműködés jegyében javasoljuk a jelenlegi
technológiai folyamatok átvizsgálást! Lehet, hogy az üzemeltetés „kincskereső csapata” jelentősebb eredményeket
tudna felmutatni a beszerzés, karbantartás vagy az üzemanyag és energiafelhasználás terén. S nem kellene a humán
szervezetnek olyanná válnia, mint a kannibálnak, aki nem
Kiss László
vegetáriánus, hanem humanitárius.

Jogsegélyszolgálat a gyakorlatban

Interjú Dr. Király Györggyel a MOSZ jogtanácsosával.
Előfordul szinte mindannyiunk életében vagy szűkebb környezetében, hogy egy adott helyzetet vagy konfliktust nem tudtunk megoldani, s nem marad más út, mint a jogszolgáltatás igénybevétele. A munka világa szintén tele van konfliktushelyzetekkel, ezért is tart fenn a Mozdonyvezetők Szakszervezete önálló saját jogsegélyszolgálatot. Beszélgető partnerem Dr.
Király György a MOSZ jogtanácsosa, akivel mindennapi munkájáról és jellemző tevékenységéről kérdeztem.

?

 z érdekvédelmi tevékenység fontos feladata a konfliktusok felA
vállalása. Bizonyos helyzeteket le lehet tárgyalással zárni, de
van, amikor segítségül kell hívni a MOSZ jogsegélyszolgálatát.
Mi jellemzi ma a jogsegélyszolgálatot?

A munkám elég kiterjedt, tréfásan azt szoktam mondani, a lerepült mosógéptető garanciájának érvényesítésétől (ez valóban megtörtént eset) a Kollektív Szerződésen át a válóperig bezáróan mindenhez értenem kell. A jogtanácsosi tevékenységet egyedül látom
el 2008. január elseje óta, kivétel a büntető ügyeket, melyben Dr.
Katona István ügyvéd jár el a konkrét esetre szóló megbízás alapján. Általában amikor a vezető tisztségviselők vagy a területi tisztségviselők nem boldogulnak egy bizonyos üggyel, akkor keresnek fel
a kollégák. Ez jelenthet jogi tanácsadást, konzultációt vagy kereseti
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kérelem benyújtást az illetékes bíróságra, vagyis perbeli képviseletet. Ha tipizálni kell a nálam megforduló ügyeket, akkor a következő
csoportokat lehetne felállítani: munkajog, polgárjog, családjog és az
egyéb ügyek. A munkajog a legnagyobb része a tevékenységemnek,
a Kollektív Szerződés és helyi függelékek kapcsán sok megkeresés
érkezik, valamint a rendkívüli felmondások képviselete a bíróságon,
hogy néhány példát említsek. A polgárjogon belül megkerestek már
autólízing vagy ingatlan adás-vétellel kapcsolatban. A családi jog területén is számos esetben adtam már tanácsot tartásdíj vagy gyermek elhelyezési ügyekben. Munkám során fontos a bizalom, hiszen
emberi sorsokkal, történetekkel találkozom, ami diszkrécióra kötelez.

?

A munkaügyi konfliktusokból hogyan lesz egyéni jogvita?
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?

 zaporodnak a munkaügyi jogesetek, s ha igen, milyen okokra
S
vezethető vissza?

Ha egy szóban kell válaszolnom: akkor igen. Bővebben, az elmúlt
két esztendőben, a MÁV-TRAKCIÓ megalakulása óta elmondható,
hogy a peres ügyek száma 2-3 szorosára nőtt. Az ügyszámok emelkedésének egyik oka, hogy a MÁV-TRAKCIÓ külön munkavállalókat
alkalmaz, akik kifejezetten arra vannak ráállítva, hogy a hatályban
lévő Kollektív Szerződés és az ahhoz kapcsolódó Helyi Függelékeket hogyan lehet a lehető legtágabban értelmezni a munkáltató részéről. Véleményem szerint néhány új értelmezési mód nem
a megkötéskori akaratnyilvánításon alapul, és bizonyos esetekben
sérti a jogszerűséget is. Például: ha korábban a munkavállaló elment tanúként meghallgatásra, azt a Kollektív Szerződés egy mondata szerint elszámolták munkaidőként. Jelenleg kiadott értelmezés
szerint, ezt nem lehet elszámolni munkaidőnek. Számos a Kollektív
Szerződésben vagy annak Helyi Függelékében szabályozott kérdés
változatlansága és kialakult alkalmazási gyakorlat ellenére új értelmezést kap néhány szabály, és másként alkalmazza azokat a munkáltató. Úgy érzem, nem a kiszámítható munkaügyi kapcsolatokra
törekszik a MÁV-TRAKCIÓ néhány képviselője, hanem a konfliktuskeresés jellemzi tevékenységüket. Gyakran elhangzó véleményük,
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csak pereskedjünk, mire a bíróság döntést hoz, eltelik két-három év
is. Ennek egyenes következménye, hogy a munkavállalói magatartásban is változás áll be, egyre többen döntenek úgy, hogy kiállnak
jogaik érvényesítése mellett.

?

Mit tud tenni ilyen esetben a jogtanácsos?

A helyzet nem könnyű, hiszen a mindennapi gyakorlat megváltoztatása időbe kerül, mely egyre több plusz feladatot ad. Mindent meg
kell tenni, hogy a vállalat a Kollektív Szerződésben vagy más megállapodásban foglaltakat tartsa be. Az is lehetetlen állapotokat eredményezne, ha minden ügyet perre vinnénk, ezért bizonyos ügyekben gyakran születik valamiféle megoldás. Ebben nagy szerepe van
a tisztségviselők egyeztetéseinek és tárgyalásainak is. Meg kell találni az arany középutat, hiszen a konfliktuskezelés végső lehetséges
módja a jogi út. A problémákat gyorsan kell megoldani, hiszen mindenki számára a kiszámítható együttműködés a legfontosabb.

?

 a gyors mérleget kell készíteni a
H
perbeli képviseletek sikeréről, akkor milyen eredményekről számolhatunk be?

Több munkaügyi perben képviseltem,
illetve képviselem a kollégákat, de számos ügyben született már peren kívüli egyezség a másik fél kezdeményezésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy nem vállalták az ügy bíróságon
való képviseltét, mert egyáltalán nem,
vagy csak kevés esélyt láttak a sikerre. A Nyugdíjigazgatóságok és Egészségbiztosítási Pénztárak ellen beadott
kereseteim is elérték céljukat a bíróságon, de fegyelmi büntetés hatályon kívül helyezése is található praxisomban.
Előfordul, hogy bizony esetekben ittas
vezetés vagy gázolaj eltulajdonítás alkalmával nincs mit tenni, hiszen a tényállás egyértelmű. Ilyenkor
igazából a kollégának kellett volna előre gondolkodnia, s nem belemenni az adott helyzetbe és elkövetni a cselekményt.

?

 Mozdonyvezetők Szakszervezetének mobiltelefonos flottaszolA
gáltatása kézzelfogható anyagi előnyt biztosít a tagoknak. A jogtanácsos is csak csupa pozitívumot tud erről a szolgáltatásról
elmondani?

Magáról a T-MOBILE által nyújtott szolgáltatásról igen, de alkalmam
nyílik ennek a dolognak az árnyoldalát is látni. Számos kolléga késve vagy egyáltalán nem hajlandó fizetni az igénybe vett szolgáltatás
után. Ilyenkor a nem fizetők esetében a MOSZ áll helyt. Feladatom,
hogy a kintlévőséget minden lehetséges eszközzel behajtsam. Az elmúlt időszakban 40-50 darab fizetési meghagyást kellett kiküldeni,
a tartozások legkisebb összege 5000 Ft, a legnagyobb 600000 Ft
volt. Összességében több millió forint került befizetésre, illetve végrehajtásra. Talán érdemes elgondolkodni, mi lehet az oka a fizetési
fegyelmezetlenségnek, illetve elég gondosan járunk el, amikor új tagokkal bővítjük a rendszert.

?

A munka mellett mire jut még idő?

Legfontosabb a család, az ötéves fiammal és az egy éves lányommal való foglalkozás szinte mind szabadidőmet leköti. Örömmel figyeljük feleségemmel a gyermekek fejlődését, aki otthon GYED-en
neveli őket. A csekély szabadidő terhére néha moziba vagy színházba megyünk, ez jelenti kettőnk kikapcsolódását.
D.A.
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Fontos, hogy pontosan megismerjem az előzményeket. Aki felkeres, hozza magával az összes rendelkezésére álló iratot, ami az ügy
szempontjából lényeges lehet. A személyes találkozás alkalmával a
szóbeli információkkal kiegészítve megbeszéljük, hogy milyen kimenetele lehet egy adott ügynek. A kollégának kell a döntést meghoznia, hogy érdemes-e nekivágni és az egyéni jogvitát felvállalja-e. A
döntés meghozatala előtt rendszerezzük az információkat, és értékeljük a jogvita lehetséges kimenetelét, de a döntést a mozdonyvezető kollégának kell meghozni. Az is elmondható, hogy gyakran a
munkahelyi retorziótól való félelem miatt nem kerül bíróságra az ügy,
illetve olyanra is volt példa, hogy menetközben állt el egyéni jogvitától a kolléga. Ilyenkor már jelentős mennyiségű energiát és időt fordítottuk az ügyre, ezért is fontos, hogy mindent jól megfontoljon,
viszont ha döntött, hogy vigyük perre az ügyet, akkor tartsunk ki.
A jelenlegi munkaügyi perek többsége a MÁV-TRAKCIÓ-val szembeni jogvita, illetőleg néhány van, amely a
MÁV Zrt-vel szemben indult. Ezeket elődömtől megörököltem. Természetesen a
GySEV-nél és a Dunaferr-nél is elláttam
már jogi képviselet. A folyamatban lévő munkaügyi perek egy része rendkívüli
felmondással kapcsolatos: ittas vezetés
vagy gázolaj eltulajdonítás. Véleményem
szerint előfordul, hogy némely esetben
az ügyet a munkáltató személyes ügyként kezeli, de az is természetes, hogy
rendkívüli felmondás esetén mindenféle létező eszközt felhasznál arra, hogy
a jogszerűséget bizonyítsa. A rendkívüli felmondáskor azokat az ügyeket lehet sikerre vinni, melyekben a munkáltató nem jogszerűen járt el. Ezeknek az
ügyeknek a peres kimenetelére nem lehet garanciát vállalni, illetve azt sem lehet előre borítékolni egy bíróság eljárás
során, hogy milyen eredmény születik. A
konkrét ügyben mindig kialakítom a saját jogi véleményem, s attól függően vállalom el azt. A munkaügyi vitáknak jelentős része a rendkívüli felmondásos ügyeken kívül az elmaradt jövedelemmel kapcsolatosak. Ez lehet utazási költségtérítés,
személyi alapbér különbözet, de előfordul üzemi balesettel kapcsolatos vagyoni kártérítés, illetve nem vagyoni kártérítés is.

megállapodtunk…

Gondolatok a Cargo-s mozdonyvezetői érdekvédelemről
Március 1-ig 58 fő, március végéig további 36 fő mozdonyvezető áll munkába
a Rail Cargo Hungary-nál (lánykori nevén MÁV Cargo-nál) – a továbbiakban az
egyszerűség kedvéért Cargo-nál. A társaság február végi jelentkezési határidővel további 65-70 fő felvételét indította el. Arra lehet tehát számítani, hogy
év közepére 150-170 saját mozdonyvezetője lesz a cégnek. Ebben a helyzetben természetesen vetődik fel a kérdés mindenkiben: mi lesz a mozdonyvezetői szakmai érdekvédelemmel az osztrák tulajdonú vasútvállalatnál.
Érdekvédelemnek lennie kell
Van egy régi római mondás: Hajózni kell. Mozdonyvezetői szakmai érdekvédelemnek lennie kell. A munkakör sajátosságai (fokozott büntetőjogi, anyagi,
munkajogi felelősség, baleseti és pályaalkalmassági kockázat, az általánostól
lényegesen eltérő életvitel kényszere) igénylik, a szakma stratégiai helyzete pedig lehetővé teszi a hatékony érdekvédelmet.
Érdekvédelem nincs tagok nélkül. Tagok a Cargo-nál csak az oda szerződöttek
lehetnek. Minél többen, annál erősebbek. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy
csinálják mások. Neked kell csinálni, te vagy a „mások”. Kik csináljanak érdekvédelmet maguknak, ha nem a mozdonyvezetők? – értetlenkednének a más
szakmához tartozók. Ma a Cargo igyekszik megnyerni az oda jelentkező mozdonyvezetőket, a viszony jó a munkáltatóval, a jövő biztató és kiszámítható,
akár úgy is tűnhet, nincs szükség érdekvédelemre, de ez nem lesz mindig így.
Az alaphelyzet mindig az lesz, hogy a menedzsment a tulajdonos érdekét képviseli, ha kell, a munkavállalókkal szemben is.
Érdekvédelem nincs szolidaritás nélkül. Lehet, hogy úgy érzed, te folyamato-

san adsz (időt, segítséget, tagdíjat, stb.), és soha nem kapsz. Akkor szerencsés
vagy, mert nem kell kapnod. De az is lehet, hogy többször és többet kell kapnod, mint amennyit adni tudsz. Akkor lesz honnan kapni. Éppen ez a szolidaritás lényege.
Szolidaritásra kötelez a szakma közel 170 éves magyarországi történelme is. A
mozdonyvezetőknek akkor is voltak szakmai szervezeteik, amikor tiltott volt a
szakszervezeti szervezkedés.
A Rail Cargo Hungary-nál nem tiltott a szakszervezeti szervezkedés.
Jók az érdekvédelmi szervezkedés feltételei, de nem eszünk egymás
tenyeréből a munkáltatóval
A MÁV-tól hozott, de a tulajdonos által is erősített vállalati kultúra része az
együttműködésre törekvés a szakszervezetekkel. Nem néznek ferde szemmel
a tagdíjlevonási megbízást adóra, nem kell magyarázkodni a szakszervezethez tartozás miatt. Van kollektív szerződés, a törvény biztosítja a szakszervezeti munkaidő kedvezményt, van megállapodás a szakszervezetek működési feltételeiről.
A társaság betartotta a MOSZ-al 2007-ben kötött megállapodást, együttműködött és megállapodott a mozdonyvezetők foglalkoztatási feltételeiről és az első
150 mozdonyvezető MÁV-Trakciótól történő átvételéről.
Mára a Cargo kollektív szerződésének részévé váltak a mozdonyvezetői foglalkoztatási szabályok. El kell ismerni, ez utóbbiban jó partnernek bizonyultak a
Cargo-nál működő más szakszervezetek is.
Most jó a kapcsolat a Cargo és a MOSZ között is, mert a cég és a mozdonyvezetők érdeke – és ezzel a MOSZ érdeke – ezt kívánja. Később ez sem biztos,
hogy mindig így lesz. Ne legyen kétséged afelől, hogy a Cargo-s mozdonyvezetők és a cégvezetés közötti érdekkonfliktusban melyik oldalon állunk majd.
A következő kérdés, amire választ kell adni magának minden Cargo-s mozdonyvezetőnek, hogy milyen szervezeti keretek között gondolja a mozdonyvezetői érdekvédelmet. A MOSZ azt tudja megmondani, hogy mit kínál, és el tudja
mondani a véleményét a többi lehetséges alternatíváról. A döntés a mozdonyvezetőé.
Nem akarjuk megmondani, milyen a jó érdekvédelem a Cargo-nál
A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem tudja, és nem is akarja megmondani
kívülről, hogy milyen a jó mozdonyvezetői érdekvédelem a Rail Cargo Hungary
Zrt-nél. Ezt az ott dolgozó kollégáknak kell megmondani, ehhez pedig ott tagokra és tisztségviselőkre van szükség. Ezt a Cargo-nál választott MOSZ vezetőknek és tagoknak maguknak kell eldönteniük. Vagyis a Cargo-nál nincs nélküled
mozdonyvezetői érdekvédelem. A MOSZ vezetői ehhez szakértői, jogi, tárgyalási, anyagi, segítséget, a többi vasútvállalatnál dolgozó kollégák szolidaritást tudnak hozzátenni, de nem tudják helyetted megcsinálni azt, amit csak te tudsz:
szakszervezetet csinálni a Cargo-nál.
Kövesd a GySEV-es, vagy Dunaferr példát a Cargo-nál! A GySEV MOSZ tagcsoport önálló vállalati szakszervezet, maga dönt az érdekvédelmi céljairól, sztrájkról, megállapodásról, KSZ-ről. De ehhez felhasználja a MOSZ infrastruktúráját,
szervezetét, anyagi bázisát, sztrájkalapját, szakértőit, egy szóval az összes erőforrását! Ugyanezt teszik a Dunaferr mozdonyvezetői!
Ahhoz azonban, hogy a cég döntéseire érdemi befolyást tudjunk gyakorolni, a
MOSZ-nak reprezentatív szakszervezetté kell válnia a MÁV Cargo Zrt-nél, vagyis
a mozdonyvezetők legalább 2/3-át kell tömörítenie.
Terveink szerint rövid időn belül ideiglenes MOSZ vezetőség kezdi meg a működését a Cargo-nál, amelynek fő feladata a helyi érdekvédelem átmeneti szervezése és a választások előkészítése lenne. A választásokat a nyár elejére tervezzük kitűzni. A kollektív érdekvédelem mellett nem szabad megfeledkezni
azokról a tag jogán járó szolgáltatásokról, amelyek adott helyzetben akár az
egzisztenciád összeomlásától, vagy a szakmai pályafutásod derékba törésétől
menthetnek meg. Sok más apróság mellett a kárfelelősségi biztosításról, az ingyenes bíróság előtti munkajogi képviseletről, és a foglalkozással összefüggő
ingyenes büntetőjogi képviseletről van szó. Ez utóbbi, balesetvizsgálói múlttal,
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a mozdonyvezetők munkaszerződéséhez
( a MÁV cargo és a MOSZ közötti megállapodás kivonata)
Munkaidőkeret
A mozdonyvezetőket havi munkaidő keretben kell foglalkoztatni.
A munkarend meghatározása
A mozdonyvezetőket vezényelt utazó munkarendben kell foglalkoztatni.
Vezényelt utazói munkarend:
A megszakítás nélküli munkarend a munkáltatónál alkalmazott olyan sajátságos módozata,
amely munkarend főbb jellemzői alapján:
- a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége a munkáltató utasításának megfelelően, megszakítás nélkül az év bármely napján 00.00 órától 24.00 óra között bármely időpontban (éjjel,
nappal, munkaszüneti napon stb) előírható,
- a munkaidő tartama az egyes munkanapokra a napi munkaidő és 12 órán belül egyenlőtlenül
is beosztható- figyelemmel a napi munkaidő, pihenőidő mértékére, a rendkívüli és éjszakai
munkavégzésre vonatkozó törvényi rendelkezésekre.
A mozdonyvezetők egymást követő éjszakai foglalkoztatásának korlátozása
A mozdonyvezetők legfeljebb két egymást követőalkalommal kötelezhetők éjszakai munkavégzésre. Ebből a szempontból éjszakai munkavégzésnek minősül, ha a munkaidő legalább 4 órás időtartamban a 22–06 órás időszak közé esik.
A mozdonyvezetők munkaidejére vonatkozó külön rendelkezések
1. A mozdonyvezetők munkaideje a szolgálati óra, amely a munka megkezdésétől a munka befejezéséig tartó időtartam, kivéve a várakozási időt. Ennek megfelelően, a várakozási idő nem minősül munkaidőnek, és nem esik az osztott munkaidő szabályai alá. Várakozási idő az egy szolgálaton belüli forduló, illetve közbeeső állomáson a normaidőn túli időtartam, amely az 5 órát
eléri vagy meghaladja, feltéve, hogy a munkavállaló nyugodt, pihenésre alkalmas, zavartalan elhelyezése biztosított. A várakozási idő felső határa legfeljebb 7 óra lehet. A várakozási idő tartamára a munkavállalót személyi alapbére 50%-ának megfelelő díjazás illeti meg.
2. A munkaidő-beosztásban a munkáltató megjelöli a munkakezdés tervezett helyét, időpontját és
a munka befejezésének tervezett helyét és időpontját.
3. A mennyiben a munkakezdés helye megváltozik, a munkaidő vagy az eredetileg tervezett időpontban, vagy – ha az korábbi – az új munkakezdési helyre érkezés időpontjában kezdődik.
4. A munkavállaló lakóhelye és munkakezdés helye, illetve a munka befejezésének helye és a lakóhelye közötti utazási időtartam oda és visszaút esetén a 1,5-1,5 órát nem haladhatja meg (munkába járási időtartam).
A mennyiben a munka befejezésének tényleges helye a lakóhelyhez viszonyítottan távolabb esik,
mint a munka befejezésének tervezett helye és a lakóhely közötti távolság, akkor a munkába járási időtartamot meghaladó különbözeti távolságra eső közlekedési idő munkaidőnek, a 12 órát
meghaladó rész pedig utazási időnek minősül (Mt. 105.§ (7)).
A z utazási időnek a munkaidő végétől a munkába járás távolság eléréséig eltelt idő minősül,
amely alatt a munkavállalót a MÁV Cargo KSZ 54.§ (4) szerinti díjazás illeti meg.
5. A
 munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő- és befejező technológiai normaidők a napi munkaidő
részét képezik, a napi munkaidő ezekkel az időtartamokkal sem léphetők túl.
6. Mozdonyvezetési idő: A munkaidő azon része, amikor a mozdonyvezető a mozdonyon köteles
tartózkodni, és felel a jármű üzeméért. Nem tartozik bele a vezetési időbe a jármű üzembe helyezésének és üzemen kívül helyezésének időtartama, valamint a munkaközi szünet.
7. A mozdonyvezetők egy szolgálatban eltölthető idejére vonatkozó rendelkezések:
a.) a szolgálati órát – az ebben a §-ban foglalt más rendelkezéseket is figyelembe véve – legalább 6 órai időtartamra kell tervezni. A szolgálati óra a napi 12 órát nem haladhatja meg.
(Mt. 119. §. (3) bek)
b.) ha a munkavállaló eredetileg tervezett szolgálata a MÁV Cargo KSZ 26. §. 3. pontjában foglalt határidőkön belül részben, vagy egészében elmarad, az eredetileg tervezett szolgálatnak megfelelő időtartamot kell elszámolni, függetlenül az elmaradás – munkáltató oldalán felmerülő – okától.
8. Ha mozdonyvezető a szolgálatát megkezdte, és az az előre meghatározott időpontnál később ért
véget, az eredeti munkaidő-beosztását meghaladó időtartam rendkívüli munkavégzésnek (MÁV
Cargo KSZ 34. § (1) bek.) minősül.
9. A mozdonyvezetők távolléti órája (munkaidő + várakozási idő + utazási idő [KSZ 33. § (4) bekezdése]) a havi 220 órát nem haladhatja meg.
A készenlét
A mozdonyvezetők részére elrendelhető készenlét azzal, hogy az a havi 12 órát nem haladja meg,
és éjszakai szolgálat után nem rendelhető el.
Munkaközi szünet
A munkáltató a vezénylésben meghatározza az(oka)t az időintervallumo(ka)t, amely(ek)ben a mozdonyvezető kiveheti a munkaközi szünet. A mozdonyvezető a munkaidőben a munkaközi szünetet
úgy veheti ki, hogy ezzel az üzemviteli folyamatok menetét lehetőség szerint ne zavarja meg.
Az első munkaközi szünetet a szolgálat megkezdését követő 2. óra leteltét követően a szolgálat 6.
órájának 20 percéig kell tervezni és kiadni. Kettő munkaközi szünet összevontan a szolgálat 5. órájának 40 percétől a szolgálat 9. órájának 20 percéig tervezhető, adható és vehető ki akként, hogy
ezen időtartam alatt a munkaközi szünet kiadásának teljesednie kell.
A második munkaközi szünet tervezhető és kiadható a lejelentkezés kezdetéig.
Amennyiben a munkaközi szünetet a tervezett időszakban nem lehetett biztosítani, a tervezett időpontot követően a munkáltató képviselőjével (irányító) egyeztetett helyen és időpontban jogosult a
munkavállaló munkaközi szünetre.
Amennyiben rendkívüli technológiai ok vagy az Mt. 128. § (1) bekezdésben meghatározott esemény miatt bármelyik munkaközi szünet a lejelentkezési idő kezdetéig nem adható ki, úgy azt a
munkáltató által meghatározott módon kell dokumentálni, és a személyi alapbér 175 %-ával kell
díjazni.
Napi pihenőidőre vonatkozó eltérő rendelkezések
A mozdonyvezetők esetében havonta legalább egy alkalommal 54 órás pihenőidőt úgy kell biztosítani, hogy abban szombat 0 óra és a vasárnap 24 óra benne legyen.
A mozdonyvezetők esetében csak a munkavállaló előzetes hozzájárulásával jelölhető ki ez a pihenőidő arra a hétvégére, amikor a vasárnapi napot megelőző szombati napot az Mt. 125. § (5) bekezdése szerint munkanappá nyilvánították.
A pihenőnapokat (a pihenőidőket) a MÁV Cargo KSz 25. § 1. pontjában foglaltak szerint közölt
munkaidő-beosztásban kell kijelölni és arról a munkavállalót kimutathatóan értesíteni kell.
A pihenőnapot (pihenőidőt) annak kezdő és befejező időpontjai feltüntetésével kell kijelölni.
Személyi alapbér és szakmai gyakorlati idő megállapítása
A személyi alapbér megállapításánál a szakmai gyakorlati időt kell alapul venni.
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Egyéb kérdések
A MÁV Cargo Zrt. vállalja, hogy a munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató működésével ös�szefüggő okra alapított munkáltatói rendes felmondással 2012. december 31-ig nem szünteti meg.
A MÁV Cargo Zrt. a mozdonyvezetők részére a hatékony és gazdaságos munkavégzéshez szükséges START kártyát, vagy azzal egyenértékű utazási kártyát biztosít.
A mozdonyvezetők részére a MÁV Cargo Zrt. – a MÁV Cargo Zrt. és a MOSZ között ebben a
tárgyban létrejött megállapodás alapján, a megállapodásban foglalt fajtájú, mennyiségű, és minőségű – munkaruhát biztosít.

nagy tapasztalattal rendelkező ügyvéd segítségét és akár milliós nagyságrendű
anyagi helytállást is jelent.
Mit kínál a többi szakszervezet?
Majd mindenki elmondja, leírja, tudatja. Előre nem minősítünk, majd az ajánlatuk, vagy a cselekedeteik minősítik őket. Azon azért mindenkinek érdemes
elgondolkodnia, hogy a Cargo-s pályafutása megkezdéséhez ki, kitől, milyen
segítséget kapott eddig. Akár az ottani foglalkoztatást elősegítő megállapodásokra (lásd keretezett rész), akár a tájékoztatásra, akár az egyéni segítségekre
gondolunk. Egyet biztosan nem tudnak még ígérni sem, nemhogy nyújtani, ez a
mozdonyvezetői szakma összetartozása, szolidaritása, a mozdonyvezetői szakmai érdekvédelem. Éppen ez az igény hozta létre annakidején a Mozdonyvezetők Szakszervezetét, és ez különbözteti meg a MOSZ-t a gyűjtő szakszervezetektől. Azoktól a gyűjtő szervezetektől is, amelyek a MOSZ után alakultak.
Országos mozdonyvezetői szakmai érdekvédelmet akarunk
A szakmaiság nem csak vasútvállalati, hanem vasútvállalatok fölötti országos
szakmai érdekvédelmet is jelent. A MOSZ jelenleg is elismert és elfogadott tárgyalópartnere az illetékes minisztériumoknak, adott esetben a kormánynak, és
részese több, a szakminisztériummal és a kormánnyal kötött megállapodásnak. Ebben a tekintetben a cél az, hogy olyan országos szakmai kollektív szerződés szülessen a mozdonyvezetők foglalkoztatásáról és bérezéséről, amely
valamennyi vasútvállalatra érvényes szabályokat határoz meg.
A Cargo-nál most kezdődő mozdonyvezetői foglalkoztatás természetes módon
vetheti fel egy új mozdonyvezető szakszervezet létrehozásának igényét. Ez –
nincs mit szépíteni – a MOSZ kritikájaként, a MOSZ ellenszakszervezeteként
jöhetne létre. Akik ezzel a gondolattal játszanak el, akár szervezőként, akár
belépni szándékozóként – azok figyelmébe ajánlanék, a fent leírt érveken túli néhány megfontolást.
Ne rombold le azt, ami van, amíg nem építettél helyette jobbat
Hirtelen felindulásból, vagy személyes sértődésből ne alapíts új szakszervezetet! Alapítani könnyű, jól működtetni nehéz. A Gépészek Szakszervezete 10 éve
jött létre, de még most is alig éri fel a tárgyalóasztalt.
Ne hagyd ott azt a vagyont és infrastruktúrát, amit a Te tagdíjadból is hoztak
létre. Jobb megoldás a magad javára működtetni, mint otthagyni.
A munkáltatókat hozod könnyebb helyzetbe azzal, ha a mozdonyvezetői szakmát érintő belső érdekvédelmi vitákat szakszervezetközi vitákká teszed azzal,
hogy ellenszakszervezetet szervezel! (Oszd meg és uralkodj!)
Ne hagyd ott azt a két évtizedes mozdonyvezetői szakmai szolidaritást, amit a
MOSZ megtestesít! Akkor is ráérsz önálló szakszervezetet
szervezni, ha kipróbáltad, hogy milyen a Cargo-s mozdonyvezetői érdekvédelem a MOSZ keretei között, és megbizonyosodtál róla, hogy működőképes, vagy nem.
Ne rombold azt, ami van, amíg nem építettél helyette jobbat!
Németh László

ügyvezető alelnök
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megállapodtunk…

MELLÉKLET

A szakmai gyakorlati idő meghatározása a munkaszerződés megkötésének időpontjában a MÁVTRAKCIÓ Zrt.-nél érvényes szabályok alapján történik.
Minden betöltött öt év szakmai gyakorlati idő elérésekor a mozdonyvezetőt át kell sorolni a magasabb bértételbe. Az alapbér előre sorolást év közben, a gyakorlati idő elérésének hónapja első napjától kell végrehajtani.
Az új alapbér megállapításáról szóló munkavállalói értesítőbe a mozdonyvezetőknél fel kell tüntetni a számított gyakorlati időt.
A szakmai gyakorlati idő alapján a havi személyi alapbéreknek legalább az alábbi értékeket kell
elérniük:
- 5 év betöltött szakmai gyakorlati idő alatt 221.000 Ft,
- 5-9 év betöltött szakmai gyakorlati idő esetén 232.000 Ft,
- 10-14 év betöltött szakmai gyakorlati idő esetén 243.000 Ft,
- 15 év, vagy azt meghaladó betöltött szakmai gyakorlati idő fölött 254.000 Ft.

jogtanácsos válaszol

alapítványi hirdetés

Ugyancsak alkotmányellenes…

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 2010. január 26-án döntést hozott a lakóingatlanokat terhelő adóról szóló jogszabályi rendelkezésekről,
így az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Nért.) és az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) több bekezdését, a lakóingatlanok
adójának bevallásához felhasználható becsült forgalmi érték közléséről szóló 242/2009. (X. 29.) Korm. rendeletet pedig teljes egészében alkotmányellenesnek mondta ki. Az Alkotmánybíróság - a jogbiztonságra tekintettel a vizsgált jogszabályi rendelkezések kihirdetésére visszamenőleges hatályú
megsemmisítése mellett döntött.
Az Alkotmánybírósághoz fordult indítványozók a lakóingatlanokat terhelő
adó alapját és az adóbevallási-adófizetési kötelezettséget megállapító szabályozást, valamint ennek a megsértését szankcionáló szabályokat a jogbiztonság és az arányos közteherviselés elvébe ütköztették.
Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény alapján a vagyonszerzési illetéket az adóalany bejelentésére, de a hatóság általi kiszabás szerint kell megfizetni, ez pedig a bejelentett érték hatósági ellenőrzését jelenti. Ha az adóalany által bejelentett
értéktől eltér az adóhatóság, akkor önmagában ezen ok miatt még nem
érheti szankció a bejelentésre kötelezett személyt - feltéve, ha az eltérés
kevesebb, mint 50 %. Ezzel szemben a Nért. és az Art. szerinti forgalmi értékben történő tévedés következményeit kizárólag az adóalanynak kell viselnie, amely alapvetően azért van így, mert az Art. szerint a vagyonadót
bevallás alapján, önadózással kell megfizetni, nem pedig bejelentésen alapuló adókiszabás után.
Rögzítette az Alkotmánybíróság, hogy az önadózás - mint adóbevallási-adófizetési technika - nem alkotmányellenes, a „…forgalmi érték-alapú közteherviselés önadózással való párosítása a jelen szabályozási környezetben

ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

1147 Budapest, Ilosvai S. utca 41. www.mkka.hu

ugyanakkor azt eredményezheti, hogy az adózó az általa pontosan nem ismert, eleve bizonytalan összegű, vélelmezett forgalmi érték bevallására köteles, s ez a bevallásában feltüntetett összeg képezi az adófizetési kötelezettsége, illetve az adóellenőrzés alapját…vagyis miközben a jogalkotó egy
bizonytalan összegű forgalmi érték bevallására kötelezi az adóalanyokat,
még szankcionálja is őket, ha ingatlanuk forgalmi értékének bevallásánál
10 százalékkal lefelé eltérnek attól az általuk előzetesen nem ismert ös�szegtől, amit az adóhatóság - ellenőrzés alapján, utólagos adómegállapítás
során - forgalmi értékként esetleg majd megállapít.”. A vizsgált jogszabályokban meghatározott - jogalkotó által engedett - 10 százalékos eltérés
aránytalanul kevés ahhoz képest, hogy az adóalanyok döntő többsége nem
rendelkezik ingatlanforgalmi ismeretekkel, így nem is várható el tőlük a lakóingatlanok forgalmi értékének pontos meghatározása.
Mindezen körülményeket figyelembe véve megállapította az Alkotmánybíróság, hogy az adózók önhibájukon kívül nem tudnak valós adatokon nyugvó
adóbevallási kötelezettségüknek eleget tenni. A vizsgált rendelkezésekkel
indokolatlanul tág teret ad a jogalkotó az önkényes adóhatósági jogalkalmazásnak, amely így kiszámíthatatlan helyzetet teremt az adózókra nézve.
A bizonytalan adófizetési kötelezettség sérti a jogbiztonság alkotmányos követelményét, amely - miután az Alkotmány 2.§ (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság részét képezi a jogbiztonság követelménye - a jogállamiság elvébe ütközik.
Az Alkotmánybíróság 8/2010. (I. 28.) számú határozata kitért arra is, hogy
Fotók: Benke Z.
„…az adó alapjának a lakóingatlan forgalmi értékeként történő meghatározása, egyúttal a lakóingatlant terhelő vagyoni értékű jog jogosultjának és
a lakóingatlan tulajdonosának „egyetemleges” adófizetési kötelezettsége,
illetve a bizonytalan értékű vagyoni értékű jogok jogosultjainak szabályozatlan módon történő arányosításával megállapítandó adófizetési kötelezettsége szintén jogbizonytalanságot hoz létre.”, amely ugyancsak alkotdr. Király György s.k.
mányellenes.

KISVASUTAK NAPJAI
MAGYARORSZÁGON 2010-BEN:

A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány kezdeményezésére 1995-től rendezik meg a „Kisvasutak napjai“ programsorozatot, melynek célja e páratlan
közlekedéstörténeti emlékeink megmentése, bemutatása és népszerűsítése. Az önálló, helyi szervezésű rendezvényeken megismerheti az egyes kisvasutakat,
térségük szokásait és hagyományait és egy felejthetetlen utazást tehet az ez alkalomból közlekedő különvonattal, amely többfelé akár gőzvontatású is lehet. A
rendezvény keretén belül megtekintheti a környék nevezetességeit, főbb látnivalóit is.
A szervezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt kisvasúti napjukon!
Április 10.
Széchenyi-hegyi Gyermekvasút
Budapest
+36 (1) 395-5420
Április 24.
Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút
Hajdú-Bihar megye
+36 (52) 417-212
Május 1.
Mesztegnyői ÁEV
Somogy megye
+36 (85) 329-312
Május 1.
Feketebalogi kisvasút
Felvidék (Szlovákia)
+421 (48) 619-1500
Május 1.
Királyréti ÁEV*
Pest megye
+36 (27) 375-076
Május 8.
Almamelléki ÁEV
Baranya megye
+36 (73) 514-102
Május 15.
Kaszói ÁEV
Somogy megye
+36 (82) 491-483
Június 12.
Hortobágyi Öreg-tavi kisvasút
Hajdú-Bihar megye
+36 (52) 589-321
Június 26.
Csömödéri ÁEV
Zala megye
+36 (92) 579-033
Július 10.
Debreceni Vidámparki Kisvasút
Debrecen
+36 (52) 310-065
Július 24.
Kemencei Erdei Múzeumvasút
Pest megye
+36 (20) 388-5743
Augusztus 1.
Beregszászi kisvasút
Kárpátalja (Ukrajna)
Augusztus 7.
Kovászna-Kommandói Erdei Vasút
Erdély (Románia)
+40 (267) 316-119
Augusztus 14.
Kecskeméti kisvasút
Bács-Kiskun megye
+36 (76) 504-308
Augusztus 20.
Mecseki kisvasút – Pécs
Baranya megye
+36 (20) 355-4641
Augusztus 20.
Tiszakécskei kisvasút
Bács-Kiskun megye
+36 (76) 441-872
Augusztus 21.
Észak-Mo-i kisvasutak – Pálháza
Borsod-Abaúj-Z. megye
+36 (47) 370-002
Augusztus 28.
Börzsöny Kisvasút – Szob
Pest megye
+36 (20) 203-7660
Szeptember 4.
Balatonfenyvesi GV
Somogy megye
+36 (85) 361-831
Szeptember 11.
Nyírvidéki kisvasút
Szabolcs-Sz.-B. megye
Szeptember 18.
Gemenci ÁEV
Tolna megye
+36 (74) 491-483
Szeptember 18.
Széchenyi Múzeumvasút Nagycenk
Győr-Moson-S. megye
+36 (99) 517-244
Október 2.
Nagybörzsönyi Erdei Vasút
Pest megye
+36 (30) 901-4270
Október 9.
Mátra-nyugatbükki kisvasutak– Felsőtárkány
Heves megye
+36 (36) 434-210

* Egyben a MÁV Nosztalgia Kft. idénynyitó napja (www.mavnosztalgia.hu)
Bővebb felvilágosításért hívja a kisvasutak telefonszámait!
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700024 04070407 51100005

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa Alapítványunk munkáját! Adószámunk: 18042412-1-42
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2010. március

Az ALE keleti régió munkacsoport megbeszélést hívott össze febr. 16-18-án Varsóban. A találkozó résztvevői Kiss László
MOSZ , Hostak Milan FS-SK szlovák, Hlas
Jidrich FS-CR cseh, Leszek Mietek ZZM lengyel elnök urak voltak.
A résztvevők 16-án érkeztek Varsóba. A varsói főpályaudvaron /Varsó Centralka/a lengyel szakszervezet elnöke Leszek Mietek úr
fogadta a meghívottakat. Minden résztvevő
vonattal érkezett a megbeszélésre. A szállások elfoglalása után este közvetlen megbeszélések folytak, majd a közös vacsorát
pihenés követte. Másnap 17-én 8 óra 30kor kezdődtek a megbeszélések. A tárgyalás
már a májusi ALE kongresszus jegyében zajlott, melyen annak főbb pontjai szerepeltek.
A munkacsoport elfogadta és megerősítette
a Pozsonyban már előzetesen jelölt személyeket az elnöki és alelnöki posztra. Külön
kihangsúlyozták, hogy az alelnöki tisztségre jelöltet a keleti régióból kell, hogy megválasszák. A résztvevők állást foglaltak abban,
hogy az információ áramlást még hatékonyabbá kell tenni annak érdekében, hogy
az esetleges demonstrációkat össze lehes-

sen hangolni és
egyszerre megtartani. Az ALE
vezetőségét ösztönözze a végrehajtó bizottságot
a közös és aktív
együttműködésre és hozzanak
létre egy szuper
m u n k a c s o p o rtot amely minden
problémás
kérdéssel foglalkozik és mindig akkor nevezik ki az
adott csoportot, ha valahol az adott régióban probléma adódik az adott ország részvételével. Továbbá foglalkozott a munkacsoport az egyes tagországok tagsági díjával,
amely véglegesítése majd a kongresszuson
fog végleges formát ölteni. A megbeszélés
befejezésekor a résztvevő országok a cseh,

Már 4 darab szolgálja a PKP IC-ét

a szlovák, a magyar és lengyel
mozdonyvezető szakszervezetek küldöttei egy emlékeztetőt
fogadtak el, amely a kongres�szus elé lesz terjesztve. Késő
este lett vége a tárgyalásoknak. Másnap - 18-án a varsói
Wschodnia /keleti/intersity kocsiműhely javító és fűtőház látogatása volt a program. Itt megtekintettük azt a csarnokot ahol
négy fedett vágányon/a csarnok hossza 450m/teljes vona-

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanács (KÜT) hírei
A KÜT soros ülésére 2010. február 16-án került sor. Az ülésen a
munkáltató részéről megjelent Pénzes Dávid működtetés támogatás
vezető úr és indítványozta a 2010. évre szóló szociális segély keret
felosztásának megállapodásban történő rögzítését.
Az indítványt a KÜT az előterjesztés apró módosításával elfogadta.
Ezután megérkezett Bihari Lajos gazdasági vezérigazgató helyettes úr, aki bemutatta szakmai prezentációját a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
2009. évi gazdasági tervének alakulásáról. Bihari úr kifejtette, hogy
a 2009. év nehéz volt, de a munkavállalók hozzáállásával – melyet
meg is köszönt – a vállalat túlélte a nehéz időszakot. Vezérigazgató
helyettes úr készségesen válaszolt, a még nem e témához közvetlenül kapcsolódó kérdésekre is.

2010. március

A szakszervezeti irodák a PKP székházában találhatóak

tokat vizsgálnak át a forgóvázaktól az elektromos berendezéseken keresztül a teljes
kocsiszekrényig. A csarnok mellet volt a fűtőház, ahol a mozdonyok javítása folyik. A
mozdonyokon és a kocsikon egységes jelzések vannak festve, egységesen néznek ki az
IC szerelvények. A Taurusok is IC festéssel
vannak ellátva. Jelenleg négy Taurus mozdonya van a PKP-nak, de voltak a fűtőház
területén Lengyelországban szerelt Flörtök
is. A vontatási telep látogatásával fejeződött
be a program, majd az elköszönés után a
résztvevők haza indultak.
Róka György

Nemzetközi referens

A KÜT meghívásának eleget téve Kramli Ferenc személyzetmenedzsment vezető úr szóbeli kiegészítést adott a vontatás irányítási rendszer átalakításának szabályozásáról szóló írásos munkáltatói előterjesztéshez. A témával kapcsolatban a KÜT tagjai kérdéseket tettek
fel melyet Kramli úr igyekezett megválaszolni, és nem zárkózott el az
egyebek napirendi ponthoz tartozó ügyek tisztázásától sem.
Az ülést követően a KÜT megküldte a munkáltatónak
a vontatás irányítási rendszer átalakításának szabályozásáról alkotott véleményét.

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
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KÜT…

Központi Üzemi Tanács

A lengyel szimulátor

A lengyel összeszerelés termékei

ALE régió értekezlet

ALE régió munkacsoport értekezlet
Varsóban

területi hírek…

Pécs

Területi hírek

2010 a MOSZ életében is a választások jegyében telik. Területünkön a nagy létszámú nyugdíjazás a tagcsoportok vezetését is
érintette. Dombóváron az öt fős vezetés kettő főre apadt. A küldöttgyűlés jóváhagyásával az év első munkanapján megalakítottuk a választási bizottságot. A bizottság a választásokat február
9-10-re tűzte ki. A jelölőlistára 6 fő jelölt került fel. A választásra
jogosultak 92,2%-a adta le szavazatát, mely joggal nevezhető példaértékűnek. A meggyőző többséggel megválasztott tisztségviselők, akik egyben a tagcsoport küldöttei: Pintér Norbert mv, Tóth
Rudolf mv, Wéber József mv.
Január 31-ig érvényes Ksz-hez kapcsolódó helyi függelékek is hatályukat vesztették. A TVSZ területén működő telephelyeken egységesen a két szolgálat közötti pihenőidő 15 óra. Február első
napjaiban, megdöbbenéssel értesültünk, hogy kihasználva az érvényes helyi függelék hiányát, a munkáltató utasította operatív
vezénylőit, hogy az Mt. és Ksz szabályai szerint munkáltassanak.
Jelesül a Ksz 43.1 rendelkezése alapján két szolgálat közötti pihenőidő 15 óra. Figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a nevezett pont a tartózkodási helyre történő eljutás idejének mértékét
a Hf-ben kell meghatározni. Nemes egyszerűséggel közigazgatási
határon belül élőknek 0 perc eljutási időt biztosít. A „vidékiek” lakóhelyre utazási idejét a Ksz 58.6 alapján a belföldi kiküldetés szabályai szerint (1 km 1.5 perc alatt) azaz 40 km/h haza, 40 km/h
vissza. Viharos gyorsasággal elkészült a táblázat, mely tartalmazza, kinek mennyi pihenőidő jár (pl. 12 óra 36 perc). Központvezető Úrral történt egyeztetés eredményeként a Hf aláírásáig az eddig szabályok alkalmazandók. Február 12-én tartotta a dombóvári
tagcsoport hagyományos farsangi bálját a gunarasi Camping étteremben. Kollégáink családtagjain kívül megtisztelték a rendezvényt pécsi és kaposvári tagtársaink is. Az ízletes vacsora elfogyasztása után, a felhőtlen szórakozást a Philips Szalonzenekar
biztosította. A kitűnő hangulatot tovább fokozta az éjfél utáni tombola sorsolás, melyen hasznos és értékes nyereményekhez jutottak a szerencsés nyertesek.
A 2009. decemberi menetrendváltást követően térségünkben
InterRégió vonatok közlekedtetését rendelte meg a MÁV - START
Zrt. Ez nagy változást jelentett a bátaszéki mozdonyvezetők munkájában, hiszen a régi jól megszokott, de korszerűnek már nem mondható M41-es sorozat helyett ezeket a vonatokat 6341 sorozatú motorvonattal szolgáljuk ki. A Sárbogárd-Baja illetve Kecskemét-Dombóvár
viszonylatokban már csak ilyen motorvonatok járnak. Ez természetesen azt jelentette, hogy minden kollégánknak típusvizsgát kellett
tenni. Ez a típusváltás kezdetekben nem ment zökkenőmentesen,
hiszen az „új” járművek mellett a zord téli időjárással is meg kellett
küzdenünk. Az első napokban rengeteg problémát jelentett a nagy
hidegben szinte minden hajnali vonatnál elfagyó központi ütközőkészülék. Sajnos ezen a sorozaton ez a szerkezet nem fűthető, ezért
nagyon sok gondot okozott a kiolvasztás, és ezért bizony több vonat csak jelentős késéssel tudott elindulni. Ezek a kezdeti problémák
mostanra megszűnni látszanak az időjárás jóvoltából. A tavalyi év végével befejeződtek a nyugdíjazások. Ennek ellenére
nem csökkentek az állásidős szolgálatok. Reméljük,
hogy a munkáltató mihamarabb orvosolja ezt a problémát, mint ahogy az orvosi vizsgálatok késedelmessége miatt elmaradt szolgálatoknak a rendes munkabérrel történő kifizetését.
Wéber József

Szeged

Miután a KSZ megkötése megtörtént, egy újabb feladat vár a munkáltató és a szakszervezetek képviselőire. Mivel a KSz 2010. január
31-én lejárt, így ettől az időponttól a szegedi terület nem rendelke-
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zik helyi függelékkel, habár ezzel pillanatnyilag egyetlen TVSZK sem
rendelkezik Ugyan a Szegeden február 5-én megtartott helyi érdekegyeztető tanács ülésén már kaptunk ízelítőt a munkáltató szándékáról, de jobbára csak abban egyeztünk meg, hogy alapnak elfogadjuk
a 2009-es megállapodást, és mind munkáltató, mind szakszervezeti oldalról ehhez nyújtunk be módosító javaslatokat a változtatásra. Bár a munkáltatónak már ekkor voltak változtatási szándékai,
de mivel ezt írásos formátumban még ekkor nem nyújtotta át számunkra, és ezért ezt érdemben nem tudtuk átgondolni, ezért arra
született megállapodás, hogy a KSz Helyi Függelékét rendkívüli HÉT
keretében február 19-én tárgyaljuk. A tárgyaláson a munkáltató részéről részt vett Ambrusné Dr. Kerekes Judit és Pénzes Dávid úr a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezérigazgatóságától, a MOSZ részéről Németh
László alelnök, akit a Szeged terület tagcsoportjai hívtak meg a tárgyalásra. Így 19-én 9 órakor egy kicsit VÉT jelleggel (akár Budapesten is megtarthattuk volna a helyi függelék tárgyalását, vagy lehet,
hogy ez a cél? Mi lesz így a TVSZK-kal?) elkezdtük a tárgyalást, ami
lendületesen haladt egészen a napi pihenő idő szabályozásáig. Majd
a szolgálatba való fel és lejelentkezési helyek szabályozásánál a munkáltató és szakszervezetek elképzeléseinek ellentéte miatt teljesen
megálltunk, és abban egyeztünk meg, hogy a munkáltató kidolgozik
egy más szellemben megfogalmazott javaslatot, amit február 26-án
újra elkezdünk tárgyalni. Mire ez az újság megjelenik, azonban már
lehet, hogy ennél is több tárgyaláson leszünk túl, vagy az is elképzelhető, hogy aláírt helyi függelékkel rendelkezünk.
Szentes telephelyen február 12-én fórumot tartott a helyi tagcsoport, amin a kollégák nagy számban képviselték magukat. A fórumon a KSz, és annak helyi függelékének tervezetéről beszélgettek és
a tagcsoport pénzügyi beszámolóját hallgathatták meg a tagok. Területünkön is elkezdődött a Cargós mozdonyvezetők foglalkoztatása,
miután a felmondási idő lejárta után az első mozdonyvezetők február 1-től elkezdték újnak mondható pályafutásukat. Szeged területen
két körzetben Békéscsaba és Szeged környékén végzik munkájukat,
aminek mikéntjéről még nem sok információval rendelkezünk, mivel
a hónap közepéig jobbára vonalismereteztek és szabadságon voltak.
De a hónap második felétől elkezdték a vonatok továbbítását is, így
valószínűleg nemsokára választ kapunk a Cargónál való foglalkoztatás gyakorlati alkalmazásáról. Szerintem rengeteg mozdonyvezető
kolléga kíváncsi, hogy valójában miként is fog zajlani
a mindennapi élet, és lehet, hogy később ezen információk alapján fog saját életére kiható döntéseket
hozni. Remélem minden dolgozónak maradéktalanul
bejönnek az elképzelései az új munkahelyén, és nem
kell csalódniuk.
Szóth Tibor

Debrecen

Miután január végén megkötetett a KSZ, a kedélyek is megnyugodtak kissé a területen. Viszont a helyi tisztségviselőknek még
csak most kezdődik a java. A hónap folyamán egymás után kaptuk meg a munkáltató javaslatait a KSZ Helyi Függelékére, a HÉT
ügyrendjére és az MVSZ Helyi Függelékére. Mit mondjak, van
min gondolkodni.. Ha bármelyik megállapodás hűde szuper volna, még akkor is nagyon el lehet rontani egy rosszul kötött Helyi Függelékkel, úgyhogy nagyon észnél kell lenni. A főbb pontok,
amiben ellentétek mutatkoznak: a szolgálati jelentkezési helyek
kijelölése, a munkarendek pontosítása, a két szolgálat közti pihenő idők, pihenő napok összevonhatósága, stb. Az írásos anyagok területi egyeztetése után, a következő hónapban folytatódnak a tárgyalások a munkáltatóval. A HÉT ülésen ismét téma volt
a munkaközi szünetek kijelölése, kiadhatósága egyes fordulók
anomáliái és ezek megoldása, illetve szó volt még a mátészalkai
felvigyázói munka átszervezéséről, ahol rövidített szolgálat lesz
bevezetve márciustól. Február 10-én a terület tisztségviselői
szűk körben, egy ünnepi ebéd kíséretében búcsúztatták Liszkás
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Debrecen–Kelet

2010 év elejének egyik legfontosabb momentuma az új Kollektív
Szerződés és az ehhez kapcsolódó Helyi Függelékek megkötésére
irányuló tárgyalások megkezdése. Most innen (erről az oldalról) az
látszik, hogy amit a munkáltató nem tudott bevinni a KSZ-be, azt
megpróbálja letolni a HF tárgyalások során a helyi tisztségviselők
és a központvezetők torkán.
Hát nem tudom, hogy milyen sikerre számítanak ezen a téren,
de szerintem kellő képen megcsömörlöttünk már a KSZ tárgyalásokon, a munkáltató okozta zűrzavaroktól, így nem hiszem, hogy
olyan nagy sikereket könyvelhetnek majd el a „végvárak tábornokainak” nyújtott támogatások során. Nálunk az első tárgyalási nap február 11-én volt, de már február 10-én (18:00 órakor)
megismerhettük a központi sablon alapján elkészített tervezetet.
Természetesen megállapodás nem született, a MOSZ tárgyaló
delegációja eljuttatta a saját írásos javaslatát a Helyi Függelék
szövegezésére vonatkozóan. Várjuk a folytatást.
A Kollektív Szerződésnél maradva azért vannak bizonytalanságok
az értelmezések során, de ezek nem a mi oldalunkon merülnek
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fel. Valakinek nehéz értelmezni azon tényt, hogy ha a személyzeti forduló szerinti vonatok [konkrét vonatszámok hiányában a viszonylatonkénti vonatok, (mert azért ilyenek is vannak az ukrán
határnál)] hamarabb leközlekednek, nem minősül elrendelési oknak a rész állásidő tekintetében! Ez azt jelenti, hogy ha a külső fél
által megrendelt szolgáltatást nyújtotta a TRAKCIÓ (hamarabb),
akkor ezért bevétele keletkezik. Ha pedig a tervezett bevételt
meghozta a konyhára a mozdonyvezető, akkor nem illik azzal jutalmazni, hogy elküldik állásidőre a KSZ szabályaival szembemenve, hiszen ami neki tervezve volt, arra a szolgálatra azt teljesítette. Vagy a tudatlanság, vagy a pofátlanság diktál, de azt ki lehet
jelenteni, hogy nem a rendezett munkaügyi kapcsolatok megteremtése a cél.
2010 januárjában a MOSZ nyíregyházi tagcsoportja elbúcsúztatta a 2009-ben nyugdíjba vonult kollégákat. A nagy létszám ellenére (32 fő) szinte mindenki megtalálta a beszélgető partnerét és
közösen elevenítették fel a közelmúlt és a távolabbi idők emlékeit.
A jó hangulatú délután folyamán a tagcsoport tisztségviselői átadták a nyugdíjasok megajándékozására vásárolt emléket, nevezetesen egy zsebórát és azzal tették még feledhetetlenné e napot,
hogy a választott tisztségviselők szolgálták fel az ebédet a nyugdíjba vonult kollégák részére.
Február 19-én Záhonyban megtartottuk a
már hagyományosnak
nevezhető
mozdonyvezetők bálját, mely
minden év harmadik
péntekjére van megszervezve. Ezen alkalommal szoktuk elbúcsúztatni az előző egy

év alatt nyugdíjba vonult
kollégákat, így e bál is a
nyugdíjasok tiszteletére
lett megtartva. Különleges élmény volt látni
a búcsúztatásnál felsobúcsúztunk
rakozott tömeget, hiszen soha ennyien nem távoztak egyszerre nyugdíjba a kollégák
közül, mint most (20 fő). Talán mondhatom, hogy megható volt
az arcok látványa, amikor a MOSZ pajzzsal és a mozdonyvezetői pályafutásuk idejével gravírozott arany pecsétgyűrűket átvették „egykori” kollégáink. A rendezvényen részt vett a MOSZ két alelnöke Németh László és Dr. Dancsa Attila, valamint a szlovákiai
„testvér fűtőházunk”, (nevezetesen Tiszecsernyő) vezetője Szűrös
István és az ottani Mozdonyvezetők Szakszervezetének vezetője
Bereska Péter urak.
Február közepén a debreceni villany átképző tanfolyamról hazaküldtek 9 főt azért, mert nincs érettségijük. Bizonyára nem áru-
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Sándort a volt területi vezetőt , ahol megköszönték eddigi munkáját, amit a csapatért végzett és ennek alkalmából átadták szerény ajándékukat.
A múlt év végén nyugdíjba vonuló többi kollégánktól március 26án, egy nyugdíjas tagcsoporti összejövetel alkalmából kívánunk
ünnepélyes keretek között búcsút venni. Reméljük jó buli lesz!
A hónap elején a Faraktár utcai Oktatási Főnökségen beindult
az év elsővillanyátképzős tanfolyama 30 fővel. A beiskolázott kollégák kértek meg, hogy tartsak különböző kérdésekben egy kis
tájékoztatót az elmúlt időszak eseményei miatt és ekkor derült
ki, hogy a cég több mozdonyvezetőt feltételhiányosan iskolázott
be. A MOSZ elnökét tájékoztattam a kialakult helyzetről és azonnal megindult a felső szintű egyeztetés. Azt szerettük volna elérni, hogy ha a 9 fő elkezdi a tanfolyamot, később ne keljen azt
abba hagynia, illetve ha ez nem biztosított, akkor még a legelején küldjék őket haza, hogy lehessen pótolni a hiányzókat. Állítólag egy pozitív állásfoglalásra volt ígéret a Hatóságtól, miszerint
ez csak egy minősített típusismeret, és az itt beiskolázott mozdonyvezetők 15-20 éve látják el munkájukat és amikor a pályájukat kezdték, még nem volt feltétel az érettségi. Ezért Márkus
Úr nyomására elkezdték a tanfolyamot, de sajnos két hét után,
a kedvezőnek nem mondható Hatósági vélemény miatt mégis abba kellett hagyniuk, és ami a legszomorúbb az egészben, hogy a
tanfolyam létszáma sem lett feltöltve. Hogy jó dolgokról is írjak,
üdítő folt területünkön a két Desiró, ami már fordában jár nálunk
a Mátészalkai oldalban. Azt gondoltuk, ide keletre soha nem ér
el ilyen korszerű motorvonat. Csak remélni merem, hogy továbbiak is követik majd őket, hisz az év folyamán az összes MD motorokat leselejtezik és nem mindegy, hogy mivel lesznek pótolva.
2010 tavasza a választások időszaka, és most nem az Országgyűlési választásokra gondolok. Egy 4 éves ciklus végén vagyunk
túl, ami azt jelenti, hogy az őszi MOSZ Kongresszusra készülve, tagcsoporti választásokra kerül sor. A Debrecen terület úgy
döntött, hogy ennek időpontja: április 6-7-8-a. Ezért a Választási Szabályzat értelmében felkértünk 3 kollégát, Sipos Gyulát, Somogyi Sándort és Kovács Gyulát, hogy vállalja el a Választási Bizottságban való részvételt. Előreláthatólag február 25-én alakul
meg a Választási Bizottság. Mivel szeretnénk még a választások
előtt megtartani a múlt évi Gazdasági Beszámolót, ezért március 10-re egy Tagcsoporti Fórumot szervezünk, ahol szeretnénk még egy Szakszervezeti Beszámolót is tartani, amivel méltó
módon lezárnánk az elmúlt időszakot. Remélem,
minél többen részt vesznek rajta! Nemes Zsolt
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lok el titkot azzal, ha megsúgom, hogy a beiskolázásnál sem volt
meg ez a kompetenciájuk. Kérdezem én: ésszerűen történt a kiválasztás, mikor mindenki tudja, hogy alapból előírás az érettségi? Nyílván nem. Az viszont tagadhatatlan tény, hogy az érettségivel nem rendelkező kollégák előremeneteli (képzési) lehetőségét
is biztosítani kell valahogyan a munkáltatónak, így jó lenne, ha rákattannának a témára és ez irányú lobby tevékenységet fejtenének ki a hatóságok felé (a rugalmas foglalkoztatás jegyében)!
Mivel ez az utolsó lapszám, ami megjelenik húsvétig, kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket,
sok-sok tojást és nem utolsósorban megfelelő
Helyi Függeléket (amit nem a nyuszi fog elhozni!)

Gyüre Ferenc

Miskolc

Az elmúlt közel egy hónap alatt, a szokásos hivatalos értekezleteken kívül a munkáltató, és a szakszervezeti kapcsolat szempontjából különösebb esemény nem történt. Legalábbis helyben. A jelenlegi körülmények között azt lehetne mondani, hogy már ez is
valami.
Az ÜT ülésen, és a HÉT ülésen is hasonló dolgokról szerezhettünk
tudomást. A január 28-i ÜT-n hallottuk, hogy a TRAKCIÓ Zrt. az,
aki egyedül kezelhető szinten tartotta azokat a feszültségeket,
melyek a válság miatt keletkeztek. Sajnos ennek hatását nálunk
mindenki (már, mint mozdonyvezető!) érezte. Ezen a fórumon hallottuk először, hogy átvehetik a mozdonyvezetők a számukra biztosított szolgálati telefont. Hurrá (!??). Én is átvettem. Eddig nem
sokat használtam, de az eddigi tapasztalatom szerint, ha nem is
csúcs technológia, de kommunikálni lehet rajta keresztül. Kicsit
recseg, mintha fazékból-fazékba beszélnénk, s a térerővel is gondok vannak, azonban el tudnak érni rajta SZOLGÁLATBAN! Azt hiszem, lesznek még gondjaink vele. Bár ne legyen igazam ebből a
szempontból!
A 2009-es évet 343 fő mozdonyvezetővel zártuk december 31én. Ez a létszám az idén még tovább fog csökkenni, a CARGOhoz történő „DEZERTÁLÁS, avagy DISSZIDÁLÁS” miatt (ugyebár
ez csak nézőpont kérdése). Diverzáns tevékenységet viszont már
csakis a CARGO-nál fejthetnek ki, mivel a TRAKCIÓ-tól fel is út
meg le is út, azaz nincs visszaút. Legalábbis a jelenlegi hivatalos
álláspont szerint.
Kis színesként itt említem meg, hogy a 80-as évek elején a mozdonyvezetői létszám 1000 fő körül volt területünkön, ami mára a
negyedére csökkent. Más munkakörökben, ide értve a mozdonyvezetők feljebbvalóit, nem igazán érzem a majdnem háromnegyedre történt zsugorodást! Arányaiban biztos, hogy nem! Egyik
TRAKCIÓS vezetőnk, aki egyébként valaha mozdonyvezető volt
nem itt helyben, erre azt találta mondani, hogy a szakszervezeti
vezetők száma sem csökkent. Még ha nem is ismeri a MOSZ alapszabályát, ami a tisztségviselők számát létszámhoz köti, tájékoztatásként tudatom, hogy akkoriban a „bizalmi csoportoknak” köszönhetően egy-egy megbeszélésen 25-30 tisztségviselő ült. Ma
Miskolcon 7-en vagyunk. Az arányokból úgy látom, hogy itt nyomon követhető a jelentős csökkenés.
A Helyi Érdekegyeztető Tanácson, többek között felvetődött az orvosi vizsgálatok körüli probléma is. Amivel már évek óta küszködik
helyben a MOSZ - mármint az orvosi vizsgálatokról szóló kormányrendeleteket, illetve azok alkalmazását illeti -, most már másoknak is szemet szúr. Lassan csak eljutunk oda, hogy összefogva,
közös erővel tudjunk fellépni a „packázások” ellen, mert ilyen „abnormális anomáliákat a MÁV TEK-nél” eddig (mások) nem tapasztaltak. Legyen úgy!!!
A Kollektív Szerződés Helyi Függelékéről eddig még nem tárgyaltunk. Valószínűleg, ez már csak márciusban fog megtörténni.
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Kíváncsian várjuk a tervezetet. Még a szervezeti részhez tartozik, bár végeredmény még nincs, s ezért nem is írtam eddig róla, az pedig az, hogy december hónapban került beadásra
a bírósághoz hosszú-hosszú huzavona után, a 2009 januárfebruár-március hónapokat érintő ki nem adott, és ki nem fizetett munkaközi szünetek ügye. Mivel a bírósági tárgyalás időpontja kitűzésre került, így erről az értesítés útján a munkáltató
– a TRAKCIÓ Zrt – is tudomást szerzett. Dr. Márkus Imre Vezérigazgató Úr érdeklődött a peren kívüli megegyezés felől. Mivel
úgy látszott, hogy sikerül megegyezni, így 2010.02.11-én azzal
a reménnyel kerestük fel a vezérigazgató urat Kiss László Elnök Úrral egyetemben, hogy pontot tehessünk az ügy végére. A
munkáltató részéről az Vezérigazgató Úron kívül még Szűcs Lajos Úr, és Pénzes Dávid Úr vett részt a megbeszélésen. Szinte
már a kikötőben jártunk, amikor is, egy oldalról jövő orkán hajónkat messzire sodorta a révtől, s a part ismét távolra került. Sajnáljuk a dolgot, mert nekünk a megoldás lett volna fontos, nem
pedig a pereskedés. Bárhogy is gondolja akárki, a MOSZ nem bíróság által szokott érdemeket szerezni! Itt tartunk most, de optimista lévén bízom abban, hogy a jövő hónapban pozitívan számolhatok be az ügyről.
S most evezzünk kellemesebb vizekre.
Február 13-án 10
fős „delegációnk”
vett részt Kassán,
az ottani mozdonyvezetők bálján. Két
autóval mentünk, s
a havazás ellenére
szerencsésen haza
is értünk. Maga a
Báli hangulat

bál remekül sikerült
minden szempontból. Étel s ital volt
bőven, és a talp alá
való is kitűnő volt.
2010. január 29-én
tartotta a miskolci
tagcsoport a nyugdíjas búcsúztatóját,
mely kronológiailag korábban volt a kassai bálnál, de azt gondolom, hogy beszámolóm végére ez illik.
Összesen 28 mozdonyvezető kollégától búcsúztunk el ez alkalommal. Néhányan már korábban elmentek nyugdíjba, de zömük, a
MOSZ és a TRAKCIÓ Zrt. között köttetett megállapodásnak köszönhetően vonulhattak nyugalomba. A búcsúztatót a fűtőház
ebédlőjében tartottuk. Meghívtuk a rendezvényre a már szintén
nyugdíjas Kósa Zoltán ex főnök urat, s jelen volt Pöstyéni György
TVSZK Vezető Úr is. Minden nyugdíjba vonuló kollégánk egy CASIO
karórát kapott emlékül a tagcsoporttól. A vacsora, s némi „kedvcsináló” elfogyasztása után, az emlékek felelevenítésén kívül, az
ének tudásukról is számot adtak kollégáink. Sajnos egy ilyen alkalommal nem lehet ott mindenki, pedig jó lett volna, ha hallotta
volna minden mozdonyvezető azokat a gondolatokat, melyeket az
elmenő kollégák fogalmaztak meg a szakmáról, a mozdonyvezetésről, és természetesen a mozdonyvezetők szakszervezetéről.
Ők mindnyájan ahhoz a korosztályhoz tartoztak, akiknek igenis
fontos az, hogy milyen gyökerekkel rendelkeznek. Tudták, hiszen
bőrükön tapasztalták, hogy honnan indultunk, s hová jutottunk!
Együtt, közösen, összetartva. Ha most a mozdonyvezetői társadalom sorsát egy „bőr táska” határozná meg, akkor megnézhetné
mindenki, hogy mit vihetne abban haza, vagy éppen mi kerül bele
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Sopron

A GYSEV-nél 2010. január 26-án aláírásra került az idei évi KSZ módosítás és bérmegállapodás, aminek a záró pontja a következő volt.
„A Megállapodás 2010. január 1-én lép hatályba, amennyiben a
jelen Megállapodásban foglalt személyi jellegű költségnövekedés
mértékét a GYSEV Zrt. Közgyűlése által elfogadott 2010. évi üzleti terv tartalmazza. Ennek várható időpontja 2010. január 28.”
Mivel a közgyűlés január 28-án, az üzleti tervet nem fogadta el,
ezért kétségeink támadtak a Megállapodás tartalmának a végrehajtásával kapcsolatban. Ezért a munkáltatóval egyeztetést kezdeményeztünk, a helyzet tisztázása érdekében. Megnyugvásunkra, nagyon konstruktívan és humánusan gondolkodtak ebben a
helyzetben és kötelezettséget vállaltak arra, hogy a munkavállalók
januári bére, már az új megállapodásnak megfelelően lesz elszámolva, annak ellenére, hogy nincs 2010-re érvényes, elfogadott
üzleti terv. E kötelezettségnek eleget is tettek. A fizetéseket, ennek megfelelően számolták el.
A cég átalakításának hatására a Pályavasút Üzletágba integrálódott a Gépészeti Üzletág, Járműfenntartási Végrehajtási Egység
és Vontatási Végrehajtási Egység formájában. Természetesen,
ennek következtében személyi változások is történtek. A VVE. vezetője Grátzer Ákos lett, aki Ferencvárosból érkezett hozzánk.
Az új főnökünkkel való többszöri egyeztetés után megszületett,
a KSZ helyi függelékének a megállapodása is. Folynak a tárgyalások a liberalizált vonatok továbbításának a feltételeiről, mivel a
létszám helyzetünk és a piac megköveteli tőlünk, hogy lépjünk ki a
saját hálózatunkról. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy
a kollégák a törvényeknek megfelelően végezhessék a munkájukat
és a plusz munkához tartozó jövedelmezésbe részesüljenek.
Az átalakítások kapcsán az idén új üzemi tanácsválasztást kell
tartani a Pályavasút Üzletágnál. Ezzel párhuzamosan lesz a munkavédelmi képviselők választása is. Itt két kollégánk fog indulni
a megmérettetésen. Folynak az egyeztetések a szakszervezetek
között, a lebonyolítás ügyében. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezetének a jelöltjei ott
legyenek minél nagyobb számban, az üzemi tanácsban.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete által március hónapban szervezett utánpótlásképzésen, egy kollégánk vesz részt, Radasics
András személyében.
A 14. GYSEV Mozdonyvezetők Bálja, az idén február 6-án került megrendezésre, aminek kellemes
környezetet a Sopron Hotel biztosított. A bál na-

gyon jó hangulatban zajlott le. A talp alá valót a
Mini Melody szolgáltatta.
A rekeszizmok megmozgatásáról a Dumaszínház
előadó művésze, Szöllősi
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Csák Gergely gondoskodott.
A bál színvonalának
emeléséhez hozzájárult a
tombola
sorsolásához a 31
felajánlás,
amit ezúton is szeretnék megköszönni. A bál fődíja egy hetes hajdúszoboszlói wellness, amit a soproni tagcsoport ajánlott fel. A
második díj egy szentgotthárdi wellness, amit a soproni mozdonyvezetőkért alapítvány ajánlott, a harmadik egy budapesti wellness, amit az Airport szálló, Koloszár
Ákos Szállodavezető ajánlott fel. A szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonlóan, magas színvonalú, jó hangulatú bált
szervezzenek. 
Vas László

Budapest–Centrum

Ha nehézkesen is (hát igen, nem könnyű ennyi helyen ott lenni egyeseknek), de megkezdődött a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződés VSzK Budapest Helyi függelékének tárgyalása. Sajnos a munkáltatói HF javaslat egyes részeinek tartalma - főleg az
utóbbi fél év során, a saját bőrünkön szerzett rossz tapasztalatok
alapján - szerintünk nem összeegyeztethető a munkavállalói érdekekkel, ezért nem számítunk sima tárgyalássorozatra.
Külön problémát jelenthet a hatályos KSz és az új HF hatályba lépéséig eltelt időszak mind a belföldi kiküldetés, mind a két szolgálat közötti pihenőidő alkalmazása tekintetében, de élünk azzal a
jóhiszemű feltételezéssel, hogy a munkáltató és annak jogkörgyakorlói, valamint azok beosztottjai is a jogkövető magatartást választják, és nem kell jogorvoslattal élnünk. Mindez a márciusi bérkifizetésnél úgyis kiderül. Ha mégsem jön be a vélelmünk, akkor
az viszont további következtetések levonására és tettekre késztet minket.
Az a munkáltatói magatartás viszont egyáltalán nem elfogadható,
ahogy próbálja az állandó munkavégzési helyes vagy határozott
idejű munkaszerződéssel rendelkező kollégáinkat munkaszerződés módosításra bírni, ilyen-olyan rövidtávú előnyökkel kecsegtetve őket. (Tettek már hasonló ígéreteket mások is, abból nem
tanultak?) A változó munkahelyes munkaszerződéssel bíró kollégákkal szemben is bizonyos fuvarok érdekében olyan elvárásokat támaszt, amit nem tehetne, ráadásul a KSz rendelkezéseinek
megfelelően is kezelhető lenne a megrendelés, de mégsem ezt teszi. A KSz alóli kiszervezés (vagy annak szándékos megsértése),
külön megállapodás(ok) kötése nem lehet érdeke egyetlen kollégánknak sem hosszútávon! Ezzel a néma cinkossággal nem csak
magát szolgáltatja ki, de az egységet gyengítve a kollégáit is hátrányosabb helyzetbe hozza szűkebb környezetében. Nagyon fontos, hogy mindezen munkáltatói törekvések ellen egységesen lépjünk fel a saját, jól felfogott érdekünkben!
További két terület vezető tisztségviselőivel találkoztunk, egy-egy
tartalmas, több aktuális témát is érintő véleménycserére. Kellemes hangulatú munkaebéddel folytattuk, s kötetlenebbül az azt követő beszélgetések során. Bízunk abban, hogy ezen alkalmak is elősegítik a
szervezeten belüli kapcsolatok további fejlődését
és a beszélgetések során tisztább képet kaphatunk más területek, tagcsoportok véleményéről,
problémájáról és terveiről.
Csallos Tamás
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nyugdíjba vonulás alkalmával. Azt gondolom, példát lehet venni róluk minden tekintetben.
Felvetődött a nyugdíjas tagcsoport megalakításának kérdése is,
ami feladatként rájuk hárul. Azt hiszem lesz rá
idejük. Az esetleges kezdeti szervezésben természetesen segítségükre leszünk, ha igénylik. Végezetül kívánok minden nyugdíjba vonult MOSZ
tag kollégánknak sok, nyugodt éveket erőben, és
egészségben! 
Laczai Lajos

nyugdíjpénztári tájékoztató…

nemzetközi hírek…

Változatlanul cél a hosszú távra
szóló nyugdíjpénztári megtakarítás
A Vasutas Önkétes- és Magánnyugdíjpénztár 1995-ben történt
megalakulásától arra törekedett, hogy a pénztártagok érdekeit szem
előtt tartva, non-profit szervezetként, alacsony vagyonkezelési díj és
működési költség mellett kiemelt figyelmet fordítson a vagyonkezelési tevékenységre és a pénztári szervezet működtetésére. A Vasutas Nyugdíjpénztár - nyitott szervezetű, tehát bárki tagja lehet - teljesen eltérő sajátosságokkal rendelkező két Ágazatot, az Önkéntes,
illetve Magánpénztári Ágazatot működteti.
Az eltelt hosszú idősszak alatt egy – két évet kivéve az inflációt lényegesen meghaladó reálhozamot biztosított a tagok számára. Sajnos 2007. utolsó negyedévi és a 2008-as év pénzügyi válságát a
Vasutas Nyugdíjpénztár sem tudta elkerülni, de a pénztárpiac szereplői között a legkisebb veszteséget ( Magán Ágazat -7,78,
Önkéntes Ágazat – 8,47 %) produkálta.
A megfontolt, következetes befektetési stratégia eredményeként 2009. évben az Önkéntes
Pénztári Ágazatban 18,22 %, a
Magánpénztári Ágazatban 17,09
% pozitív nettó hozam kerül jóváírásra a tagok egyéni számláin.
Ezzel a befektetési stratégiával
nemcsak ledolgoztuk az elszenvedett veszteséget, hanem 2009.
évre kamatadó mentesen reálhozamot tudtunk biztosítani.
Az eltelt 15 év alatt az önkéntes pénztártagok nemcsak azt tapasztalták az évenként kiadott egyéni számla alapján, hogy megtakarításuk folyamatos növekedést mutat, hanem érzékelték azt is, hogy
a hosszú távú időszak alatt jelentkező pénzügyi problémájuk megoldásához is segítséget kaptak tagi kölcsön igénybevételével, amelynek kifizetése nem az egyéni számlájukat érintette.
Az elmúlt öt évben sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy a 10 éves
várakozási időre tekintettel igényelték az egyéni számlán felhalmozódott hozam kifizetését és tovább folytatták a tagdíjfizetést a nyug-

díjas évekre. Vannak olyan pénztártagjaink, akik a hozamot és tőkét
is kivették és így tagsági viszonyuk megszűntetésre került, de újból
tagsági viszonyt létesítettek.
A hosszú távú cél azonban változatlan: Nyugdíjas évekre a társadalombiztosítási nyugdíj, magánpénztári járadékszolgáltatás kiegészítése az önkéntes pénztári tagsági viszony alatt megtakarított
összeggel.
Akik tagjai a magánpénztárnak a társadalombiztosítási nyugdíj és az
önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás mellett számíthatnak a magánpénztártól járadékszolgáltatásra.
Felismerve, hogy mennyire fontos a pénztártagok korrekt, alapos
tájékoztatása az Igazgatótanács döntése alapján tagszervezői hálózat építésébe kezdünk.
Várjuk azoknak a vasutas munkatársaknak a jelentkezését, akik
egyetértenek a nyugdíjas évekre történő takarékossággal és szívesen vállalnának tagszervezői munkát. A szervezők feladata, hogy
korrekt tájékoztatást adjanak a Vasutas Nyugdíjpénztár Önkéntes, illetve
Magánpénztári Ágazatának eredményes működéséről, pénztári tagság
előnyeiről, a Pénztár által nyújtható lehetőségekről azoknak a vasutas
munkatársaknak,
ismerősöknek, barátoknak, akik még nem létesítettek tagsági viszonyt,
vagy más kedvezőtlenebb
eredménnyel rendelkező
pénztárnak tagjai, illetve átmeneti nehéz helyzetükben megszüntették
önkéntes pénztári tagságukat. A tagszervezői munkát vállalók díjazása beszervezett tagonként bruttó 10.000 Ft.
A részletekről a jelentkezők az alábbi módokon érdeklődhetnek:
Személyesen a Vasutas Nyugdíjpénztár székhelyén (1145 Budapest,
Colombus u. 35.).
Telefonon: 06/1/363-7716/112. mellék.
Faxon, a következő fax számon: 06/1/220-8778, vasúti: 01/35-08.
E-mail útján: vasutasp@t-online.hu; Levélben: 1590 Pf. 83.
Vasutas Nyugdíjpénztár
Budapest, 2010. február 4. 

Szlovák Mozdonyvezetők Szakszervezetének beszámolója
A gazdasági válság legnagyobb hatását a ZSSK Cargo vasútvállalatnál fejtette ki. A szállítási mennyiség kb. 40 %-kal csökkent. A bevételkiesés következtében a munkahelyek
megtartása érdekében intézkedéseket kellett meghozni. Az intézkedési csomagban elsők között szerepelt a munkaidő csökkentése 70 %-os munkabérkorrekcióval a le nem
dolgozott időre. Az intézkedést a szakszervezetekkel történt megállapodást követően
vezették be. A munkaidőcsökkentést 2009. augusztus 31-ig hajtották végre.
A Munkáltató és a Szakszervezetek között folyó hosszas tárgyalások eredményeként
2009. szeptember 1-től rugalmas munkaidőt és un. rugalmas bérezést vezettek be,
mely azt jelenti, hogy az a munkavállaló, akinek nincs munkája, otthon marad. A munkavállaló ezen intézkedés következtében 300 munkaórát maradhat otthon és ezt követően 2011. december 31-ig ezt a 300 órát munkabér kifizetése nélkül le kell dolgoznia.
A rugalmas bérezés ideje alatt a munkavállaló a le nem dolgozott időre megkapja az alapbérét. Ezt az otthon töltött rugalmas munkaidőt
speciálisan dokumentálják. Habár az otthon töltött idő ledolgozását követően a munkavállaló munkabért nem kap, de a pótlékok ebben az
esetben is megilletik őt.
Azok a munkavállalók, akik önként felmondanak, 5 havi átlagkeresetnek megfelelő végkielégítést kapnak szociális csomag keretében.
A rugalmas munkaidőről és munkabérről szóló megállapodás aláírásakor a felek a Kollektív szerződés hatályát is meghosszabbították 2010.
december 31-ig.

K.L./K.L.
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2009/2010. menetrendi időszakra a vasútvállatok, - elsősorban a legnagyobb megrendelő MÁV Cargo Zrt. humánerőforrást igénylő - tehervonati megrendelései, kiszolgálási viszonylatai, operációs körzetei jelentősen megváltoztak. A változások igénylik a gazdaságos foglalkoztatottság, valamint elsősorban a munkaerő megtartása érdekében a vonali és állomási tolatószemélyzet, illetve rendező pályaudvari elegyfeldolgozáshoz kapcsolódó munkakört ellátó munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos humán intézkedések megtételét.

A Vasútvállalati megrendelések változásának főbb elemei:
• MÁV Cargo Zrt. tehervonati megrendeléseinek változása miatt egyes kiszolgálási körzetek megrendelés nélkül maradtak, így az oda beosztott munkavállalók
további foglakoztatása az adott székhely állomáson ellehetetlenült. Bizonyos állomásokról a vasútvállalat megrendelésére olyan új viszonylatú menetvonalak kiutalása történt meg a Vasúti Pályakapacitás Elosztó Kft (VPE) részéről, amelyek
több – korábban önálló -körzet kiszolgálásának összevonásával jöttek létre, melyhez az adott állomás nem rendelkezett megfelelő mennyiségű és képzettségű tolatószemélyzettel. A bemutatott körülményváltozások következtében egyes kiszolgálási körzetek összevonásra illetve új kiszolgálási körzetek kerültek kialakításra.
(pl.: Rákosrendező - Bp. Ferencváros, Szombathely- Celldömölk, Győr, stb.)
• Egyes vonali kiszolgálást végző tehervonatok közlekedéséi útvonalának azon szakaszára, amelyeken a vasútvállalat az állomások kiszolgálásának lehetőségét a
saját üzletszabályzatából törölte, nem rendelte meg a vonali tolatószemélyzetet. Ezen esetekben a vonatindító állomás és a kiszolgálásban érintett első állomás között a tehervonat csak mozdonyvezetővel közlekedik. Ezáltal a személyzet
operációs körzetének határai csökkentek, ami a munkaerő szükséglet csökkenését is okozta egy-egy kiszolgálási körzetben. (pl.: 90450/90451, 53410/53411,
60321/60322, 70720 vonatok stb.)
• Azon vonali kiszolgáló vonatok esetében, ahol a megrendelő vasútvállalat a korábbi kiszolgálási viszonylatokból teljesen kivonult, a kiszolgálás lehetőségét a saját
üzletszabályzatából is törölte, így egyes telepállomások megrendelés – szolgáltatási igény – nélkül maradtak. Ennek következtében a kiszolgálási rendszerből a viszonylatok részleges, illetve teljes kivonása vált szükségszerűvé (pl.: 110. 120a.
16. 75-76-77-78 vonalak stb.), illetve a menetrendi struktúra változás miatt kiszolgálási irányok megváltoztatása. (pl.: Tatabánya)
• MÁV Cargo Zrt. a forgalmának több mint felét kitevő küldemények továbbítását
– közúttal szembeni piaci versenyképesség megtartása érdekében – új alapokra helyezte. Az új elegytovábbítási szempontok eredményeként - a mellékelt térképvázlaton szemléltetve- hálózati szinten 8 un. hálózati jelentőségű rendezési
pontot, valamint 5 kisebb rendezési pontot alakított ki, egyben csökkentette 44
szolgálati helyre a kiszolgálási pontok számát.(minden rendezési pont egyben kiszolgálási pont is)
A szemléltetett változások eredményeként hálózati jelentőségű rendezési pontok
kerültek kialakításra Győr, Celldömölk, Murakeresztúr, Dombóvár, Bp. Ferencváros,
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Miskolc-Rendező, Fényeslitke, Debrecen szolgálati helyeken. A kisebb rendezési pontok székhelyéül Komárom,
Várpalota, Hatvan, Békéscsaba, Kiskunfélegyháza állomások lettek meghatározva.
Az eddigi árufuvarozásban klasszikus szerepet vállaló rendezési pontok, mint pl. Rákosrendező, Gyékényes, Nagykanizsa, Szombathely, Szolnok, elvesztették az elegytovábbításban eddig betöltött jelentős szerepüket. A MÁV
Cargo Zrt. által új alapokra helyezett, - várhatóan a minőségi kritériumoknak megfelelő- elegytovábbítási rendszere következményeként a kialakított új hálózati rendezési pontokat az elegyfeldolgozással, elegytovábbítással
(kiszolgálás) foglalkoztatott munkavállalókkal az adott
megszűnő székhely állomásról történő átcsoportosítással – pl:Rákosrendező-Bp.Ferencváros 7 fő, NagykanizsaGyékényes-Murakeresztúr 11 fő, Szombathely-Celldömölk
15 fő, Pápa-Győr 6 fő - meg kell erősíteni.
A megrendelések jelentős módosulásának következményeként a MÁV Zrt. foglakoztatási politikájával összhangban a vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező, váltókezelő, tolatásvezető, vonatfelátvevő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében az alábbi intézkedések
válhatnak szükségessé:
• Csomóponton belüli más szolgálati helyre azonos munkakörben történő áthelyezés.
• Csomóponton belüli más munkakörben történő átképzés, áthelyezés.
• Csomópontról más Csomópontra történő áthelyezés.
• A létrehozott új „tartalékos vonali tolatásvezető” munkakör betöltése.
A bemutatott külső körülményváltozásokra tekintettel - 2010. március hótól - a fentebb felsorolt szervezési intézkedések szerint - a mellékletben bemutatott munkáltatói intézkedések megkezdését tervezik a munkáltatói jogkörgyakorlók.
Mivel a 2009. december 13-tól érvényes menetrendváltozáshoz kapcsolódóan a
foglakoztatás megváltoztatása nem tűrt halasztást, ezért bizonyos viszonylatban a
KSZ. 53.§-ban meghatározottak alkalmazásával biztosítottak a szükséges foglakoztatási feltételeket.
A tervezett intézkedések hálózati szinten várhatóan 236 főt érintenek. Az érintett
létszámon belül az újonnan létrehozott, ún.”tartalékos vonali tolatásvezető” munkakörbe 73 fő átsorolására kerülhet sor. A mellékletben felsorolt munkavállalók közül
a munkaszerződés módosítás elkerülhetetlennek tűnik 37 fő esetében. A munkaszerződések módosításának szükségességét indokolja, hogy a szolgáltatások előállítása során a megrendelésekhez térben (más-más állomáson) és időben is alkalmazkodni szükséges. A szervezeti egységek a KSZ 53.§-ban meghatározattak
alkalmazásával ezt a rugalmasságot a menetrendváltozás óta biztosították, azonban a jelenlegi munkáltatási szabályok korlátozzák a hivatkozott intézkedések alkalmazását.
A szervezeti intézkedés bevezetésével biztosítható a megváltozott vasútvállalati
megrendelések rugalmas, igényekhez igazodó teljesítése, a munkavállalók hatékony foglalkoztatása, valamint a munkaerő megtartása.
A fentebb hivatkozott és a mellékletben bemutatott változások munkaszerződésben való rendezése által biztosított minden eddigi munkatársunk részére a további
foglalkoztatás. A bemutatott megrendelés változások következtében csoportos létszámleépítéssel járó létszámcsökkentést nem terveztünk.
Amennyiben a felkínált munkaszerződés-módosítást az érintett munkavállaló nem
kívánja elfogadni, akkor a munkáltatói jogkörgyakorló az Mt. és a KSZ vonatkozó
előírásait alkalmazva kell, hogy eljárjon.
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tehervonati megrendelések hatása…

A vasútvállalatok 2009/2010. évi tehervonati megrendeléséinek
hatása a tolatószemélyzet és az elegyfeldolgozáshoz kapcsolódó
egyes munkavállalók foglalkoztatására.

alapítványi hírek…

Beszámoló a „Mozdonyvezetők a biztonságos
és egészséges életért Alapítvány” 2009. évi működéséről
Megnevezés

összeg

Az alapítványunkhoz befolyó 1%-os felajánlások az elmúlt három évben
a következőképpen alakultak.
2007 évben (a 2006-os év adójából):
11 241 000
2008 évben (a 2007-es év adójából):
10 093 000
2009 évben (a 2008-as év adójából):
10 439 240
Az alapítványhoz befolyó támogatások az elmúlt három évben a következőképpen alakultak:
2007 évben:
516 000
2008 évben:
1 185 000
2009 évben:
860 000
2009 évhez: a MOSZ elnöke, Kiss László 490.000Ft, Németh László a MOSZ alelnöke 150.000Ft, Dancsa Attila a MOSZ másik alelnöke 90.000Ft támogatást utalt
át. Barsi Balázstól 50.000Ft felajánlás érkezett.
Az alapítvány egyéb bevételei az elmúlt három évben a következőképpen alakultak:
2007 évben:
115 000
2008 évben:
195 000
2009 évben:
459 110
Az alapítvány kifizetései az elmúlt három évben a következőképpen alakultak:
2007 évben:
6 845 000
2008 évben:
8 404 000
2009 évben:
9 723 400

Az alapítvány kifizetései a 2009 év folyamán a következőképpen alakultak, jogcímenkénti bontásban:
Működési költségek
Bankköltségek, dologi kiadások, egyéb kiadások:
673 430
Cél szerinti tevékenység kifizetései:
eset 9 723 400
- mozdonyvezető halála esetén kifizetett:
7
700 000
- közvetlen hozzátartozó halála esetén kifizetett:
4
300 000
- daganatos, infarktusos megbetegedés esetén kifizetett: 5
200 000
- munkaképesség-csökkenés miatt elbocsátott mv.-nek ki2
100 000
fizetett
- gyermekszületés esetén kifizetett:
96 1 465 000
- kártérítési köztelezettség esetén kifizetett:
34 1 733 000
- egyéb
43 2 000 400
- hosszan tartó betegség esetére kifizetett:
64 1 720 000
- közeli hozzátartozó eltemettetése esetére kifizetett:
82 1 505 000

Bankszámlánk záróegyenlege:
2007 évben:
2008 évben:
2009 évben:
lekötött pénzeszközök:
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13 698 089
17 068 054
18 416 238
17 000 000

Rövid összefoglaló a 2009. évről:
Alapítványunk az augusztus hónap kivételével – tehát 2009-ben 11
alkalommal – minden hónapban ülésezett. Üléseink nyilvánosak,
többnyire a Mozdonyvezetők Lapjában megjelenő beszámolóban is
olvasható az ülés dátuma, de a MOSZ honlapjának naptárában minden alkalommal bejelölésre kerülnek. Üléseinkről a kuratórium elnöke rövid beszámolót ír a Mozdonyvezetők Lapjába. Üléseinken egy
alkalommal köszönthettünk vendéget.
2009-ben 351 kérelemmel fordultak hozzánk a kollégák.
Elutasításra került 14 kérelem. Elutasítás leggyakoribb oka az volt,
hogy a kérelmét nem tudta alátámasztani, igazolni és ezt nem is
pótolta. A kiegészítésre e-mail-ban, vagy levélben, illetve telefonon
hívtuk fel az illetők figyelmét.
Kérelmek elbírálásakor gyakran gondot jelent a hiányosan kitöltött
segélykérő lap, az igazolások hiánya.
A támogatott 337 kérelem megoszlását, összegszerűségét a fenti
táblázat tartalmazza, megoszlását egy kördiagram teszi jobban érzékelhetővé.
Egyéb soron szerepelnek olyan kifizetések, mint pl. egy dunaújvárosi vagy miskolci lakástűz áldozatának juttatott támogatás, a MOT támogatása, tagcsoportok sportmez-vásárlásnak támogatása és hasonlók.
Kérelmekre megítélt összeget alapítványunk titkára az ülés napján,
vagy azt követő napon átutalta, (netbank) tehát a gyorsan tudtunk
segíteni.
Pályázóknak, tagcsoportoknak juttatott támogatás esetén, a teljesülésről beszámolót kértünk, ezzel is ellenőrizve, hogy a kért cél érdekében hasznosult a juttatás.
Az alapítványunk vagyoni helyzete növekedést mutat, minden évben több a bevételünk, mint a kiadásunk. Az elmúlt évek elején
minden alkalommal költséghatékony reklámtárgyakat készítettünk,
1%-os nyilatkozatokat nyomtattunk, borítékot osztottunk, és felkértük az ügyvivőket, hogy erősítsék tagtársainkban azt a tudatot, hogy
ide érdemes az adójuk 1%-át adni, alapítványunk hatékonyan segíti őket.
Alapítványunk az előreláthatólag később szükségessé váló pénzeszközöket leköti, jelentős kamatbevételt produkálva ezzel: Alapítványunknak sem követelése, sem tartozása nincs.
Alapítványunkat 2001-ben jegyezte be a Fővárosi Bíróság. Az alapító a saját segélyezési rendszerének működésére hozta létre, felhasználva az alapítványok, civil egyesületek által gyűjthető adó 1%át erre. Ezzel tehermentesíthette saját költségvetését, és bővíthette
segélyezési gyakorlatát.
Támogatási politikánk értékelése:
A Mozdonyvezetők Szakszervezetétől megörökölt segélyezési rendszert működtettük. Gyakorlatilag ezt tesszük ma is, természetesen
az időközben megemelt segélyezési összegekkel.
Segélyezési, támogatási politikánk nem változott. Esetenként –
mint új támogatási forma keretében - támogattunk tagcsoportot,
mozdonyvezetőkből alkalomszerűen, vagy rendszeresen összeálló
sportcsapatot egy-egy sporttevékenység előmozdítása érdekében.
Ugyanígy támogattunk nyelvtanfolyamokon résztvevő kollégákat.
Döntéseinknél következetesen jártunk el, súlyoztuk az eseteket,
azonos szempontrendszereket alkalmaztunk. Alapító okiratunk szerint több lehetőségünk is van. Támogathatjuk a tanulmányait végző
kollégákat támogathatjuk a mozdonyvezetők sport és szabadidős tevékenységét.
Az előbb említett lehetőségek nyitva álltak eddig is a kollégák előtt.
Több alapítványi hírekben olvasható volt, hogy éljenek az alapító ok-

2010. március

Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány segélyezési rendszere
Alapítványi segélyezés 2010. 01. 01-jétől él.
A szakszervezet tagjának halála esetén a hozzátartozónak, szociális
segély címén
125.000 Ft
Házastárs, élettárs halála esetén, számla alapján, temetési segély
címén
100.000 Ft
Gyermek, a nevelt gyermek halála esetén, számla alapján, temetési
segély címén
75.000 Ft
A szakszervezet tagjának, kezelést igénylő daganatos megbetegedése, transzplantáció, valamint 3 hónapon túli rehabilitációt igénylő
szívinfarktus esetén, szociális segély címén
75.000 Ft
Abban az esetben, ha a tag rokkantsági nyugdíját határozattal megállapították, és a munkáltató ebből az okból a munkaviszonyát megszüntette, személyenként egy alkalommal
50.000 Ft
Gyermek születése esetén
Un. kárfelelősségi segély


30.000. Ft
A kártérítési határozatban
kiszabott mértékig.

2010. március

*Komárom - Komárno ingyenes évadnyitó túra
04. 24. (Városnézéssel és fakultatív fürdési lehetőséggel)
*Amsterdam - München (Neuschwanstein)
(9900 Ft) 04.30 - 05. 03.
Neuschwanstein - Versailles - Párizs
(13.200 Ft + 39 €-tól) 05. 01 - 05 . (Szállodában)
Velence - Vezúv - Capri - Verona
(12.800 Ft+ 29 €-tól) 05. 08 - 13. (3* szállodában reggelivel)
*Erdély gyógyüdüléssel
(8200 Ft + 57 €-tól) 05. 24 - 29. (idegenvezetővel a szokásos kirándulásokkal)
Bolgár Tengerpart
(10.500 Ft + 85 €-tól) 06. 23 - 07. 02. (Sozopol, szobákban
vagy apartmanokban) 2010. 07.02-től egyéni utazással is!
Horvát Tengerpart (Brac)
(10 700 Ft + 70 €-tól) 07. 02 - 11. (2-8 ágyas apartmanokban)
2010. 07.12-től egyéni utazással is !
Velence - *Róma
(5900 Ft-tól) 07. 15 - 18. (csak Velence is)
Prága - Karlovy Vary
(4900 Ft) 07. 23 - 25.
*Prága - Karlovy Vary + *Krakkó - Wieliczka
(6900 Ft) 07. 23 - 26.
*Salzburg - Svájc
(8300 Ft) 08. 7 - 10. (*Salzburg - Kandersteg - Bern,
Tell Vilmos emléktúra)
Benelux körút
(7700 Ft + 50 €-tól) 08. 05 - 09. (Brüsszel, Luxemburg,
Salzburg)
*Szlovénia, Postojna
(5700 Ft) 08. 13 - 15. (Postojnai cseppkőbarlang, Ljubljana
városnézés)
Horvát Tengerpart II. (Brac)
(9700 Ft + 75 €) 08. 20 -29. (2-8 ágyas apartmanokban)
*Vasutas Egészségpénztárból részben finanszírozható!
További részletek:        
horvathp@evvk.hu e-mailen, vagy 06-30/373-0136–os
mobil számokon, napközben (MOSZ-os telefon)
Hirdetéseinket a MOSZ támogatta.

Karikatúra helyett
A kép nem a MÁV-Star vonatain készült
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karikatúra helyett

Egyéb rendkívüli méltánylást érdemlő esetben - tartós 60 napot
meghaladó munkaképtelen állapot esetén - a kuratórium döntése
alapján. Ilyen jellegű (segély) kérelmek beadásánál az Alapítvány
működési gyakorlatával, tevékenységi céljaival összhangban lévő
esetekben lehet segélyért, támogatásért folyamodni. Az esemény
bekövetkezése (pl. gyermekszületés) után 6 hónapig lehet kérelemmel az Alapítványhoz fordulni. A hiánypótlásra visszaküldött kérelmek esetében, ugyancsak 6 hónapig várunk a kért dokumentumokra, környezettanulmányra.
Átmeneti rendelkezés: A megemelt összegek odaítélése szempontjából az esemény bekövetkeztét tekintjük mérvadónak!
Az alábbi személyek a kuratórium tagjai, hozzájuk fordulhattok kérdéseitekkel:
Tóth Ferenc Attila kuratórium elnöke
miskolc@mosz.co.hu
06-30/919-7744
Kaáli Zsuzsanna kuratórium titkára
kaali.zsuzsa@mosz.co.hu
06-30/825-5887
Barsi Balázs kuratóriumi tag
barba67@freemail.hu
06-30/919-7746
Korcz Attila kuratóriumi tag
korcz.attila@chello.hu
06-30/204-7431
Lancsák Róbert kuratóriumi tag
hatvan@mosz.co.hu
06-30/383-3145
Budapest, 2010. január 04.
Tóth Ferenc Attila

a kuratórium elnöke

Az Explorer Vasutas Világjáró
Klub 2010 évi programterve

Utazás vonattal…

iratban foglalt célok érdekében végzett tevékenység támogatásának
a lehetőségével.
Sajnos az évi adójogszabályok változása megnehezíti a támogatási/
segélyezési rendszer eddigieknek megfelelő működtetését. Alapítványunk kifizetései nem lesznek adómentesek.
Alapítványunk működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban leírtaknak.
Az alapítvány működése megfelelt az alapító okiratnak, és az SZMSZben leírtaknak is.
Miskolc, 2010. február 14.
Tóth Ferenc Attila
a kuratórium elnöke

megkérdeztük…

Megkérdeztük…

2010. januárban a MOSZ és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezetői aláírták az új Kollektív Szerződést, a társaság bérintézkedéseit a szakszervezetek tudomásul vették és a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos tárgyalások is lezárultak.

Megkérdeztük a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mozdonyvezetőit: mi a véleményed a 2010. évre szóló
megállapodásokról, elégedett vagy-e az elért eredményekkel?

A kollektív szerződést még nem volt időm tüzetesen átolvasni, még csak épphogy
átfutottam. A rövidített munkaidő alkalmazásáról szóló részben jó dolognak tartom,
hogy a csökkentett munkaidő bevezetéséről a munkáltatónak tárgyalnia kell a MOSZ
vezetésével és azt is, hogy a telephelyeken belüli egyenlő elosztásra kötelezi a munkáltatót.
Jó lett volna elérni, hogy legalább az első MKSZ képezze a munkaidő részét, hiszen
havi szinten így is órákat spórol meg a munkáltató azzal, hogy az MKSZ nem képezi a munkaidő részét.
A helyi függelék tárgyalása nálunk még folyamatban van, az első erről szóló HÉT-en
nem született megállapodás.
Mint minden ember, én is azon a véleményen vagyok, hogy a béremelés mértéke lehetett volna egy kicsit magasabb is, de legalább annyinak kellett volna lenni, mint a
tavalyinak.
A napokban kaptuk kézhez az első „szuperbruttós” fizetésünket, személy szerint elég
jól kaptam kézhez, de kérdés, hogy mennyire érinti majd az SZJA-m mértékét.
A Cafeteria-ban szereplő tételek erősebb megadóztatása révén a 338.000-es mostani kerettel szinte ugyanott vagyunk, mint tavaly a 270.000-essel. Hála isten legalább nem csökkent.
Sokan kérték a hideg étkezési utalványt régebben, de a hír hallatán, hogy magasabb szorzóval kerül a választható tételek közé, mindenki a meleg étkezési utalványra szavazott és érdeklődve kereste hol fogadják el, majd ahogy jöttek a hírek, hogy
megbüntetik azokat az élelmiszerüzleteket ahol elfogadják, kétségbeesetten rohant
mindenki, hogy még határidő előtt tudjon változtatni az igénylésén. Ezután megint
bejelentik a médiában, hogy mégsem büntetnek meg senkit. Szóval vicc az egész…..

SZEMERÉDI JÁNOS

Tapolca
Lehetőséget kaptam, hogy fejtsem ki véleményem néhány sorban a TRAKCIÓ és szakszervezetünk között kötött megállapodásokról és béremelésről. Volt béremelés? Igen
volt. Ezzel a munkavállaló akkor szembesült, ha átvette a munkáltatótól kapott értesítést, mert azzal azért gondolom mindenki tisztában van, hogy a nettó keresetnövekedése elsősorban a minket kedvezően érintő adóváltozásoknak köszönhető. Mindenképpen méltányolandó, hogy legalább év közben a besorolási kategóriára ugrás
megmaradt. A VBKJ keretösszege is emelkedett, éppen annyival, hogy a megváltozott
adószabályok miatt jól megválasztott juttatásoknál, pont annyi legyen nettó értéken,
mint a tavalyi évben. A nyugdíjazással kapcsolatos megállapodások úgy látom teljesültek, legalábbis kicsiny tagcsoportunknál mindenképpen, mivel létszámunk egynegyede nyugdíjba vonult.
Jó hangulatú rendezvényen búcsúztunk a tavaly nyugdíjba vonult kollégáinktól.
Az ő idegeiket már nem ingerlik olyan munkáltatói törekvések, mint a 80 km belüli
munkavégzésre való jelentkezés, amely szerencsére nem került elfogadásra. Sajnos
szakszervezetünk azon törekvése nem járt sikerrel, hogy az első munkaközi szünet újra a munkaidő része legyen. Pedig jó lett volna, mert a központi vezénylés bevezetésével a hatékony munkaerő felhasználás kapcsán, néha úgy tűnik, hogy a munkaközi szünetet valaki más tölti el helyettünk. Ez lenne az igazi csapatmunka. Folynak az
egyeztetések helyi szinten, kíváncsian várjuk az eredményt.
GYÖRE TAMÁS

Salgótarján
Mielőtt ehhez a cikkhez hozzákezdtem, kb. 2 órán keresztül átböngésztem a bérpapírjaimat 4 évre visszamenőleg.
Szóval a munkabérrel kezdeném. A 2800 Ft-os béremelés az előző évekhez képest
nagyon kevés. De, ha azt nézzük, hogy az én alapom 2005-ben 125.400 Ft volt, most
meg kereken 100 ezerrel több, akkor ez jó. Az átvezénylési díj is 2,5-re emelkedett, a
műszak pótlék 35% lett, és megmaradt az alapbér-kiegészítés is. Talán még, ha hozzá
vesszük, hogy már tavaly nagyon sok helyen nem volt béremelés, hanem egész évre
maradt a bérük, vagy bércsökkentést kaptak.
És most a negatívumok: nálunk is alkalmazták 2009. szeptembertől a bércsökkentést
és mellette bevezették az állásidőt.
Én teherfordás vagyok, ezért itt többször előfordul az állásidő. Egy kicsit kompenzálta a túlmunka, de az egyre ritkábban fordul elő. De engem még egyszer sem kérdeztek meg, hogy
hajlandó vagyok e a tervezett szolgálaton felül dolgozni. Viszont lementem már hajnalban
dolgozni, és hazaküldtek állásidővel. Az ember este mindent összepakol, korán lefekszik
aludni, korán felkel, lemegy – ezek után közlik vele, hogy mehet haza. Miért nem kérhetek
én is állásidőt, ha váratlan dolog jön közbe. Akkor nem kell táppénzre menni, több napra.
Anyagilag jobban járunk, ha csak 1 szolgálat marad el. Szerintem csak szervezés kérdése. Olyan gond is felmerült az egyik kollegánál, hogy a harmadik MKSZ - t nem fizették ki
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Barsi Balázs
rovata

több esetben, holott ő eseménylapot is írt róla. Még őt kérték, hogy járjon utána, miért lett
túlszolgálata. Ez miért a mi felelősségünk? Nem mi irányítjuk a forgalmat.
Összességében az előző években keresett bruttó bér 51-52%-a helyett talán ezzel a
szuperbruttósítással már több marad nettóban 5-6%-kal. De ez nem a munkáltató érdeme. Annyira viszont nem rossz a helyzet. Sokat beszélgetek más vasutasokkal és
nekik jóval kevesebb a bérük hozzánk képest. Hasonló korú tolatásvezetőnek talán a
fele. 40 éves pénztáros hölgynek tavaly nem volt 100 ezer az alapja és vasutas több
mint 20 éve. Az egyik helyi forgalmi szolgálattevő ismerős is 54 évesen 35%-kal kevesebb alappal rendelkezik, mint a hasonló korú mozdonyvezető. Elmondása szerint idén
nem kapott béremelést.
Mondjuk, néha nem bánnám, ha én is 4-es túrba járhatnék. Múltkor például hajnali
3-ra kellett mennem, de a fiam 1 óráig sírt. Időben lefeküdtem, kb.8-kor, de mégis nagyon fáradt voltam 2:20-kor, szinte semmit nem aludtam. De legyek józan, kipihent állapotban. Hogyan? Ezt meg kell fizetni. Néha jó lenne, ha reggel végzünk, lehetne akár
24 óra pihenő otthon, nem csak 15 óra és vissza egy következő éjszakába.
Akik ismernek, tudják, hogy az átlaghoz képest talán jobban tudom beosztani a pénzemet. Nincs semmilyen hitelem, tehát ez a válság sem érint. Összességében a magyarországi átlagbérhez képest többet keresünk. 2 kiskorú gyermekem van, de ez sem
jelent nagyobb terhet, viszont annál több boldogságot. Agitálom is a kollegákat, ismerősöket vállaljanak gyereket, akár többet. Remélve, hogy a mi munkánkra szükség és
talán az egyre nagyobb szükség lesz a környezetszennyező, sokkal több halállal járó
közúti közlekedéssel szemben!
A VBKJ-val kapcsolatban csak annyival emelték a keretet, amennyi az adóteher. Nem
választottam az Ennikék-et és az Ajándékutalványt, inkább megyünk üdülni. Persze jó
lett volna, ha az infláció mértékét is ráteszik az emelésre. Itt is az a helyzet, hogy vannak olyan munkáltatók, akik többet adnak. De a maszek semmit nem ad.
Minden kollegának állásidőmentes szerencsés 2010-es évet kívánok!
Szeretnék üzenni egy régi barátnak: bocsánat, nagyon elrontottam 1996-ban, Lisszabonban! Szeretnék találkozni veled!
SZALAY ZOLTÁN

Dombóvár
Az egész már szinte a komikum határát súrolgatja, de évről évre tapasztaljuk a negatív
hatásokat. Többször felmerül bennem, hogy a MOSZ és a MÁV TRAKCIÓ vezetése talán csak nem egy oldalon üldögél?? A tavalyi évben sikeresnek minősített intézkedések (állásidő, csökkentett munkaidő) helyett lehet, hogy egyszerűbb lett volna visszaadni jó pár személygépkocsit, helyette vezetőinknek vonaton utazni
A bérintézkedéshez nem igazán tudok hozzászólni, mivel a januári bérértesítőn ismételten jelentkezett rengeteg olyan adat, amiket nem nagyon lehet értelmezni. Például
jelentkezik alapbér és alatta egy sorral mínusz alapbér. A tavalyi évben is rengetegszer
előfordult un. „visszaszámfejtés „olyan benyomás kelt, mintha a gazdasági vezetésnek
fogalma sem lenne, hogy miért mit fizet. Úgy tűnik a mozdonyvezetőkön kívül, senkinek sem kellene felelnie a rábízott munkáért. Egyenesen méltatlan, hogy nincs olyan
hónap, amikor a bérelszámolással ne lennének problémák, valamint a menetigazolványokon rögzített adatok és a időközlőn ne lennének eltérések.
A Kollektív szerződéssel kapcsolatban ismételten pozitívumot az előzőhöz képest nehéz felfedezni benne. Csak néhány szösszenet: kiterjeszti a készenlétet a mozdonyvezetőkre. Persze „megállapodás”-hoz kötve. Nem tapasztaltuk még eléggé a rosszhiszemű joggyakorlatot, utólagos megállapodás magyarázását?? A munkaidő-beosztás
átadás határideje 7 napra változik. Hurrá ismét visszaléptünk, adtuk érte a nagy semmit. Ki nem adott munkaközi szünetet rendkívüli munkavégzésként fizeti ki. Talán rendezte már a zavartalanság ismérveit? A bizonyítás persze megint a mozdonyvezetőre
hárul. A „nincs munkavégzési kötelezettsége, hiszen nincs rá munkabér fizetve”, miért kell még mindig a feltételhiányos vezetőálláson tartózkodni legtöbbször? Az ISO besorolások biztos nem tekintik munkahelynek. Az állásidő jelenlegi személyi alapbér
105 %-os díjazása 110 %-ra nő, amennyiben a munkavégzésre jelentkezéskor rendelik el az állásidőt. Hurrá, a management felelőssége ismét letolva a végrehajtó szintre.   Nem lehet állásidőt elrendelni, amennyiben a személyzeti forduló szerinti vonatok
továbbítása rövidebb idő alatt megtörtént, illetve a szolgálat utolsó 30 percében. Ezek
gondolom az „alkalmas vonat” és társai, valamint a 31 perc előtt bármikor.
A béren kívüli juttatásoknál a tavalyihoz képest a növekedés, csak a reálszint megtartását
kompenzálja. Mégis minden évben rácsodálkozom, hogy a rengeteg tárgyalási óra mellett
mégis csak telik színvonalas kis füzetecskét nyomtatni minden munkavállaló részére a felosztási lehetőségekről. Amely a felosztás kb. bő félórája után a kukában végzi. Nyilvánvaló
hogy ebben sem vélelmezhetünk pazarlást, költségcsökkentést és anyagi haszonszerzést.

KOVÁCS ZSOLT

Füzesabony
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Városi közlekedés
Nem tévedésből került a zürichi S-bahn fejlesztéséről szóló bejegyzés a városi közlekedés kategóriába. Tisztában vagyunk vele, hogy
minden műszaki és technológiai paramétere alapján a nagyvasúthoz illik e téma. Funkcióját, azaz a „rendszerben” betöltött szerepét tekintve azonban sokkal inkább a szuburbanizáció folyamatán
átesett települések városi közlekedésének kulcsfigurájáról beszélünk.
Ezzel a besorolással könnyen vitába lehet szállni, de egy biztos: a minőségi városi mobilitás ma már elképzelhetetlen hatékonyan (együtt)
működő elővárosi vasút nélkül, az
eltérések már csak műszaki megoldások szintjén jelennek meg.
Már ahol egyáltalán megjelennek Frissen beszerzett 514-es sorozatú
(lásd Karlsruhe).
Siemens z S7-es vonal végállomásán,
Rapperswilben [a szerző felvételei]

December 2-i ülésén hagyta jóvá az SBB igazgatótanácsa a legnagyobb svájci agglomeráció elővárosi vasúthálózatának egy évtizedes fejlesztési programját. Nem ez az első a sorban, az S-bahn
1990-es elindulása óta immáron a negyedik hasonló falatról beszélhetünk. Az elmúlt két évtized alatt megduplázódott a zürichi hivatásforgalom, napjainkban – ahogy azt a svájci vasúttal kapcsolatban gyakran emlegetni szoktuk – az utasszámok növekedése
folytán az infrastruktúra elérte kapacitásának határait.
A tervek szerint három ütemben, a 2013-as,
2015-ös és 2018-as menetrendváltáskor adják át
az újonnan épített, avagy frissen felújított pálya-
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szakaszokat. Az első ütem a Zürichi-tó bal partjára koncentrál, Zug, March, illetve Glarus kantonok
irányába újragondolják a teljes vasútüzemet, a távolsági- és elővárosi vonatok egyre gyakoribb menetrendi konfliktusainak kiküszöbölése végett. Az
új koncepción túl természetesen infrastrukturális
fejlesztések, felújítások is várhatók. Két évvel kéÖsszeállította:
sőbb, 2015-ben kell elkészülnie a Zürich belvároBartha Géza
sát érintő építkezéseknek.
A sor élén a Weinbergtunnel áll, mely csaknem öt kilométeres föld
alatti kapcsolatot fog létesíteni a főpályaudvar és Oerlikon között.
Harmadikként a winterthuri vonalak következnek, 2018-ig magán a
két város összekötő fővonalon, illetve a Winterthurból kiinduló pályákon is korszerűsítések várhatók.
Ugyan konkrét terveket még nem láthattunk, a beruházások összköltségét természetesen idejekorán megszellőztették. A szövetségi
vasút, az érintett kantonok és a kormányzat forrásaiból összesen
450 millió svájci frankot, azaz 83 milliárd forintot különítettek el.
Első hallásra kicsit kevésnek is tűnhet ez az összeg, különösen a fél
négyes metrónyi nagyvasúti alagút miatt.
A megvalósítás persze még mes�sze van, és az egyébként is magától értetődő pályamunkálatokat a
program nem tartalmazza.
Járműállomány tekintetében is dinamikusan fejlődik az S-bahn hálózata, a 2008 júniusában kiírt tender
Winthertur S-bahn vonalain már a eredményeként a hazai versenyThurbo GTW motorvonatai uralkodnak, képünkön a Schaffhausenbe tar- ző, a Stadler szállíthat 50 emeletes
motorvonatot.
tó S33-as látható
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Zürich elővárosi jövőképe

a TRAKCIÓ terveihez – képest sikerült egy elfogadható szerződést aláírni. Bár ennek
is vannak olyan szabályai, ami jóval kedvezőtlenebb, mint a korábbiak. Pl. megszűnt a
hétvégi pihenő hétfő reggel 6 óráig való vezénylése. Megint lehet pihenőnap után hajnal 3 órára jönni. Kérdezem én, ez milyen pihenés?
A jelentkezési helyek tág határok között tartása sem nekünk kedvez. Több utazás, fáradtabb állapot. Sokszor gépkocsival kell utazni, és gond a biztonságos parkolás is.
Oktatásra is a mozdonyszemélyzet utazik 30-40 fő, ahelyett, hogy az oktatást végző utazna.
Az állásidő szerintem a szükséges rossz, de nem lehetne ezt az időt inkább képzésre fordítani?
Sajnos a mozdonyvezetők átlagéletkora egyre emelkedik, egyre nehezebb az egészségi követelményeknek megfelelni és egyre kevesebb az a beosztás, amit egy csökkentett munkaképességű kolléga el tud látni. Velük mi lesz? Ebben a kérdésben sokkal
határozottabb szakszervezeti segítségre lenne szükség. S még valami a KSZ-hez. Ez a
ruházat, ruhaigénylés kérdése. Megint változott a rendszer, elég nagy a káosz ezen a
téren, kíváncsi vagyok, mennyien végzik majd a szolgálatukat nem rájuk méretezett,
rossz helyre címzett ruhában.
A bérekkel kapcsolatban volt, van egy olyan érzésem, hogy a MOSZ nem tűzött ki magának semmi célt ezzel kapcsolatban, nagy volt a csend a béremelésekkel való tárgyalásokról. Amit nyertünk, az a kormány intézkedéseinek, az adókulcsok és sávhatárok
változásának és nem a szakszervezeteknek köszönhető.
A VBKJ a kedvezőbb adózás terheit átvállalva megfelel. Jó lett volna, ha a reálértéke nem csökken és az sem kedvez nekünk mozdonyvezetőknek, hogy a meleg étkezési utalványokat nem tudjuk hol felhasználni. Ugyanis vagy nincs olyan étkezde a
vasút környékén, vagy nincs rá idő. Pedig egészségesebb lenne a meleg étel szolgálat közben!
Amit még hiányolok a TRAKCIÓ és a MOSZ tárgyalásairól, az a valamikor törzsgárda
elismeréshez hasonló rendszer felépítése. A mozdonyvezetők nagy többsége úgy vonul nyugdíjba, hogy soha nem volt másik munkahelye. 35-40 évnyi kemény helytállás
után szinte csendben, egy „köszönöm szépen” nélkül, egyik napról a másikra szűnik
meg a kapcsolata a kenyéradójával. Jó lenne ilyenkor legalább egy jelképes ajándék,
apróság… Még jó, hogy a helyi szakszervezet ilyenkor is gondoskodik a megfelelő búcsúról.
Ami nem szorosan kapcsolódik a 2010. évi megállapodásokhoz, de fontos és mindig fontos, az a jelentkezési helyek lerobbant állapota, elhanyagolt helyzete. Ez mármár olyan érzést kelt, mintha a mozdonyvezető munkakörülményei nem lennének an�nyira fontosak.
Végül valamennyi kollégának balesetmentes, nyugodt szolgálatokat kívánok 2010-re
KINCSES GÉZA
is!

Vésztő

megkérdeztük…

Nem olyan rég vagyok még itt a vasúton, és ezért még a rálátásom egyes témákra
nem nagyon alakult ki.
Alapjába véve a KSZ-el semmi bajom nincs, főleg a mostani gazdasági helyzetre való tekintet miatt. Igazából azt látom, hogy mindent emeltek, jó nem olyan nagy mértékkel, de azért jobb, mint a semmi. Az állásidő bérezését is felemelték, bár személy
szerint - és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, - én jobban örültem volna, ha megszüntetik, ha idén nem is, de ahogy jön majd rendbe a gazdasági helyzet. Remélem
jövőre nem lesz benne, főleg úgy, hogy csak a mozdonyvezetőket sarcolják. Bár lassan kezdek arra gondolni, hogy itt csak a MÁV válságáról lesz szó, gondolok itt a rengeteg magán vasútra, ami elszedi a sok vonatot és amit szerintem egy erősebb lobbival meg lehetne tartani, főleg úgy hogy nem kis cégről beszélünk. Szóval bizakodó
vagyok e téren.
Kevésbé vagyok bizakodó a gépek állapotát illetőleg, egyszerűen mocskosak és már
annyira, hogy a testi épségünket veszélyezteti - gondolok itt a csörgőre, mert ezek a
gépek a legkirívóbbak - hát nem igazán van karbantartás. Én nem értem miért nem
lehet valami tisztítási rendet bevezetni a gépen és nem is akarok nagyot mondani, de
ha havi szinten egy átfogó takarítás lenne rajtuk, akkor már szerintem más lenne a
helyzet. Gondolok itt a 2140-re mert az volt a vizsgagépünk és aránylag még mindig
tiszta így két hónap után is.
Szóval szeretném, ha végre lenne valami előre mozdulás ezzel az üggyel kapcsolatban, arról nem is beszélve hogy a TRAKCIÓ járna a legjobban, mert a gépek jobb állapotban lennének.
A másik dolog az a típusismeretek kérdése. Reménykedtünk, hogy minket is elküldenek, mint akik előttünk végeztek a tanfolyamokon, de nem így történt. De most nem
is ez a lényeg, hanem az, hogy miért nem lehet meg az adott fűtőháznál dolgozó mozdonyvezetőknek arra a járművekre a típusismeretük amiken ott lehet járni, nem lenne
mutogatás és a vezénylőnek is könnyebb dolga lenne.
CSŐRE BALÁZS

Győr
Vasút mellet nőttem fel, a mozdonyok, a vasút szeretete kicsi gyermekkoromtól elkísér. Megtapasztaltam a vonatközlekedés fejlődését, a vasúti teherfuvarozás fénykorát, most pedig valószínűleg a kötöttpályás közlekedés fokozatos visszaszorulásának
vagyok tanúja. A közutakat 30-40 tonnás kamionok rombolják, viszik a tömegárut, a
személyszállítás többtucat vonalon szünetel, a mellékvonalakon ritka vendég az utas.
S ennyi kedvezőtlen tendencia mellet a gazdasági válság is megrengette a vasútvállalatokat. Kapacitás felesleg, mozdonyvezetők foglalkoztatás biztonságának veszélybe
kerülése és szükségintézkedések, megszorítások jellemezték az elmúlt évet. Változott
a Kollektív Szerződés, sikerült a nyugdíjazásokkal a létszámot talán a kívánt szintre
csökkenteni. Eljött az ősz, a munkáltató előállt az új KSZ javaslataival, amiben nem
volt köszönet. A MOSZ szerencsére a helyén volt és szerintem a tervekhez – mármint
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M41-esek története

A MÁV az 1970-es évek elején nem rendelkezett megfelelő számú, a nem villamosított fővonalakon közlekedő közepes terhelésű
személyszállító vonatok továbbítására alkalmas dízelmozdonnyal.
Az igényelt új mozdonnyal szemben támasztott fontos követelmény
volt, hogy az a 16,5 tonna tengelyterhelésű vonalakon is közlekedhessen. Ezt a követelményt a járművet gyártó Ganz–MÁVAG csak
dízel-hidraulikus hajtással tudta megoldani.
A sorozat két prototípus-mozdonya - M41 2001-2002 pályaszámokon - külsőjében jelentősen eltért a szériagépekétől középfülkés konstrukciója miatt. A két prototípus gép tapasztalatainak értékelése után kezdődött meg a sorozatgyártás. Az M41 sorozatból
1973 és 1984 között összesen 107 darab készült M41 2101-2207
közötti pályaszámokon, valamint hét darab mozdony a GYSEV számára M41 001–007 pályaszámokkal. A GYSEV-mozdonyok a GyőrSopron vonalon közlekedtek, majd a vonal villamosításakor a MÁV
állományába kerültek M41 2208-2214 pályaszámokon. A 21012105 pályaszámú gépek DVM7-1 gyári sorozatszámúak, 21062115 között DHM7-2, 2116-2125 között DHM7-3, 2126-2135
között DHM7-4, 2136-2150 között DHM7-5, 2151-2172 között,
valamint 2208-2209: DHM7-6, 2173-2181 között, valamint 22102211: DHM7-7, 2182-2194 között, valamint 2212-2213: DHM7-8,
2195-2207 között és a 2214 pályaszámú mozdony DHM7-9 gyári sorozatszámú.
A mozdonysorozat jól bevált elővárosi forgalomban ingavonatok
továbbításában is, a BDt betűjelű vezérlőkocsik 82-27 sorozatú, 100-as pályaszámcsoportú tagjainak alkalmazásával. M41-es
mozdonyok a nem villamosított fővonalakon és egyes mellékvonalakon gyakran láthatóak. Ma öszesen 83 darab közlekedik belölük.
Exportra a Görög Vasutak (OSE) és a Tunéziai Vasút (SNCFT) számára is készültek M41-es mozdonyok.
Eredeti kivitel:
A mozdonyba épített négyütemű, 12 hengeres, V hengerelrendezésű, feltöltött dízelmotort a francia SEMT-Pielstick gyár licence alapján építették be. A dízelmotor egy irányváltóval egybeépített, két nyomatékmódosítóból álló hidraulikus hajtóművet hajt
egy gyorsító áttételen keresztül. A kerékpárok kardán meghajtásúak. A mozdonyba épített vonatfűtési és segédüzemi generátor a dízelmotorról kapja a hajtást. A villamos vonatfűtés részére 250 kW fűtési energia áll rendelkezésre. A jármű jellegzetes

hangját avatott fül akár 15 km távolságról is meghallhatja. A motor zaja indulásnál a legerősebb, ezért kapta a „Csörgő” nevet.
Több gép kapott a szolgálati évek során nem hivatalos becenevet. Ilyenek pl.: 2101 Challenger, 2105 Kisötös, 2106 Kishatos,
2118 Dél-Alföld Csillaga, 2119 Kormoska, 2122 Vibrátor [4],
2123 Szépség, 2126 Jolánka, 2128 Bendegúz, 2137 Delux,
2140 Motorka, 2141 Rugi, 2142 Ferrari, 2144 Füstifecske, 2145
Szutyok, 2150 Filmsztár (utalva az Európa expressz című magyar
filmben való megjelenésére), 2151 „Szent Tehén”, „Rezes”, 2152
„Fényeske”, 2154 „Mustáros”, 2164 (ex-2121) „Harmatka”, 2171
Gyöngyszem, 2172 Baba, 2177 Okoska [19], 2195 Kálmán, 2196
Jumbó, 2197 L ajhár, 2198 Rojtoska, 2203 Görög (eredetileg görög
exportra gyártották, végül Magyarországon maradt), 2205 „Gizi”,
2211 „Fürdős”, 2213 „Müszike”.Az M41-es sorozat létrejöttének
30. évfordulójára a székesfehérvári, 2143-as pályaszámú gépet a
klasszikus, piros-szürke színekre festették át, és megkapta az eredeti, fém pályaszámtáblát is. A mozdony azóta is ilyen köntösben
rója a kilométereket, folyamatosan viták tárgyát képezve, hiszen a
História Bizottság szerint nosztalgiafestése nem hiteles, hiszen ez
a magasabb pályaszámú mozdony már vérnarancs színben hagyta el a gyárat. A HB szerint csak egy eredetileg is bordó színű gépet szabadna ilyen színűként közlekedtetni, azonban erre jelenleg
nincs pénz (a 2143-as átfestésére is hagyományos műhelyi felújítás keretében került föl a festés - az évforduló idején ez a mozdony
volt a soros a székesfehérvári fűtőházban, így ez kapta a piros helyett a régies festést).
Remotorizált kivitel (M41,23xx sorozat)
2002-ben két M41-es mozdonyba - nagyjavításuk során - kísérletképpen új dízelmotorok kerültek, melyek környezetbarátabb
és halkabb konstrukciók, mint az eredeti. Az új, 23xx-as
pályaszámcsoportú gépek két „prototípusa” közül az M41 2301
pályaszámúba Caterpillar 3516B DI-TA SC típusú dízelmotor, az
M41 2302 pályaszámúba pedig MTU 16V 4000 R40 típusú került.
Az előbbi konstrukció jobban bevált, így az utánuk 2004-2008 között remotorizálásra került 33 darab M41-es mozdony - M41 2303M41 2335 pályaszámokon - is Caterpillar motort (CAT 3512B HD
SC) kapott. A Caterpillar dízelmotor csendesebb és jellegtelenebb
hangja miatt a felújított mozdonyok a „Hörgő” becenevet kapták.

wikipédia

Szilánkok és Bölcsességek
Időzítés

Nem szerek a fodrásznál várakozni, ezért
olyan időpontra mentem, amikor úgy gondoltam, nemigen lesz senki. Sikerült. Valóban nem volt senki. A figaró sem.
NL

A kor nem érdem

Szakértelem, tapasztalat, megbízhatóság – hirdeti magát az arcképével egyik
párt XVI. kerületi képviselő-jelöltje. Ahogy a
hölgy fotóját nézem, a tapasztalat meg is
látszik rajta.
NL

Magyar vándor

Azoknak, akik még semmilyen díjat nem alapítottak, van egy javaslatom. Vándorgyűrű.
Hamvasztás előtt tovább kell adni.
NL

Jobb előre tisztázni

A hajtóvadászat nem azt jelenti, hogy a
hajtókra vadásznak.
NL

18

Karikatúra

Ötlet a munkáltatónak

Bp-en nem akarják fizetni a telephelyek közötti BKV utazás költségét. Van egy javaslatunk: Önköltségben kör IC-vel a Nyugatiból
a Keletibe. Ezzel meg lehet spórolni a BKV
jegy árát. 
NL

Korszerűsödő járműpark

A Trakciónál új járműsorozat van alakulóban: a V 43 éves mozdony. De már fejlesztés alatt van a V 63 éves mozdonysorozat
is.
NL

Nomen est omen

A MÁV START feltalálta az öszvér vonatot. Szeged irányába a vonat eleje gyorsvonat, a hátulja IC. Így a gyorsvonat előbb ér
le Szegedre, mint az IC.
Hiába, mégiscsak Ő a gyors.
Még az a szerencse, hogy mindkét vonat
ugyanazokon az állomásokon áll meg. NL

Sajnos semmi gazdasági végzettségem nincs. Annyit még értek,
hogy saját érdekünkből a válság
miatt most kisebb bért kell hazavinnünk, de a főnök fűthető márványgarázsát még nem sikerült
beillesztenem a kilábalási folyamatba.
Marabu rajza
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49. Aktinium vegyjele.
81. Edző „d” nélkül
46. Elején töltő
17. Bizmut kémiai jele
19. Sintoista ünnep.
80. A lacsony sugárzást Függőleges
50. Ott éldegél
82. Shakespeare színműve
47. Húz
18. nátrium vegyjele
21. Női név.
jelöl.
53. Rajt eleje
50. ...-az.
20. Négyzetméter, röv.
1. Fürdőteknő
(Minden ..., ha vége jó).
23. Ázsiai állat.
82. Halogének csoport- 2. Nemzetközi Bajnokság 22. Férfinév.
51. Logaritmus.
83. Deka, röv.
24. 1989-ben alapított, 55. Takaró
jába tartozó kémi52. Kell népiesen
25. Leselkedik utána
3. Pénzt felesleges
84. Kutya
havonta megjelenő, 56. Inditékok
ai elem
58. Szólmizációs hang.
54. Diplomáciai rang
27. Szabolcs-Szatmárdolgokra költ
85. Hat előtt áll
kulturális folyóirat
59. Pest megyei község. 84. E dolog köré
Bereg megyei község. 57. Orvosi száj.
5. Személyed.
86. Dísz.
26. V ietnámi város
61. Négy után következik 87. A szőlő egyik
59. Diplomatikus válasz 88. Tellúr vegyjele.
29. Európai állat.
6. Férfinév.
(... Nang).
poliszacharidja.
62. Cédula
(...-is).
7. Háziállatok tartására 31. Tinta folt
89. Brit grófság
28. Amerikai tőzsde.
63. Alumínium vegyjele 89. Hatalmas
60. Német folyó.
33. Japán város.
emelt épület
30. Talmi.
(Isle ... Wight).
91. Csónakot hajt
66. Magyar színész
34. Földet forgat
31. orosz kereskedelmi 64. Somogy megyei
8. Indonéz folyó.
90. B aranya megyei község.
93. Tetsuya ...
község.
(Árpád).
súlymérték
 limpiai bajnok
9. Osztrák város (... Ischl). 35. O
92. A férj elnevezése
(1959. november 6. –) 10. Földet forgató eszköz
65. Énekesnő (Diana ...).
32. Japán város.
67. Szanszkrit nyelv más
birkózó.
a feleségének szüleivel
japán autóversenyző 11. F elaprózott termékek- 38. Szöveget papíron
67. Szombathelyi patak.
36. Nigériai város.
néven
szemben
A rejtvény megfejtését az alábbi újságból kivágott szelvényen kérjük beküldeni postai úton a Mozdonyvezetők Szakszervezete címére: 1145 Bp. Bácskai u. 11.
Beérkezési határidő: 2010. április 15. A helyes megfejtők között MOSZ ajándékokat sorsolunk ki. Kizárólag MOSZ tagok megfejtését díjazzuk.



Az azonos színű négyzetkkben található betűket olvasd, számokat add össze!

Skandi megfejtése

Sodoku megfejtése

Hagyományos rejtvény megfejtése



A Mozdonyvezetők Lapjának decemberi számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtői közül 3 fő került kisorsolásra.
Mike Balázs (Székesfehérvár), Szabó Krisztián (Pécs), Varga István (Veszprém). A rejtvény helyes megfejtése: Kordina Zsigmond, 29, Kitérő.
Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. A nyereményeket a tagcsoporti tisztségviselő útján eljuttatjuk részükre.

2010. március

keresztrejtvény…
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