
Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa
XX. évfolyam 7. szám Alapítás éve: 1892 2010. július

Tartalomból:

• Vakrepülés
• MOT 2010.

• Szolgálati me
netrendkönyvről

• ALE Kongresszus
• Vasutasnap 2010.

A bajnok  
Mezőhegyes



2010. július2

sze
rke

szt
ői j

egy
zet

els
ő k

ézb
ől

Július második 
hétvégéje a vas-
utasokról szólt. A 
vasutasnap immá-
ron 60. alkalom-
mal adott ünnepi 
keretet arra, hogy 
mindazon Kollégá-

kat, akik erre méltók , kitüntetésben részesít-
se a vállalat vezetése. Évtizedeken át a „nagy” 
MÁV időszakában szakszolgálatonként kerül-
tek átadásra a különböző dicséretek. Ezek kö-
zött volt szép számmal az aktuális miniszté-
rium által odaítélt különböző elismerésekből. 
Változik a világ, így a vasutasnap is. Ma már 
a „nagy” MÁV helyett a vasútvállalatok tart-
ják meg önálló ünnepségeiket. Igaz a helyszín 
ugyanaz – a Vasúttörténeti Park –, de az ese-
mény kiscsoportossá alakult. A vállalat veze-

tése rövid megemlékezést követően adta át a 
Vezérigazgatói, Vezérigazgató-helyettesi el-
ismeréseket. Az ünnepség egyszerű, de benső-
séges volt. Egy valamit azért hiányoltam. A 
MÁV-TR AKCIÓ munkatársai nem kaptak 
miniszteri dicséretet. Mint később kiderült, 
egyik vállalat munkatársai sem kaptak ilyet. 
Tény, hogy nem is oly régen történt meg a vál-
tás a minisztériumok élén, de arra még nem 
volt példa, hogy a vasutasság munkáját ne is-
merte volna el legalább néhány személyen ke-
resztül a közlekedésért felelős kormányzat. Mi 
lehet ennek az oka? Megkopott a fénye e szá-
munkra jelentős napnak. Mondhatnám úgy is, 
hogy elkoptatták. A szakmai elismerések vál-
lalati szintre redukálódtak. Az új kormány 
képviselője ugyan megjelent az ünnepségen, de 
a szokásos ünnepi beszéd mellé elismerés nem 
társult. Ennek ellenére gratuláció illeti min-

den kitüntetett Kollégánkat, lehet, hogy 
egy tradicionális ünnepségsorozat utolsó 
kitüntetettjei voltak.

Az ünneplési sorozat mozdonyvezetői berkek-
ben folytatódik. Mint ahogy arról már koráb-
ban is beszámoltunk , nagyszabású esemény-
re készül a Mozdonyvezetők Szakszervezete. 
Augusztus 23-án a Thália Színház ad otthont 
a 20. éves születésnapi megemlékezésnek. Ide 
várjuk valamikori alapítói tagjainkat, akikkel 
együtt kívánjuk feleleveníteni az „első 20 év” 
emlékeit. Természetesen jelenlegi tisztségvi-
selőinkre és Kollégáinkra is számítunk az ese-
ményen, amely 15.00-kor kezdődik. A délután 
kiemelkedő eseménye, hogy a jelenlévők egy 
nagyszerű Szentpéteri Csilla koncert közönsé-
gévé válhatnak. A színházi délutánt, hasonló-
an a két évvel ezelőtti musical előadáshoz, álló-
fogadás zárja. Ünnepeljük együtt a MOSZ 20. 
születésnapját!  
  Kiss László

Ünnep után, ünnep előtt

A vasút világában a gazdasági helyzet változásai leggyorsabban az árufuvarozás területét érik el, legyen az akár pozitív vagy negatív hatás. 
A Rail Cargo Hungaria ma a magyar vasúti fuvarozás meghatározó szereplője. Salamon Béla üzemeltetési igazgatóval beszélgettünk a tár-
saság jelenlegi helyzetéről a privatizáció következményeiről, illetve a közeljövő lehetséges hatásairól.

Első kézből: riport Salamon Bélával

?  A tavalyi 8,4 milliárdos veszteség után hogyan alakult a vállalat 
2010. első negyed éves teljesítménye?

2010 első negyedévében már tapasztaltunk bizonyos élénkülést a 
magyar gazdaság alapanyag termelő és ipari gyártási szektoraiban, 
amelynek eredményeként fuvarteljesítményünk nominális adatai 
8-10 százalékkal haladták meg a rendkívül rossz 2009-es év azonos 
időszakának számait, azonban árbevétel és nyereség szempontjából 
egyelőre negatív változásokat realizáltunk. A tavalyi évhez képesti 
változás tehát még közel sem jellemezhető felfelé irányuló folyamat-
ként, de bizakodással tekintünk a második félév alakulására.
Optimizmusunkra inkább az ad okot, hogy az egy évvel korábbi ál-
lapothoz képest vállalatunk szinte minden területen jelentősen tud-
ta javítani az üzemeltetés hatékonyságát. Legjobb képességeink 
anyavállaltunkéval való egyesítése számos területen hozott mérhető 
megtakarítást. A teljesség igénye nélkül csak néhány példa: az út-
vonalak optimalizálásával éves szinten 17 százalékkal tudtuk csök-
kenteni a célállomások eléréséhez szükséges kilométerek számát, 
ami nemcsak a felhasznált energiában, hanem a pályahasználati 
díjban és a kiszolgáló szolgáltatások igénybevételében is megtaka-
rítást eredményez. Az elmúlt év második felében kezdtük meg önál-
ló vontatási képességünk kialakítását, amelynek eredményeként 
ma már több mint száz mozdonyvezetőnkkel és 27 mozdonyunkkal 
költséghatékonyan továbbítjuk vonatainkat egy részét. Koncentrál-
tuk az elszámoló helyeket és folyamatosan bevezetjük a gazdasá-
gosság növelését szolgáló korszerű informatikai rendszereket. 
Mindezen alapján idei teljesítményünkben folyamatos javulást vá-
runk. 

?  Mi jellemzi a jelenlegi vasúti árufuvarozási piacot?
A piacon most egy tucatnyi társaság osztozik. Többségük elsősor-
ban irányvonatok szervezésére és irányítására szorítkozik és a leg-
egyszerűbb, azaz a legkisebb költséggel nyújtható szolgáltatásokat 
nyújtja. Ez megmutatkozik a kocsipark minőségében, az áru keze-
lésével kapcsolatos egyéb kiszolgáló tevékenységek színvonalában. 

A Rail Cargo Hungaria országos lefedettséggel vállalja nemcsak az 
irányvonatok közlekedtetést, de a ún. szórt forgalmak lebonyolítását 
is és ezért bizonyos szempontból azt mondhatjuk, hogy még mindig 
ún. közszolgáltatást nyújt a magyar gazdaság számára. 

?  A vontatási szolgáltatást végző  MÁV-TRAKCIÓ és a tolatási tevé-
kenységet biztosító MÁV Zrt. vezetői panaszkodnak a gyakori és 
kiszámíthatatlan lemondásokra. A világgazdasági válság ennyire 
hátrányosan hatott a fuvaroztatók megrendelői magatartására? 

A 7. kérdésnél megválaszolásra kerül

?  A piac változásainak hatása hogyan érinti a foglalkoztatást? Ter-
veznek létszámleépítést a jövőben, és ha igen, milyen terüle-
ten?

A Rail Cargo Hungaria a privatizációs szerződésben foglalt kötele-
zettségeinek eleget téve gyakorlatilag változatlan átlagos állományi 
létszámmal dolgozik évek óta. Meggyőződésünk, hogy a Rail Cargo 
Hungaria legfőbb értéke munkatársainak tudása és tapasztalata. 
Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gazdasági folya-
matokat és a piac igényeit sem, hiszen minden gazdálkodó szerve-
zet a piac igényei szerint alakítja ki és szükség szerint alakítja át erő-
forrásait. Ilyen lépéseket tehát csak akkor fogunk megtenni, amikor 
azok szükségessé és elkerülhetetlenné válnak.

?  Sajtó hírekből értesülni olyan véleményekről is, hogy hiba volt 
értékesíteni a nemzeti vasúti árufuvarozást, és újjá kell szervezi 
azt a jövőben. Hogyan érintené ez a Rail Cargo Hungária-t, gon-
doltak már erre a fordulatra?

Nem feladatunk a sajtóban megjelent vélekedések kommentálása. 
Mi úgy gondoljuk, hogy a MÁV Cargo Zrt. privatizációja a magáno-
sítás magyarországi történetének egyik legsikeresebb tranzakciója 
volt. A 102,5 milliárdos privatizációs bevétel kimagasló volt. A gaz-
dasági válság közvetlenül a privatizáció után kezdődött. Az emiatt 
elkerülhetetlen veszteségeket már nem a magyar költségvetésnek 
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kellett viselnie. A magyar adófizetőket nem terhelik azok az időköz-
ben a működőképességünk fenntartásához és eredményességünk 
javításához szükséges milliárdos kiadások sem, amelyeket a 2009-
ben és 2010-ben már az osztrák anyavállalatunk finanszírozott. 
A nemzeti árufuvarozás újjászervezésével kapcsolatos elképzelések-
kel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a Rail Cargo Hungaria magyar 
vállalat, amely egyedüliként rendelkezik országos lefedettséggel és 
ebből fakadóan bizonyos szempontból ugyanolyan közszolgáltatást 
nyújt, mint korábban, csak éppen jobb minőségben. Piaci alapokon 
működünk, és a piac elismeri teljesítményünket azzal, hogy megbí-
zásaival egyértelműen biztosítja vezető pozíciónkat a vasúti áruszál-
lító vállalatok versenyében.

?  Milyen új fejlesztéseket hajtottak vagy hajtanak végre a fuvar-
szervezés területén? Az osztrák és magyar vállalati szinergia fo-
lyamatok eredményei miben mutatkoznak meg?

Vállalatink között a szinergiák kölcsönös kiaknázásának folyama-
ta 2009-ben kezdődött. A Rail Cargo Hungaria 2010-től az ered-
ményesebb és hatékonyabb tevékenységet elősegítő, elsősorban 
folyamat- és rendeléskezelé-
si változásokat eredményező 
működési modell bevezeté-
sét készíti elő. A megváltozó 
folyamatelemek új IT alkal-
mazásokat tesznek szüksé-
gessé, amelyeket anya-
vállalatunktól veszünk át. 
Megkezdtük az új IT alkal-
mazásokat kezelő munka-
társaink célirányos, szakmai 
képzését, hogy ezzel is biz-
tosítsuk a gördülékeny folya-
matváltást.  A területi haté-
konyságnövelés érdekében 
új munkakört hoztunk létre, 
így nyár elejétől már 29 terü-
leti üzemeltetési koordinátor 
segíti a Rail Cargo Hungaria 
munkáját. Az említett pél-
dák csak néhány azok közül, 
amelyek bevezetésével válla-
latunk hosszútávon fenntart-
ható, magas színvonalú szolgáltatást kíván nyújtani partnereinek. 
Ügyfeleink számára már néhány hónap múlva láthatóak és kézzel 
foghatóak lesznek az eredmények.  Egyszerűbb, gyorsabb, mobi-
labb és átláthatóbb lesz az általunk nyújtott szolgáltatások me-
nete. 

?  Az önálló vontatási képesség kialakítása presztízskérdés volt 
vagy szigorúan gazdasági érdeken alapult?

Természetesen szigorúan gazdasági okokból fejlesztjük vontatá-
si képességünket. Az üzleti eredmény szempontjából nincs he-
lye a presztízs beruházásoknak. Akkor vagyunk képesek rugalmas 
és költség hatékony szolgáltatásokat nyújtani, ha saját eszközeink 
vannak azok végrehajtásához. Visszatérve például a felpanaszolt, 
úgymond gyakori lemondásokra: nekünk nem érdekünk egyetlen 
fuvart sem lemondani. Az ilyen esetek akkor fordulnak elő, ami-
kor partnereink a gazdasági válság, vagy piaci folyamatok miatt 
lemondják a fuvart, vagy különböző technológiai problémák miatt 
jelentősen módosítani kényszerülnek annak időpontját. Saját von-
tatás birtokában könnyebben tudunk alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez, nem beszélve arról, hogy az önálló mozdonypark 
a vontatási költségek alakításában is nagyobb szabadságot enged. 
Taurus mozdonyaink gazdaságosan üzemelnek, megbízhatóak és 

környezet kímélőek. Ma már ezek szempontok is latba esnek egy-
egy fuvarmegbízás megszerzésénél. 

?  Előreláthatólag mikorra térül meg az önálló vontatási képesség 
kialakításának költsége?

A korábbi gazdasági körülmények és azok kényszerítő hatásának is-
meretében ma már jól látható, hogy az önálló vontatási képesség ki-
alakításának megkezdése ésszerű és racionális döntés volt.
Az idei esztendő elején alakult meg a Vontatásmenedzsment. A 
mozdonyflotta és a járművezetői állomány jelenleg is növekedésben 
van. Ez természetesen jelentős anyagi ráfordítással jár. Mivel hosszú 
távú befektetésről van szó -, amelynek tartalma a következő eszten-
dőkben tovább bővül - azt ma felelősséggel kimondani, hogy a be-
fektetés pontosan mikorra térül meg, nem lehet. Amit már biztosan 
tudunk: a fajlagos költségeink jól, az elvárásnak megfelelően alakul-
tak és alakulnak. A saját vontatási képesség kialakításával a vállala-
tunk minőségi szolgáltatása, megbízhatósága, rugalmassága folya-
matosan növekszik: ez pedig növeli a szállíttatók bizalmát. 

?  Népmesei fordulat-
tal élve, ha három 
kívánsága teljesül-
ne, mit kívánna a 
magyar vasúti áru-
fuvarozási piac-
nak, a Rail Cargo 
Hungaria-nak és sa-
ját magának erre az 
évre?

A gazdasági válság el-
sősorban a vasútigé-
nyes iparágakat sújtja, 
amelynek következté-
ben a magyar gazdaság, 
a vasúti árufuvarozá-
si piac és a  Rail Cargo 
Hungaria jövőre vonat-
kozó érdekei egybees-
nek. Ezért minden kí-
vánságom ugyanarra 
irányul: kezdődjön meg 

az ipari fellendülés, amely először a vasúti fuvarozás iránti igények 
növekedésében lesz tetten érhető. A növekedés fokozza a piaci ver-
senyt a szegmens szereplői között, átláthatóbb viszonyok kialakulá-
sát teszi lehetővé és növeli az igényt a minőségi szolgáltatások iránt. 
Persze minden kívánság újabbakat szül. Például azt, hogy a ne csak 
a vasúti ágazat szereplői között javuljanak a tiszta verseny feltételei, 
hanem a vasúti és a közúti fuvarozásban részt vevő vállalkozások kö-
zött is. Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít a vasút fejlesztésének 
egyebek mellett a közlekedés biztonsága, egy élhetőbb, fenntartha-
tó környezet biztosítása és a természet védelme érdekében. Ezek a 
célok Magyarország számára is elsődlegesek. Nagyon fontosnak tar-
tom, ezért hogy az új kormányzat lépéseket tegyen a vasúti és a köz-
úti fuvarozás feltételeinek kiegyenlítésében. Nemcsak a kaminok út-
használati díjainak újragondolását értem ezalatt, hanem például a 
vasúti kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó díjszámítási dokumen-
tum jelentős átdolgozását is. .A tiszta versenyben nyújtott minősé-
gi vasút-logisztikai szolgáltatások ugyanis egyértelműen a Rail Cargo 
Hungariának kedveznek, hiszen versenyképességünk javítása és mű-
ködésünk korszerűsítése érdekében az utóbbi időszakban mélyreha-
tó szervezeti átalakításokat hajtottunk végre és jelentős beruházáso-
kat tettünk. Mindezek esélyt adnak arra, hogy a Rail Cargo Hungaria 
a válság utáni korszak győztese legyen.  D. A.

„Meggyőződésünk, hogy a Rail Cargo Hungaria legfőbb értéke munkatársainak 
tudása és tapasztalata”
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… Még egyszer a Cargos 
mozdonyvezetői érdekvédelemről
Az RCH internetes fórumon a Cargo-s mozdonyvezetők körében továbbra is fo-
lyik a vita arról, hogy ki milyen keretek között képzeli ott a jövőbeni mozdony-
vezetői érdekvédelmet. (Ha lehet egyáltalán vitáról beszélni, mert ahhoz pár-
beszéd kellene, nem virtuális szekértáborok, amit a honlap működtetői azzal is 
kifejeztek, hogy van egy külön link a MOSZ pártiaknak, egy másik az új szak-
szervezet pártiaknak, és a kettő között nincs átjárás. Vagyis a fórum hangadói 
csak a maguk érveit akarják visszahallani, kirekesztve a vitából az egyet nem ér-
tőket, vagy kételkedőket.) 
Sokféle vélemény, sokféle egyéni motiváció van, amely sok irányból próbálja be-
folyásolni a mozdonyvezetőket és sok irányba el is viheti a cselekvést. Vannak jó 
szándékú, de kicsit naiv, illúziókat dédelgető megközelítések, vannak sértett em-
berek, vannak a minden korábbit tagadók, vannak az új mellett lelkesen kiállók 
és természetesen vannak, akik folytatnák a korábbi utat. (És ha az internetes fó-
rumon az anyázás és vádaskodás tovább folytatódik, lehet, hogy egyre nagyobb 
lesz azok tábora, akik egyik szakszervezethez sem akarnak tartozni a jövőben.)
A vita sok témája közül csak kettővel akarok foglalkozni a mostani írásomban. Az 
egyik az új érdekvédők érdekvédelmi filozófiája, a másik a mozdonyvezetői szak-
mai egység. Naivnak lenni szabad, de ára lesz.
Kötetnyi irodalma van annak a naiv érdekvédelmi megközelítésnek, amit az újsü-
tetű érdekvédők sugallnak, vagyis hogy ha mi (mi munkavállalók) jól elvégezzük 
a munkánkat, pontosan együttműködünk a cégvezetéssel, akkor a jó üzletme-
net érdekében, illetve annak eredményeként a cégvezetés jól megfizeti a mun-
kánkat, biztos a munkahelyünk. Ennek a kötetnyi irodalomnak a kétharmada ar-
ról szól, hogy ez a gondolkodás előbb-utóbb kudarcra van ítélve. 
Először azért, mert egy cég eredményességének csak kisebbik eleme, hogy 
mindenki teljesítse a saját feladatát. Ezen kívül az üzletpolitika, fejlesztési poli-
tika, beruházások, a piac megváltozása, válság, a tulajdonosok osztalékpoliti-
kája, a cégvezetés jó/rossz döntései – felsorolni is nehéz, mi minden – befolyá-
solja egy cég eredményes működését. Csak vegyük napjaink Cargo-s valóságát: 
a cég tavaly 6-7 Mrd veszteséget produkált, és az idénre is veszteségre számít. 
Pedig mindenki elvégzi a munkáját. 
Továbbá nagyfokú naivitás azt hinni, hogy az eredményesen működő cég önként 
jól fizeti az alkalmazottait. Az üzleti világ kisebb részt az új jövedelem megterme-
léséről, nagyobb részt a jövedelmek újraelosztásáról szól. Ebben pedig a fő sza-
bály az erő, mert egyetlen jövedelemtulajdonos sem mond le önként a saját jöve-
delméről, sőt, igyekszik minél többet a saját zsebébe tenni. Az osztozkodásnál az 
erőviszonyok, a döntésbefolyásoló képesség meghatározók. Ezért kell erővel és 
döntésbefolyásoló képességgel (magyarán, sztrájkképességgel, biztos anyagi, in-
formációs, stb. bázissal és profi tárgyalókkal) rendelkezni a szakszervezeteknek. 
Az erőt nem kell feltétlenül használni, de a partnereknek tudniuk kell, hogy van. 
Ha nem lenne akkora a téveszmék kockázata, akár mosolyogni is lehetne azon, 
hogy - úgy hírlik - az új szerveződés alapszabályban akart lemondani a 
sztrájkjogáról. Nemkülönben mosolyogtatók az olyan megnyilvánulások, hogy 
az „új érdekvédők” nem akarnak munkaidőkedvezményt igénybe venni, mond-
ván, erkölcstelen, hogy közben „mások húzzák helyettük az igát”. Csak halkan 
kérdezem, akkor ki és hogyan képviseli a mozdonyvezetőket egy munkáltató ál-
tal kitűzött egyeztetésen, ha éppen mindenki dolgozik?
Az „új érdekvédők oldalán megszólalók támadják a MOSZ azon gyakorlatát is, 
hogy a tisztségviselők díjazást kapnak a szakszervezeti munkáért, és ígérik, 
majd díjazás nélkül, társadalmi munkában végzik a szakszervezeti feladatokat. 
Az ilyen amatőrizmus lehet népszerű, és egy-egy akcióig eredményes is, de ho-
gyan lehet valakiktől évekig elvárni, hogy ingyen szakszervezeti munkát végezze-
nek, miközben a társaik – „húzva az igát” – ezen idő alatt pénzt keresnek, vagy a 
családjukkal vannak? Ja, és hogyan lehet a társadalmi munkát számon kérni?
Nem akarom lebecsülni az árvízkárosult Cargo-s kolléga megsegítésére az új 
szervezők által indított közvetlen gyűjtés jelentőségét, de azért tudjuk, hogy a 
gyűjtéssel összekapart – bármennyire szívből jövő - néhány tízezer Ft. vásár-
lóértéke éppen tizedannyi, mint a tízszer akkora szakszervezeti, vagy alapítvá-
nyi segély.
Ha összegezzük az új szakszervezeti szervezők érdekvédelmi filozófiáját, ak-

kor szabadidőben, díjazás nélkül, anyagi bázis nélkül, erő felmutatása nélkül, 
a munkáltató jóindulatára építve akarnak érdekvédelmet csinálni. Sok szeren-
csét hozzá.
Mindebből nem következik, hogy ne kellene törekedni az együttműködésre, és a 
most meglévő jó viszony fenntartására a Cargo cégvezetésével. A legjobb, ami 
történhet a Cargonál, az éppen az, ha úgy lehet tartósan biztos kerese
tük és állásuk a mozdonyvezetőknek, hogy közben fennmaradhat a mos
tani jó kapcsolat a menedzsmenttel. 
A stabil mozdonyvezetői egzisztenciára középtávon egyébként valóban jók a 
Cargo-s kollégák esélyei. Azért, mert a cég a saját vontatóképessége kiépíté-
se mellett döntött, és még csökkenő fuvarpiac mellett is növelni tudja a saját 
kapacitását az elkövetkező években. Ebből az következik, hogy a Cargo-s moz-
donyvezetőknek akkor is biztos munkája lesz, ha a más munkakörben dolgozók 
felét elküldik.
Beszéljünk a szakmai egységről
A szakmai egységet nem önmagában a Cargo-s mozdonyvezetőkre, hanem a 
különböző vasútvállalatoknál dolgozó mozdonyvezetők összességére értem.
A MOSZ a megalakulásakor 1990-ben a mozdonyvezető szakmai érdekazonos-
ságán alapuló szerveződésként indult, és napjainkig fenntartotta a mozdonyve-
zetők egységét. Azaz napjaink valósága az, hogy a MOSZ nélkül ma nem 
lehet Magyarországon egységes mozdonyvezetői szakmai érdekvédel
met csinálni.
Az új szerveződés is mozdonyvezetőket akar tömöríteni, vagyis feltételezhető, 
hogy szakmai alapú érdekvédelmet akar. Ennek ellenére semmit nem hallani ar-
ról, mit gondolnak a szervezők a mozdonyvezetők szakmai egységéről. 
Ha most a fő szervezőerő a MOSZ-ellenessége, akkor hogyan képzelik a jövőbe-
ni együttműködést a mozdonyvezetők érdekében? Ha folyamatosan támadják, 
minősítik a MOSZ-t anélkül, hogy lehetőséget adnának a vitára, akkor ez seké-
lyes program, sok jót nem ígér a jövőbeni együttműködésnek.
Azok, akik belépési nyilatkozatokat még nem tudnak adni, mert fél év 
alatt megalakulni sem tudtak, most a MOSZból kiléptető papírokat osz
togatnak a MOSZtagoknak, vajon mit gondolhatnak az együttműködés
ről? Ez nem pusztán MOSZ ellenesség, ez szakszervezetellenesség. 
A júniusi tagdíjlevonási adatok szerint a Cargo-s mozdonyvezetők 40%-a MOSZ-
tag, és június közepe óta működik a Cargo-s MOSZ tagcsoport vezetősége.
Ugyanakkor a Rail Cargo Hungaria Zrt-nél működik három gyűjtő szakszervezet, 
akik a mozdonyvezetők megérkezésekor tagszervezésbe kezdtek. Van néhány 
kolléga, aki gépész szakszervezeti tagként került a céghez, és ehhez jön az új 
szerveződés. Választék van tehát bőven a szétforgácsolódásra.
A legrosszabb, ami történhet, hogy a korábbi szakszervezeti tag mozdonyveze-
tők nagy részét minden szervezet elveszíti tagként, a megmaradók pedig 3-4 
szakszervezethez tartoznak.
Azt gondoljuk, hogy jelen pillanatban a mozdonyvezetők szakmai egysége meg-
tartása a MOSZ keretei között, jóval nagyobb eséllyel biztosítható, mint bármi-
lyen más módon. Ehhez nem kell mást tenni, mint megőrizni a MOSZ tagságot, 
és a saját helyi MOSZ-vezetőkel kialakítani a Cargo-s mozdonyvezetői érdek-
védelem gyakorlatát. Helyben kell dönteni az érdekvédelmi célokról, tárgyalási 
stratégiáról, megállapodásokról, sztrájkról.
Mit tud ehhez a MOSZ biztosítani?
Önálló Cargo-s MOSZ szervezetet (tagcsoportot) saját költségvetéssel. Ehhez 
2010. januártól a tagdíjlevonási lista alapján elkülönített számlán kezeljük a 
Cargo-s tagcsoportot megillető tagdíjakat.
A tagdíj a bruttó kereset 1%-a, amelynek 40%-a a tagcsoportnál marad, továb-
bi 10-15%-át célzott juttatásként a tagcsoport visszakapja. A fennmaradó 45-
50%-ért szolgáltatásként a tagok ingyenes egyéni jogi képviseletet, ingyenes 
büntetőjogi képviseletet, kárfelelősségi biztosítást, csoportos balesetbiztosí-
tást, sztrájkalapot, a tárgyalásokhoz szakértői támogatást, rendszeres tájékoz-
tatást, olcsó tarifákkal működő telefon előfizetési lehetősé-
get, szociális segélyezést, a MOSZ rendezvényein ingyenes, 
vagy kedvezményes részvételt kapnak.
A MOSZ vezetői akkor, és olyan kérdésekben tárgyalnak a 
Rail Cargo Hungária vezetőivel, amire a helyi szakszervezet 
felkéri őket. A megállapodás joga és felelőssége ez esetben 
is a helyi vezetőké. Németh László
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Szép volt, fiúk!
Ha július első hétvégéje, akkor Mozdonyvezetők Országos Ta
lálkozója és ha találkozó, akkor persze nem maradhat el az utó-
lagos értékelés. Én pedig rég ültem le ilyen jó szájízzel a számítógép 
elé, hiszen mindennapjaink számtalan kisebb-nagyobb bosszúsága 
már mindent átsző, behálóz, a Mozdonyvezetők Lapjában messze 
túlsúlyban vannak az életünket megkeserítő történésekről szóló cik-
kek, mutatóba is alig akad pozitív hangvételű írás - a 2010-es MOT-
ról viszont csak jót mondhatok.

Nem tudom Csallos Tomi és kollégái kiforrott elképzelések bir-
tokában vállalták-e a rendezést, vagy „csapjunk a lecsóba” jeligével 
jelentkeztek be házigazdának, mindenesetre tőlem csillagos ötöst 
kaptak a feladat végrehajtására. Úgy gondolom, az idei rendezvény 
feltétel nélkül méltó volt az ünnepi alkalomhoz – hiszen egyben a 
MOSZ megalakulásának 20. évfordulóját is ünnepeljük – ugyanak-
kor igen magasra tette a lécet, amit nem lesz könnyű átugrani azok-
nak a tagcsoportoknak, akik a jövőben szeretnék házigazdaként 
megmérettetni magukat. 
Bátorkodom pedig mindezt azon oknál fogva kijelenteni, hogy 2007-
ben mi, pécsiek kaptuk a megtisztelő lehetőséget a találkozó lebo-
nyolítására, tisztségviselőként természetesen a dolgok „sűrűjében” 
voltam, ebből adódóan pedig ezeket a rendezvényeket nem annyira 
– vagy nem csupán – vendégként, sokkal inkább a rendező szem-
üvegén át próbálom nézni. 
Akiknek már volt szerencséjük mozdonyvezető találkozót szervez-
ni tudják, akik ezután kerülnek sorra és vállalják a feladatot, tud-
ni fogják: 500-600 főre szervezni nagyon kemény dolog. Bár a lo-
gika azt mondaná, a rendezés, a lebonyolítás évről évre könnyebb, 
hiszen tanulni lehet a 
megelőző évek hibái-
ból azért tudjuk, mert 
láttuk, tapasztaltuk: a 
valóság bizony mást 
mutat. No és persze 
az sem elhanyagolha-
tó szempont, hogy egy 
sor objektív körülmény 
befolyásolja a szer-
vezést, vagy épp ma-
gának a rendezvény-
nek a menetét, amire 
a legnagyobb jóindu-
lat mellett sincs ráha-
tása a vendéglátónak. 
Nem mindenhol talál-

ható ekkora tömeg számára elfogadható minőségű szállás, nem le-
het mindenütt egy relatíve kis távolságon belül megfelelő programo-
kat találni, de épp így nincs ráhatásunk az időjárásra sem. 
(Megjegyzem: a magam részéről egyetlen dolgot hallottam, mint 
„negatívumot” említeni, nevezetesen meleg volt a bál színhelyéül 
szolgáló étteremben. Meleg volt, ez tagadhatatlan tény, a MOT nyá-
ri rendezvény. Meleg volt nálunk, Pécsett is, meleg volt Szombathe-
lyen, Egerben… Ekkora tömegre – ha létezik is – egy klimatizált hely-
ség a maga bérleti díjával valószínűleg nem a mi zsebünkre és nem 
a MOT költségvetésére van szabva.)
Azt hiszem, hogy az a körülmény, miszerint egy Budapest méretű 
városban a lehetőségek rendkívül széles tárháza áll rendelkezésre 
mind a szálláslehetőségek, mind a lehetséges programok tekinte-
tében legalább annyira megnehezíti, mint amennyire megkönnyíti a 
szervezést. Nagyok a távolságok, szerencsétlenül párosított helyszí-
nek esetén az idő jó részét utazgatással tölthetik a résztvevők. No 
és zavarba ejtően széles programválasztékból kell kiválasztani azt a 
néhányat, amelyik tartalmas, várhatóan emlékezetes, belefér a költ-
ségkeretbe, nem olyan fárasztó, hogy az esti bálra mindenki a fülén 
vegye a levegőt…
Úgy gondolom, a délis srácok szerencsések voltak, mert nagyon jó 
lehetőségek adódtak és ügyesek voltak, mert élni tudtak ezekkel a 
lehetőségekkel. 
Adott volt egy valóban nívós szálláshely – a magam részéről nem 
volt még szerencsém ilyen színvonalú kollégiummal találkozni – 
ezúttal kizárólag kétágyas szobákkal, így a jellemzően párjukkal 
érkező kollégákat nem kellett mindenféle kompromisszumba haj-
szolni. Volt egy ragyogóan megszervezett „becsekkolás”, érkezés 
után mindössze néhány perc telt el és elfoglaltuk a szobákat. Ezt a 

tényt pedig az tudja igazán 

megbecsülni, aki már töltött el egy-két 
órát tömegben, a bőröndjein ücsörögve. 
A magam részéről külön figyelmesség-
ként értékeltem, hogy személyenként 
kaptunk mágneskártyát és szobakul-
csot, így nem voltunk minden percben 
egymáshoz kötve – akárcsak egy zu-
hanyzás erejéig is.
És ha már szállás: azt hiszem mindenképp 
köszönet és elismerés illeti a résztvevőket 
is. Vasárnap délelőtt jóleső érzéssel kons-
tatáltam, hogy magunk is fel tudtunk nőni 
a hely színvonalához. Se összetört mos-
dó, se összepiszkított fürdő… Tudom, ez 
így természetes, de hát néhány dolgot 
azért már megértünk együtt!

Schiluette

Forró hangulatú tánc

Báli hangulat
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A szálláshoz 
méltóan szín-
vonalas volt a 
ko l lég iumhoz 
tartozó ven-
déglátóegység 
is, ahol – és 
azért ez sem 
túl gyakori – 
nem csak egy 
kávét, sört, 
„uram bocsá” egy stampedli pálinkát 
ihatott a betérő, hanem akár melegszendvicset, vagy frissensültet is 
kaphatott, akinek kevés volt az ellátmány.
Bár jómagam úgy vélem, „ételfronton” sem érhette szó a ház elejét 
sem a minőség, sem pedig a mennyiség tekintetében. A kiszolgálás 
gördülékeny volt és itt is akadt egy kis plusz meglepetés, mégpedig 
úti csomag képében. 
A programok nekem tetszettek és amit nagyra lehet értékelni: ha 15 
órát jelöltek meg a busz indulási idejeként, akkor az 15 órakor in-
dult, ha ötven ülőhely volt rajta, akkor ötvenen szállhattak fel – álta-
lában véve: rendező kollégák folyamatos jelenléte és segítsége mel-
lett folyamatosan és gördülékenyen zajlott minden.
A borkóstoló külön is a szívem csücske volt. Egyfelől komoly megle-
petésként éltem meg, hogy az ütött-kopott hárosi állomás, az omló 
vakolatú „szocreál” raktársor mögött mindössze néhány lépésnyire 
ilyen kincset rejt a budai hegyoldal. Másfelől a mi szintünkön azért 
nem nevezhető épp mindennaposnak, hogy egy sommelier ajánlja 
a borokat, egy valódi borlovag ismertesse az egyes borok sajátos-
ságait.
A bál is láthatóan jó hangulatban zajlott és az a tény, hogy félig-med-
dig a színpad mellett ülve nem csupán hallottam, de értettem is a 
fellépők szavát mutatja, hogy az egyik legnehezebb dolog, a hango-
sítás is szakértő kezekbe került.

Külön megle-
petés nélkül 
pedig itt sem 
kellett marad-
ni. Fiatal pécsi 
kollégához ke-
rült a tombo-
la fődíja, ami 
már önmagá-
ban is jó hír, 
az pedig akár 
meghatónak 
is nevezhető, 

hogy a körülöttünk ülő ismerősök arcán is őszinte öröm látszott. (Ha 
a kákán szeretnénk csomót keresni, akkor épp nyerhetett volna ház-
hozszállítást is kollégánk az LCD Tv mellé, de azt hiszem, nézzük a 
dolog jó oldalát: szerencsére még egyetlen rendező tagcsoportnak 
sem jutott eszébe, hogy betonkeverő legyen a fődíj.) 
Mindent összefoglalva csak ismételni és megerősíteni tudom: azt hi-
szem mindenből épp ott és épp annyi volt, amennyi kellett, minden-
hol azt és annyit kaptam, amitől maradéktalanul jól érezhettem ma-
gam ezen a két napon.
A Mozdonyvezetők Országos Találkozója véget ért, az 
élmény, az emlékek és a barátság maradandó. Kö-
szönöm, hogy vendégként részese lehettem ennek a 
két napnak és köszönöm valamennyi, a szervezésben, 
rendezésben, lebonyolításban résztvevő Kollégának a 
profi munkát. Szép volt, fiúk! Eklics Tamás Pécs

MOT – 2010. BUDAPEST DÉLI
Rendező kollégáim és azok hozzátartozóinak nevében is szeretnék 
köszönetet mondani a Találkozón részt vevő (azon) kedves Vendége-
inknek, akik együttműködő és segítő hozzáállásukkal szintén hozzá-
járultak a rendezvény sikeres lebonyolításához, hiszen ez is egy csa-
patmunka. Köszönjük a sok-sok, pozitív hangvételű visszajelzést is, 
mert ez az igazi „fizetsége” a délis rendezőcsapat több napos kitar-
tó munkájának! Az időjárásra sajnos nem volt ráhatásunk, de tudjuk 
javasolni a MOT-nak az indiánnyárra való áthelyezését.
Itt is szeretném megköszönni a rendező kollégáimnak, s azok csa-
ládtagjainak, valamint a barátoknak is a munkáját, és/vagy toleran-
ciáját, mert aki már részt vett ilyenben az tudja: nem sétagalopp 
semmilyen tekintetben egy ilyen több napos rendezvény megszerve-
zése és lebonyolítása. A jövő évi rendezőknek pedig már most sok 
sikert és kitartást kívánunk a munkájukhoz.
Mi úgy érezzük mindent megtettünk azért, hogy a tagság tájékoz-
tatva legyen a várható programokról a tisztségviselők útján s eb-
ben voltak még segítségünkre a valóban aktív tisztségviselőkön kí-
vül, a MOSZ e lapja, a Hírlevelek és a saját honlapunk, amely a 
MOSZ honlapjáról is elérhető volt! Most biztosan sokan azt várják, 
hogy beszámolok a programokról, de én ezt nem tehetem, mert egy 
többszörös világbajnok táncegyüttes műsorszámait, vagy éppen a 
meglepetés fellépő Badár Sándor „előadását” nem lehet így iga-
zán leírni, mint ahogy a borkóstoló komplex ízvilágát, a főborász is-
mertetőit és az azzal összekötött látványvilágot, különösen az óriás-
hordóét! Az idegenvezetővel kiegészített hajós városnézés is csak a 
panorámával együtt az igazi élmény, amit papíron érzékeltetni ne-
héz. Ezért gondolom azt, hogy a résztvevők a saját élményeiket át- 
és megélve másokkal is megosztva azokat majd megteszik, mert az 
élőszó mindig hűebben tükrözi az átélteket. Minden kedves vendé-
günk (bár egy-két elégedetlenkedő mindig akad) elégedetten nyilat-
kozva tért vissza a programokról és ez már jelent valamit. Tehát akit 
igazán érdekelt, az el is jött és megtapasztalta, aki meg nem akart, 
vagy tudott, annak meg - utólag - ott vannak a képek, melyek a kö-
vetkező ftp linkről letölthetők: ftp://m4.hu
Ha pedig valaki - a résztvevők közül - további képeket töltene fel 
(aminek csak örülni fognak a látogatók) a fenti ftp-re arra is mód van 
a következő adatok megadásával (ajánlatos Total Commanderrel, 
vagy más, hasonlóan praktikus fájlkezelővel elvégezni ezeket a mű-
veleteket):
User (felhasználó): ide
Password (jelszó): toltsdfel

Nagyon fontos! Nem letörölni, hanem letölteni kell a megtekintés-
hez! Magán az ftp-n nem tekinthetők meg a képek, videók, csak a 
saját gépünkre való letöltése után. Csallos Tamás

Borkóstolás

A „Mega” mozdonyvezetői kísérettel

Szülinapi torta
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MOSZ kispályás labdarúgó 
kupadöntő Budapest
Idén a MOT keretében Budapesten került meg-
rendezésre a Mozdonyvezetők Országos Kis-
pályás Labdarugó tornájának döntőjére a 
BME sportközpontjának műfüves pályáján. 
A csapatok jó hangulatban gyülekeztek 
a megnyitó ünnepségre és az időjárás 
is jó volt az ilyen szabadtéri sportese-
mény megrendezésére. A sportese-
mény Kiss László elnök úr nyitot-
ta meg, majd a csapatok sorsolás 
alapján kezdték meg a mérkőzése-
iket. Az idén döntőbe jutott csapa-
tok: 
Déli-Keleti rendező jogán
Mezőhegyes címvédő
Sopron I.
Sopron II.
Miskolc
Záhony
Az első csoportban Déli-Keleti, Sop-
ron I., Soporon II. a második csoport-
ban Miskolc, Záhony és Mezőhegyes 
csapatai küzdöttek a döntőbe jutásért 
sokszor emberfeletti teljesítményt nyújtva az 
egyre melegebb pályán, amihez hozzájárult a 
bírók néhány hibája is, de mint tudjuk” a bíróknak 
nincs videójuk”. Ettől függetlenül a csapatok sport-
szerűen játszottak és a végén, ha volt is nézeteltérés 
a pályán, baráti hangulatban hagyták le a pályát. A cso-
portmérkőzések után kialakult a döntőben résztvevő két csapat, 
akik a következők voltak: Sopron I. és Mezőhegyes. A harmadik-ne-
gyedik helyért Miskolc és Sopron II. csapata szállhattak küzdelem-
be egymással.
A kisdöntő végeredménye Sopron II. javára dőlt el mert nehéz küz-
delemben 1:0 arányban legyőzte Miskolc csapatát.
Majd a döntő következett ahol egy kisebb kiütéses győzelemmel 
Mezőhegyes csapata ismét elhódította a MOSZ kupát, az eredmény 
Mezőhegyes-Sopron I. 8:1 lett.
A végeredmények:
Mezőhegyes
Sopron I.
Sopron II.
Miskolc
Záhony
Déli-Keleti közös csapata

Kiosztásra kerültek még kü-
löndíjak is így a gólkirály címet Var

ga Péter mezőhegyesi játékos kapta, aki 10 gólt ért el a mérkő-
zések alatt. A legjobb kapus KisOrosz Zsolt a miskolci csapat 
kapuőre lett, míg a sportszerű játékáért a Déli-Keleti csapata kap-
ta a díjat.
Köszönöm a sportbizottság nevében a rendezők munkáját és a csa-
patok hősies küzdelmét az embert próbáló időjárásban.
A bajnokcsapat Mezőhegyes csapata, a második helyezett Sop-
ron I. csapata, a harmadik helyezett Sopron II. csapata
 Szabados Sándor
 Sportbizottság elnöke 

MOT támogatók
A Mozdonyvezetők Szakszervezete nevében ezúton is köszöne-
tünket fejezzük ki az alábbi cégeknek a Mozdonyvezetők Orszá-
gos Találkozója megrendezésében nyújtott támogatásukért. 

 MÁV TRAKCIÓ Zrt.
 MÁV Zrt.
 MÁV START Zrt.
 MÁV Gépészet Zrt.
 Rail Cargo Hungaria Zrt.
 Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért Alapítvány
 Vasutas Egészségpénztár
 Vasutas Nyugdíjpénztár
 UNION Biztosító Zrt.
 SIGNAL Biztosító Zrt.
 Chevrolet Molnár
 Vasúttörténeti Park.

A küzdelem

GYSEV I.

Miskolc

GYSEV II.

DéliKeleti

Záhony
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2010. május 20-23-án Barcelona adott ott-
hont a 21 éve alakult ALE 45-ik elnökségi ülé-
sének és az 5-ik kongresszusának. Az elnök-
ségi ülésen a MOSZ delegációját Kiss László 
elnök úr vezette. Mivel egyben a kongresszus 
is itt került megrendezésre, az alapszabály 
szerint a MOSZ-t három szavazati jog illeti 
meg. A MOSZ delegáltja volt dr. Dancsa Attila 
alelnök úr, és Csallos Tamás úr Budapest te-
rületi ügyvivő valamint Róka György nemzet-
közi referens.

A delegáció 20-án késő délután érkezett 
a katalán fővárosba, Barcelonába. A beje-
lentkezések és hivatalos formaságok után 
kb. 3 óra szabad program állt rendelkezésre 
egy nagyon rövid, szálloda környéki ismer-
kedésre. Este a küldöttségek közös vacso-
rán vettek részt és itt nyílt alkalom a még 
ismeretlen, új kollegák megismerésére. Ha-
mar eltelt az este és készültünk a másnap 
elnökségi ülésre. Mivel ott csak a vezetőség 
vett részt, így a küldöttek részére a spanyol 
kollegák egész napos programot szervez-
tek városnézéssel és Barcelona megisme-
résével.
Másnap, 21-én az elnökségi ülésen a követ-
kező napirendi pontok szerepeltek, illetve az 
alábbiakat tárgyalták:

–  a 2009-es pozsonyi ülés jegyzőkönyvének 
elfogadása,

–  pontosítás a kongresszusra, 
–  még esetleges újabb jelöltek állítása,
–  a belga szakszervezet 10 évi harcának a 

munkaadóval szembeni bírósági végzése 
és győzelme, és ennek elismerése,

–  a holland szakszervezet mozdonyvezetőkre 
vonatkozó javaslata (megváltozott munka-
képességű mozdonyvezetők munkája),

–  a svájci szakszervezet alapszabály módo-
sítása, az ALE levelezési és e-mail egymás 
közti forgalma,

–  a német szakszervezet új tagdíj módosí-
tása,

–  elnöki beszámoló, 
–  tagszervezetek beszámolói, 

–  az ALE állásfoglalása az EU 154 AEUV RL 
2003/88 határozata (mozdonyvezető pi-
henőidő, egységes jogosítvány, kiképzés) 
az ETF és ITF-vel folytatott tárgyalásokról, 
a CER-nek minden tagszervezet által elkül-
dött leveléről, amelyekben ismertetik az 
ALE és ETF tárgyalásokat, 

–  a két munkacsoport, cseh, szlovák, len-
gyel, magyar illetve olasz, német, spanyol 
és horvát tagszervezetek januári madridi, 
illetve varsói munkavégzésről szóló hatá-
rozatok tárgyalása,

–  a két munkacsoport által elkészített 12 
pontból álló stratégiai program megtár-
gyalása a következő 4 évre vonatkozóan,

–  a pénztárosi beszámoló, 
–  a pénzvizsgáló bizottság beszámolója,
–  a következő elnökségi ülések helyszíneinek 

meghatározása. 

Az elnökségi ülés este 20 órakor fejezte be 
munkáját. Vacsora közben a már szokásos 
egymásközti beszélgetés zajlott, majd pihe-
nés és készülődés a másnapi kongresszus-
ra.
22-én reggel minden tagszervezet a számá-
ra kijelölt helyen, a küldöttek ellenőrzésével 
és jogosult szavazójával elfoglalta a helyét 
és megkezdődött az ALE 5. Kongresszusa. 
Az ALE elnöke megnyitotta a kongresszust.
Elfogadták a napirendi pontokat, ismertet-
ték a választási szabályzatot, megválasztot-
ták a levezető elnököt és két helyettesét.
Levezető elnök: Sven Grünwoldt a német 
mozdonyvezetők szakszervezete alelnöke,  
egyik helyettese: Hubert Giger a svájci moz-
donyvezetők szakszervezete elnöke, a másik 
helyettese: Matthias Oppliger a svájci moz-
donyvezetők szakszervezetének küldötte. 
Ezután került sor az ALE elnökének beszé-
dére, az ALE pénztárosának beszámolójára 
a pénzügyi gazdálkodásról, a korábbi elnök-
ség lemondására. A jelöltek bemutatása és 
a szavazás után Manfred Schell lemondott 
elnöki megbízatásáról. Az elnöki tisztségre 
a spanyol szakszervezet elnöke Juan Jesus 
Garcia Fraile kapott felkérést. A felkérést el-

fogadta, titkos szavazással megválasztották 
az Ale elnökének, 99,96%-al.
A két alelnöki tisztre Claus Weselsky a 
német szakszervezet elnöke, és Leszek 
Mietek a lengyel szakszervezet elnöke lett 
jelölve.
A kongresszus az alelnököket is megválasz-
totta.
A pénztárosi feladatokat a svájci Herbert 
Nezosi lemondása miatt a szintén svájci 
mozdonyvezető kolléga Karl Liechtilett lát-
ja el.

A pénzügyi ellenőrző bizottság tagjai Mario 
Sole (olasz) és Jan Altena (holland) kollé-
gák lettek. A választás befejezésével a kong-
resszus még két napirendi pontot tárgyalt. 
A már az elnökségi ülésen megbeszélt sváj-
ci javaslatot és a belga szakszervezet egy új 
indítványát, hogy a jövőben az eddigi ALE el-
nök, Manfred Shell, aki az alapítója és 20 
éven keresztül az elnöke volt a jövőben az 
ALE tiszteletbeli elnöke legyen. A javaslatot 
a kongresszus teljes létszámban, ellensza-
vazat nélkül elfogadta. 
Ez után következett a régi elnök zárszava 
és beszéde, amiben az elnök úr elmondta 
az alapítást ahol 4 szakszervezet megalapí-
totta az ALE-t, OLaszország, Svájc, Hollan-
dia és Németország. Az alapítás óta eltelt 
időszak alatt 16 ország lett tagja az ALE-
nak, és 100000 mozdonyvezetőt tömörít a 
soraiba. Zárszava után bezárta a kongresz-
szust. Délután nyílt nap következett. A spa-
nyol vasút részéről megtisztelte látogatásá-
val a kongresszust a RENFE vezérigazgatója, 
és a közlekedési miniszter. Tájékoztatták a 
részvevőket a RENFE fejlesztéséről, és vár-
ható beruházásairól. Felszólalt és beszédet 
mondott Helmut Müllers a CEESI elnöke is. 
Befejezésképpen az új elnök köszönte meg 
a megválasztását, és beszélt a további ter-
vekről. Megköszönte a távozók munkáját, és 
egy kis ajándékkal, virágcsokorral kedveske-
dett. Este a spanyol szakszervezet vendégei 
voltunk egy vacsorára.

 Róka György

ALE kongresszus Barcelona

Az új vezetőség A leköszönő elnökség A magyar delegáció
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2010. június 21-25
A kongresszus jelszava a következő volt: „Az emberekért – most”. Ezt a címet visel-
te az egyik legfontosabb határozat, melynek alcíme: „A válságból a globális igazság 
felé”. Önmagáért beszél egy másik, fontos elfogadott határozat, amely a következő 
címet viseli: „Világ szakszervezetei egyesüljetek a békéért, a biztonságért és a de-
mokráciáért”.
Felhívást adott ki a kongresszus a nemek egyenlőségéről és a szakszervezeti jogok 
tiszteletben tartásáért.
Történelmi határozatot hozott a kongresszus a klímaváltozással kapcsolatban.
Az ITUC főtitkára, Guy Ryder, egyebek között a következőkkel vezette be a főtémát:
A világ különböző részein eltérő károkat okozott a jelenlegi válság és az abból való 
kilábalás is sajátos. Az USA-ban 11 millió munkahely szűnt meg, Japán is elkesere-
dett harcot vív a válság okozta károk helyreállításáért. Ázsiában és Brazíliában gyor-
sabban térnek vissza a régi kerékvágásba.  Afrika helyzete súlyos, hiszen a válság 
ott már korábban vette kezdetét.
A főtitkár úgy ítélte meg, hogy ez a kongresszus része annak a globális stratégiának, 
amely a győzelemért folyik. Ebben a stratégiában meg kell határozni, hogy mit kell 
tennünk és azt hogyan tegyük meg.
Guy Ryder hivatkozott a vendégként jelen lévő Papandreou  görög miniszterelnök 
szavaira, aki azt mondta „meg kell mutatnunk, hogy egy demokratikus folyamat ké-
pes dönteni a jövőről, amelyben a nép szava érvényesül és nem a pénzügyi hatal-
maké.” Szólt a főtitkár a klímaváltozással kapcsolatos tennivalókról. Hangsúlyozta, 
hogy itt is fel kell adni a defenzív pozíciót. Az elmúlt négy év tapasztalataival kapcso-
latban arról szólt, hogy helyesnek bizonyult az egyesülés a Munka Világszövetségé-
vel. Ez szükséges lépés volt az új internacionalizmus érdekében a még erősebb szo-

lidaritásért. Így lett szervezetünk egységesebb 
és erősebb.
Ezt követően került sor a napirenden szerep-
lő kérdések megvitatására. Az ITUC 168 mil-
lió tagja, 304 tagszervezet képviseletében 117 
küldött kapott szót.
Értékes üzenetet küldött a kongresszusnak Juan 
Somavia, az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezetének vezérigazgatója.
A kongresszuson számos előkelő vendég vett 
részt és szólalt fel. Külön említést érdemel Ken 
Georgetti, a kanadai Labour Congress elnöke, 
Gregor Robertson, Vancouver főpolgármestere, 
érdekes és értékes volt az IMF vezérigazgatójának, Dominique Strauss-Kahn-nak a 
felszólalása, Pascal Lamy (a WTO vezérigazgatója) aktív részvétele. Beszédet tartott 
Argentina köztársasági elnöknője.
A nemzetközi szakszervezeti mozgalom tekintélyét mutatja, hogy a felsorolt szemé-
lyiségek a kongresszuson megjelentek és felszólaltak.
A kongresszus megválasztotta új főtitkárát, Sharan Burrow személyében, a végre-
hajtó bizottságot.
A kongresszusi dokumentumok, a felszólalások és a kongresszus 
hangulata azt a következtetést engedi meg, hogy a következő idő-
szakban változás várható az ITUC munkastílusában, fellépéseinek 
módjában, hangvételében. Érdeklődéssel várjuk az új vezetés első 
kezdeményezéseit.   Dr.Borsik J.   

A NEMZETKÖZI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE (ITUC) KANADÁBAN, 
VANCOUVERBEN TARTOTTA MÁSODIK VILÁGKONGRESSZUSÁT

Családi jogállásról
A magyar jogban a családi jogállás kérdéskörével 
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 
1952. évi IV. törvény (továbbiakban: Csjt.) foglalkozik.
Alaptétel, hogy a gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a fogamzá-
si idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy ré-
sze alatt házassági kötelékben állott. Az apaság ezen vélelmét a házasság ér-
vénytelensége sem érinti.
Ugyancsak alaptétel, hogy a vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének 
napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap kö-
zött eltelt idő, amelynek ellenkezőjét természetesen lehet bizonyítani. Ha olyan 
eset fordul elő, hogy a házasságának megszűnése után újból házasságot köt a 
nő, az újabb házasságának fennállása alatt született gyermeke apjának akkor is 
az újabb férjet kell tekinteni, ha a korábbi házasság megszűnése és a gyermek 
születése között háromszáz nap még nem telt el. Ezen vélelem is megdönthető 
azonban, amelynek esetében a korábbi férjet kell a gyermek apjának tekinteni.  
Amennyiben a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy 
annak egy része alatt nem állt házassági kötelékben az anya, a gyermek apjá-
nak azt a férfit kell tekinteni, aki az anyával ezen időszakban a közjegyző által 
vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolat-
ban élt. Ezen rendelkezés viszont nem alkalmazható, ha a fogamzási idő kezde-
tétől a gyermek születéséig eltelt idő alatt az anya több férfival élt az Élettársi 
Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban.
Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy an-
nak egy része alatt nem áll házassági kötelékben, és a fent említett, közjegy-
ző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásán alapuló apasági vélelem 
sem áll fenn, akkor a gyermek apjának azt a férfit tekinti a magyar jog:
• aki teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerte el a gyermeket, vagy
• akit a bíróság jogerős ítélettel a gyermek apjának nyilvánított, vagy 
•  aki a Csjt-ben meghatározott feltételek szerint a gyermek születése után há-

zasságot kötött az anyával, vagy 
• a ki emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban vett részt az anyával, 

• és a származás a reprodukciós eljárás következménye.
Meg kell jegyezni, hogy teljes hatályú elismerő nyilatkozatot csak személyesen 
lehet tenni, és ezen nyilatkozat az apaságot már önmagában megállapítja. A 
gyermeket a fogamzási idő kezdetétől fogva teljes hatályú nyilatkozattal a ma-
gáénak ismerheti el az a férfi, akitől a gyermek származik, feltéve ha:
a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának tekinteni és
a gyermek legalább tizenhat évvel fiatalabb, mint a tizenhatodik életévét betöl-
tött nyilatkozó.
Az apasági elismerő nyilatkozat teljes hatályához az anya, a kiskorú gyermek 
törvényes képviselője és a tizennegyedik életévét betöltött gyermek hozzájáru-
lása is szükséges. Az elismerő nyilatkozatot és a hozzájárulást gyámhatóságnál, 
anyakönyvvezetőnél, bíróságnál és magyar külképviseleti hatóságnál kell jegy-
zőkönyvbe venni vagy közjegyzői okiratba foglalni.
Bírósági eljárás során lehet az apaságot megállapítani, amennyiben a gyermek 
apja az anya házassági köteléke vagy utólagos házassága, teljes hatályú apai 
elismerés és reprodukciós eljárás alapján sem állapítható meg. Az apaság bí-
rósági megállapítását az apa, a gyermek, illetőleg a gyermek leszármazója kér-
heti. A bírósági eljárásban azt a férfit nyilvánítják a gyermek apjának, aki az 
anyával a fogamzási időben nemileg érintkezett, és az összes körülmény gon-
dos mérlegelésével alaposan következtethető, hogy a gyermek ebből az érint-
kezésből származik.
Amennyiben az anya a gyermeke születése után kötött házasságot, a gyermek 
apjának kell tekinteni a férjét, ha:
• sem az anya korábbi házassági köteléke, 
•  sem teljes hatályú elismerő nyilatkozat vagy jogerős bírósági ítélet alapján 

nem állapítható meg, hogy ki a gyermek apja és az apaság megállapítása 
iránt más férfi ellen nincs folyamatban per,

• feltéve, hogy a férj legalább tizenhat évvel idősebb a gyermeknél 
•  és a házasságkötést megelőzően az anyakönyvvezető 

előtt a férj magáénak ismerte el a gyermeket.
Ezen elismerés hatályosságához az szükséges, hogy az 
anya, a kiskorú gyermek törvényes képviselője, illetőleg a 
tizennegyedik életévét betöltött gyermek is hozzájáruljon 
ahhoz. dr. Király György s.k.
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Sopron
A Mozdonyvezetők Szakszervezetének 6. kongresszusa előtt 
esedékes tisztújító választások Sopronban is megtörténtek. Is-
mét példaértékűen 95%-os részvételi aránnyal zajlott le a válasz-
tási procedúra. A megnövekedett létszám, a cégünk átalakulá-
sa, a vasúti munkák átszerveződése, egyre több szakszervezeti 
munkát igényel tagcsoportunk vezetőségétől, ezért úgy döntöt-
tünk, az alapszabályunk által előírtaknak megfelelően, hogy az 
eddigi három fő helyett, négy tisztségviselőt választunk. A vá-
lasztások három nap alatt rendben lezajlottak. 
A választáson a négy helyen hét kolléga mérettette meg ma-
gát.

A szavazásra jogosultak száma 188 fő volt, ebből 179 Fő szava-
zott. Minden leadott szavazatot a választási bizottság érvényes-
nek minősített.

A végeredmény a következőképpen alakult.
Vas László 173 szavazat
Domán Péter 112 szavazat
Kohonitz László 101 szavazat
Radasics András   98 szavazat

2010. június 15-én Kiss László Elnök úr levezetésével megtör-
tént a vezető tisztségviselő választás. 
A GYSEV területi ügyvivője Vas László lett. A taglétszámunkból 
adódóan a küldöttközgyűlésen két fővel képviseltetjük magunkat, 
Vas László és Domán Péter személyében. A másik két kolléga 
helyi ügyvivőként látja el a munkáját. 

A vezető kollégáim nevében ezúton is szeretném megköszönni a 
belénk helyezett bizalmat. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy 
megfeleljünk az elvárásoknak.
Az elmúlt hónapban Sopronba rendeztük meg a MOSZ kispályás 
labdarúgó torna középdöntőjét. A torna szervezéséért felelős 
Domán Péter kimagasló munkát végzett azért, hogy a résztve-
vők maradandó élménnyel gazdagabban térjenek haza városunk-
ból. Nagy csata folyt a döntőbe jutásért, de végül aztán kialakult 
a végeredmény. 
A döntőbe jutott csapatok: 

Miskolc
Záhony
Sopron I.
Sopron II.

Reméljük mindenki nagyon jól érezte magát és 
legközelebb is nagy örömmel jön Sopronba.
Sopronból így, a Mozdonyvezetők Országos Ta-
lálkozóján, az aranylábú fiúk jóvoltából 48 fővel 
vehetünk részt. Minden elismerést megérde-
melnek a kitartásukért, a harcosságukért, hogy 
mindent megtettek annak érdekében, hogy az 
országban felfigyeljenek ránk. Vas László 

Szombathely 
Területünkön is lezajlottak az utolsó tagcsoporti választások. 
Celldömölk választott utolsóként. Az új celldömölki tagcsoport-
vezető Eőry László, az új küldött Varga Krisztián lett. Sok sikert 
munkájukhoz!
Június 7-én tartotta soros ülését a HÉT. Fő téma a jelentkezé-
si helyek feltételrendszere volt. A munkáltató által átadott mun-
kaanyag – amely tartalmazta melyik helyen milyen körülménye-
ket kíván biztosítani – nem került elfogadásra. Jeleztük, hogy mit 
szeretnénk ezeken a helyeken, de egyben azt is, hogy várjuk meg 
a központi állásfoglalást. Szóba került az új vezénylési rendszer, 
ami véleményünk szerint még sok hiányosságot tartalmaz.
Visszatérő gond az irányítás nemtörődömsége. Rendszeresek a 
12 óra fölötti szolgálatok az irányítás hibájából. Fogalmuk sincs 
Budapesten, hogy hol vannak a mozdonyok és a személyzet. Sőt 
el sem lehet érni őket sokszor telefonon. 
Még mindig visszatérő gond az állásidők alkalmazása.
Nagy ritkán fordul elő, hogy a személyzeti fordulóban megadott 
vonatokat továbbítjuk, így a most érvényes KSZ alapján sok az 
állásidővel végződő szolgálat, holott vonatok le vannak továbbít-
va, csak nem abban a számban. Javasoltuk, hogy a jelentkezés-
kor írja rá a menetigazolványra a felvigyázó, hogy mit kell továb-
bítani, és ez legyen a mérvadó.
Egyébként már a nehéz gazdasági helyzetre kár hivatkozni, ami-
kor a trakció pozitív eredményt mutat fől.
Szombathely terület tagcsoportjai egységesen 
2 szolgálatba járó ásványvíz mennyiséget aján-
lottak föl az árvíz miatt nehéz helyzetbe került 
Edelény megsegítésére. Június 14-én a TVSZK 
segítségével 700 l ásványvizet juttattunk el a vá-
rosba. Lóránt Imre

Debrecen 
A Debrecen terület elmúlt egy hónapja kissé sűrűre sikeredett 
rendezvények terén. Nyílván befolyásolja ezt a tényt a viszonyla-
gos jó idő beköszönte, és a kissé nyugodtabb munkáltatói kap-
csolattartás is. 
Május 24 – 29 között a MOSZ Debrecen terület és a H0 TTrainz 
Csapat tagjai többnapos kerékpártúrát szerveztek Kismaros bázis-
sal, ahonnan kiindulva bejárták a környező hegyek, települések fes-
tői szépségű utjait, de ezenkívül a szervezők várták a KTT9-re je-

lentkező érdeklődőket is. Ez nem 
mást takar, mint a KTT és a H0 
TTrainz Csapat által szervezett 
virtuális vasúti tábort, amely 
kedvenc szimulátor programjuk, 
a Trainz köré épül. A tábor so-
rán lehetőség volt találkozni a 
csapat tagjaival, személyesen is 

megismerkedni egymással, bemutatni új fejlesztéseiket, pályáikat, 
kötetlenül beszélgetni a Vasútról, a Trainzről, megvitatni az esetle-
ges játék közben felmerülő problémákat, modellezési tanácsokkal 
szolgálni, valamint közösen eltölteni jó hangulatban néhány napot. 
Május vége egyéb izgalmakat is rejtett még a terület számá-
ra. Mindkét focicsapat érdekelt volt a Sopronban megrendezett 
MOT Kupa középdöntőjében, és nagy reményekkel szálltak harc-
ba a továbbjutásért. Sajnos mind a debreceni, mind a püspökla-
dányi csapatunk, ádáz küzdelemben maradt alul, és beigazolódót 
az az abszurdum, hogy a focihoz is kell a szerencse. Egy szeren-
csétlen sorsolás, egy rossz taktika, egy nem várt sérülés, és 
máris borul a papírforma. Azért gratulálunk mindkét csapatnak 
a helytállásért, talán jövőre nagyobb szerencsénk lesz.
És ha már izgalmak, akkor biztos, hogy valamennyi tagunk életé-
ben nagy izgalmakat hozott az időszakos vizsga, ami június első 
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két hetében tartotta frászban a kollégákat. Természetesen min-
denki a szimulátortól, annak szokatlanságától, a nem várt for-
galmi szituációktól, a pillanatnyi helyzetfelismeréstől félt, ahol 
néhány másodperc dönt a bukásról, de ennek ellenére a tesz-
ten is elvérzett egy kollégánk. Nyílván a száraz tudásanyagot 
mindenki átismételte, a teszteket gyakorolta, de a szimulátoron 
való évi pár perces gyakorlás, ami meg se közelíti a vizsgák fel-
adatait, joggal tartja izgalomban a mozdonyvezetőket. Ennek el-
lenére „csak” kilencen buktak meg, ami alig több mint 3 százalé-
ka a vizsgázóknak, és a második próbálkozásra, tíz napon belül, 
már mindegyikük át ment.
A tanév befejeztével, a püspökladányi tagcsoport minden évben 
megrendezi az elmaradt gyereknapot is pótlandó Örömnapot, 
ami június 17-én a városi strand területén került lebonyolításra. 
Idén is szép számmal jelentkeztek a részvevők, akiknek Szilágyi 
Sanyi,és Faragó Sanyi főzte a finom bőrös malacpörköltet, és a 
medencék élvezetén kívül volt ugráló vár, bika rodeó, cowboy sá-
tor, és ezeken kívül egy baseball bemutatón ismerkedhettek a já-
tékkal az érdeklődők, ami után a játékba is beszállhattak. A nap 
főattrakciója a tombola sorsolás volt, ahol értékes ajándékok ta-
láltak gazdára, és a Tagcsoport határozata szerint a tombolán 
befolyt összeget felajánlották az árvíz- és viharkárosultaknak.
Hagyományteremtő szándékkal a debreceni tagcsoport  június 
24–25-én helyi horgászversenyt szervezett. A rendezvény hely-
színe a Debrecenhez közeli Kócos tó volt, ami magán kézben 
van. A résztvevők és szurkolók az első nap 11 órától gyülekez-
tek. A verseny első etapja 13 órától kezdődött, és 19-ig tartott, 
majd másnap 4-től folytatódott 11 óráig. Az esti vacsorára  több 
érdeklődő és szurkoló is kilátogatott, ami után kellemes hangu-
latú beszélgetés bontakozott ki, amit a szúnyogok inváziója sem 
tudott befolyásolni, az alkohol mennyiséggel szemben. Az éjsza-

kát a versenyzők a helyszínen 
töltötték, és mód volt az éjsza-
kai horgászásra is , habár ez 
nem számított bele az ered-
ménybe. A versenyen több kü-

löndíjat is kiosztottunk : Kulin 
Ádám kapta a legkisebb hal ki-
fogásáért és a legtöbb darab-
számban kifogott hal mennyi-
ségéért járó külön díjat  is, a 
legnagyobb halat kifogó versenyző  ifj. Tőkés László volt egy 3,8 
kg-os  ponttyal, amivel a versenyt is megnyerte, összesen 21,44 
kg hal kifogásával, amit 12 darabból ért el. Őt édesapja, Tőkés 
Laci követte 15,72 kilógrammnyi hal kifogásával, a harmadik pe-
dig Potor István lett 9,34 kg-mal. Számomra aki nem pecázom 
semmilyen szinten, ismételten beigazolódott, hogy hiába a tu-
dás, vagy gyakorlat, drága felszerelés, egyedi fortélyok, elsősor-
ban itt is a szerencse dominál.
A sok programmal kapcsolatosan, szeretném megköszönni a 
szervezőknek az áldozatos munkáját, de azoknak 
is aki ezeken a programokon részt vettek, hisz 
nélkülük nem lehet sikeres semmilyen rendez-
vény sem. Mindenkinek kívánok a nyári hónapok-
ra jó időt, kellemes időtöltést, kikapcsolódást, 
„felhőtlen” NYARALÁST. Nemes Zsolt

Szeged 
Területünk minden tagcsoportjánál befejeződtek a szakszerve-
zeti választások.  Békéscsabán, Szegeden és Szentesen is meg-
választásra kerültek a szakszervezeti tisztségviselők. Békéscsa-

bán: Bencze László II, Czerovszki Zoltán, Fábián Zoltán, Méhes 
Miklós, Szóth Tibor. Szegeden: Balogh György, Egyed László, 
Onozó Ferenc, Noel Sándor, Sziman József. Szentesen: Karsai 
Csaba, Kis Attila Norbert, Szilák István kollégáknak szavaztak bi-
zalmat a munkatársak. Ezúton szeretnék gratulálni, és kívánok 
számukra jó munkát az elkövetkező időszakra. Mivel Szeged te-
rületen megválasztásra kerültek a tagcsoportok tisztségviselői, 
így június 4-én, Szegeden, a területi értekezleten megtartottuk 
a területi ügyvivői választást. A választás eredménye szerint to-
vábbra is Szóth Tibor kapott bizalmat a tisztség betöltésére.
Június 4-én 9 órától vettünk részt a szokásos havi HÉT ülésen, 
ahol elsősorban a munkáltató tartotta meg az első negyedéves 
gazdasági tájékoztatóját. A munkáltató tájékoztatott bennünket 
többek között a TVSZK vontatási teljesítményének alakulásáról, 
a mozdonyvezetők kihasználtságáról, a szabadságok és túlórák, 
a bérköltség és létszámhelyzet alakulásáról.  A beszámoló után 
a kollégák a telephelyeken felmerülő problémákat vetetek fel és 
kértek megoldást ezek rendezésére. Sajnos vannak olyan kérdé-
sek, amelyek nagyon nehezen akarnak megoldódni, hiába kérjük 
a munkáltatót hónapról, hónapra, hogy tegyen intézkedéseket a 
jelzet problémák megoldása érdekében.
Békéscsabán június 17-én rendeztük meg a Tóth kupa kispályás 
labdarugó tornát. Az idei évben hét csapat küzdött meg egy-
mással az első helyért, amelyet végül is a Szolnok II focicsapatá-
nak sikerült elérniük. A kimondottan jó időben, jó hangulatú szo-
ros mérkőzéseket játszottak egymással a résztvevő csapatok 
(Szolnok II, Brassó, Mezőhegyes, Gyoma, Mező-
túr, Békéscsaba forg., és Békéscsaba vont.), és 
a mérkőzések után marhapörkölttel és hideg sör-
rel próbálták a mérkőzések alatt elvesztett kaló-
riákat pótolni. Reméljük, hogy mindenki jól érezte 
magát, és jövőre sikerül a vándorkupánkat vissza-
hódítani.    Szóth Tibor

Budapest-Centrum 
Bp. Ferencvárosi tagcsoporti „küldöttsége” hosszú évek hagyo-
mányait megőrizve idén is, most éppen június közepén látta ven-
dégül a Mannheim-i mozdonyvezető kollégák küldöttségét, akik-
kel megvitatták a tapasztalataikat, érdekvédelmi tevékenységük 
eredményeit és a későbbiekre szóló terveiket. A kétoldalú esz-
mecsere mellett egy több napos, kulturális és kulináris értékek-
ben és új ismeretekben gazdag kirándulást szerveztek az Őrség 
kiváló természeti adottságaira is alapozva. A jól sikerült találko-
zót a ferencvárosiak viszontlátogatása követi majd.
Június 18-án Győrben, 21-én és 22-én Bp. Ferencvárosban 
tartottunk tagcsoporti Fórumot Kiss László és Németh László, 
valamint Dr. Dancsa Attila urak részvételével, akik beszámol-
tak a hallgatóság számára a jelenlegi helyzetről, a munkáltató-
val folytatott kollektív munkaügyi vita aktuális helyzetéről, a tár-
gyalások várható kimeneteléről. Ezzel párhuzamosan a várható 
jövőképről is esett szó, elemezve a lehetséges kimeneteleket. 
Mindezeket figyelembe véve továbbra is állítjuk, hogy az a faj-
ta munkáltatói magatartás, amit az utóbbi időszakban folytat e 
felső-vezetés a céget - túlzás nélkül állíthatóan - életben tartó 
mozdonyvezető kollégákkal szemben, az nem egyeztethető ösz-
sze a jó gazda gondosságával. (Nem véletlenül zavarja őket az 
elmenő kollégák száma, de a kiváltó okokra is „süketek”.) A ren-
tábilisságot kitermeljük, de mégsem teremt fedezetet ellenté-
telezésre? Arról szólnak a beszámolók, hogy relatíve milyen jól 
állunk, de ebből mi mégsem fogunk látni semmit? Külön érde-
kesség számunkra, hogy a június 14-i HÉT ülésen a munkálta-
tói jogkörgyakorlótól elhangzott „hamarosan várható a Cargo-s 
teljesítmények átkerülése a GySEV-hez az 1-es vonalon” kije-
lentés már másnap realizálódott. Ki tudta ezt előre és mikor-
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k… tól? (Biztos, hogy nem a vonalbeindításokhoz időzítették, mert 
ilyen csodagömbjük nekik sincs, vagy ha van, akkor a követőiket 
keresik benne erősen…) S bizony volt erre utaló jel is, hiszen 
megállapodás(ok) vannak a felek között, ahol dátumok is van-
nak. Ránk talán ez nem tartozik? Vagy ha valakik mégis előbb 
tudták (KÜT, ÜT sem lett tájékoztatva a foglalkoztatás meg-
változásáról?), miért nem terveztek rá a szabadságok vissza-
tartásán kívül? Ja, hogy van annak is ütemterve, amit szintén 
ÜT fogadott el, és a szabadságok kiadásának is vannak Mt./
KSz-beli szabályai az már nem is számít? Hiába minden Meg-
állapodás, tárgyalási szándék kifejeződése etc., ha közben azt 
szajkózzák: „ha nem tetszik, pereljetek”. Meddig tűrhető meg 
a munkavállalók szándékos megkárosítása már azzal is, hogy 
a munkabér és egyéb járandóságok elszámolása során (utó-
lagosan lehúzogatva) - gyakran értelmezésbeli eltérésekre hi-
vatkozva - szinte mindig a munkáltató javára „hibáznak, téved-
nek”? A legszomorúbb az, hogy - mivel az e jellegű problémák 
a Mt. szerint (is) jogorvosolhatók - csak egyéni kezdeménye-
zéssel lehet ez ellen eljárást elkezdeni (amivel a kollégák nem 
mindig élnek) első sorban a Hibabejelentéssel a humánszolgál-
tatónál, majd az onnan kapott írásos válasszal az Egyezteté-
si Kérelemmel és így tovább, de hát éppen pont erre számíta-
nak és játszanak! Mindannyian természetesnek vesszük, hogy 
a munkánkat elvégezzük (és most azt ne is feszegessük, hogy 
milyen feltételek között), de… A tisztességes, szabálykövető 
elővezénylés és munkabeosztás (amit ez a csodás IVU - páran 
állítják - elősegít, csak éppen a kollégák megérik kibogozni az 
aznapi penzumot, max. a vonat esetleg késve indul…), majd a 
havi munkabérünk megfelelő elszámolása miért már csak ne-
künk természetesen elvárható? Lásd pl. az időszakos vizsga 
során felmerült belföldi kiküldetés és az utazási idők elszámolá-
sának helytelensége… Már ez is elég kell legyen ahhoz, hogy va-
lós erőt mutassunk, mivel nem engedhetjük meg azt a luxust, 
hogy kényük-kedvük szerint át-értelmezzék a különböző szabá-
lyokat, megállapodásokat. Erősítenünk kell a ’végrehajtási’ olda-
lunkon (és most nem csak a telefonos tartozókra gondolunk), s 
jobban ki kell használni a humánerőforrásainkat, minden szin-
ten. Nem véletlenül tettük azon módosító javaslatainkat a kü-
lönböző Szabályzatainkhoz, amely az ügymenetet és a „gyors 
reagálású erőket” erősítik, támogatják (pl. munkabizottságok, 
tervszerűség, megerősítés), tisztább helyzetet eredményezne! 
Egyre több front nyílik előttünk, hiszen nem csak a Trakció (de 
ott a legfontosabb!) érdekképviseleti szerve vagyunk és ezért 
más és más érdekközösségek alakulnak ki, ami egy természe-
tes folyamat, de ezt tudnunk kell kezelni is. Ezt is elősegítheti a 
június közepén megalakult újabb MOSZ tagcsoport az RCH-nál. 
Ha nem élnek a lehetőségeikkel és nem válnak megkerülhetet-
len erővé az ott szolgálatot teljesítő mozdonyvezető kollégáink, 
jelenlegi és leendő MOSZ tagjaink, annak rájuk nézve esetleg 
hátrányos hatásait majd csak a későbbiekben fogják érzékelni, 
hiszen most minden szép és jó, szinte egyensúlyi helyzet van az 
erőforrások között, de ennek fennmaradására nincs végleges 
garancia, mint ahogy a Trakciónál is csak az év végéig van ér-
vényben pl. a Foglalkoztatási megállapodás. Nálunk is, ahol van 
túlmunka, oda hoznak - néhol érdekes Munkaszerződés módo-
sításokkal - kollégákat a hátrányosabb területekről. Megjegyez-
ni kívánom, hogy változó munkahelyre való módosítási tilalom 
van érvényben 2011. január 31-ig a március 25-i Megállapodá-
sunk értelmében! Nem a Munkaszerződés módosítása a meg-
oldás uraim, hanem a KSz vonatkozó szabályainak következe-
tes betartatása, ami legalább akkora előnnyel jár, mint amit az 
előző megoldással ígérnek! Aki nem hiszi, számoljon utána! Rá-
adásul, ha nem lesz „bevállaló”, kénytelen is lesz a munkáltató 
a KSz-ben foglaltakat alkalmazni. Ha pedig mégis inkább a tel-

jesítmény elvesztését választják, az már más lapra (min. FB-
ra?) tartozik.
Az igazi és döntő kérdés csak az, hogy meddig engedhető a kol-
lektíva összességének ellenérdekében ez a fajta ’bevállalás’, illet-
ve mit eredményez(het) ez a szervezetünkön belül?
Május 25-27. között került lebonyolításra a tagcsoporti válasz-
tás Bp. Déli tagcsoportnál is, ahol a 3 induló jelölt került - a tag-
csoporti tagok támogató szavazatai alapján - megválasztásra:
Csallos Tamás (vezető ügyvivő, küldött), Lőrincz József és Sár-
közi János ügyvivők.
Itt is szeretném megköszönni a területünk tagságának a sza-
vazásokon való részvételt, a Választási Bizottságok áldozatos 
munkáját és kívánom, hogy minden választott tisztségviselőnk a 
lehető legjobb tudása mellett egészségben végezhesse a mun-
káját a tagságáért és nem a pozícióért, ugye...
A tagság többsége adja a „megbízást” a tisztségviselőknek és 
nekik is vállalunk felelősséget. Ha ezt valaki nem így érzi-gondol-
ja, az már régen rossz…
Ismét eltelt úgy egy hónap, hogy nem történt semmi érdemi 
változás a területünkön még mindig hiányzó Üzemi Rend és a 
Munkavédelmi Szabályzat helyi függeléke tekintetében, ami to-
vábbra sem rajtunk múlott. (Bár már az is pozitívumként érté-
kelhető, hogy egy-két negyedévvel, illetve hónappal ezelőtt már 
volt egy ún. elsőkörös körbeküldés.) Mindez már csak azért is 
fontos lehet, mert ezekkel párhuzamosan - igaz magasabb kö-
rökben - folyik egy Megállapodás előkészítése a jelentkezési 
helyek tekintetében, ami hatással lehet mindkét szakanyagra 
- csak akkor mondanák is ki azt, hogy erre várnak. De ez a Meg-
állapodás is érdekesnek ígérkezik, főleg úgy, hogy a másik oldal 
egyes képviselői szerint a fel- és lejelentkezési helyek nem mi-
nősülnek munkahelynek, ergo, lehet megint majd értelmez(get)
ni, állásfoglalás(oka)t kérni, csak éppen a munkát végző dolgo-
zó és annak szociális körülményei sikkadnak el. Mindig azt han-
goztatják, hogy az élőmunka a legdrágább, de azt, aki mindezt 
adja-biztosítja, már nem is kell valóban emberszámba venni? 
Akkor viszont kérjük, hogy mindenhol, különösen az ilyen-olyan 
székházak, irodaházak tekintetében is csak éppen annyit biz-
tosítsanak, mint nekünk jó pár helyen most, s majd az újabb/
tervezett fel- és lejelentkezési helyeken szándékoznak. WC és 
kézmosási lehetőség, csak engedjen is be oda a kedves társ-
szolgálati ág is… Jó lenne azt is észrevenni, hogy nem nekünk 
tesznek szívességet a további - általunk felvetett - igények bizto-
sításával hanem megfelelnek a különböző előírásoknak, szabá-
lyoknak, amire ha szükséges, kötelezni is lehet. Olyan érzésem 
van, hogy időnként szinte direkt erre játszanak. (Arról már nem 
is merek említést tenni, hogy egy jóléti társadalomban mindez 
természetesen elvárható, azaz a munkaerőt meg-, és nem lebe-
csülik.) Lásd a kiküldetés szabályait is csak legvégső eszközként 
történő alkalmazását, helyette a kollégákkal elhitetik, hogy ha 
itt-ott vállalja be a munkát, persze szerződésmódosítással - így 
persze nem kell a kiküldetési díjat sem kifizetni, - akkor mennyi-
vel jobban fog járni. Csak éppen ezzel az egyéni áldozattal nem 
csak a család lesz „rövidebb”.
Lassan nem marad semmi megtartó ereje, nem hogy tekin-
télye ennek a Trakció vezetésnek, amiről igazán nem is ők, 
hanem a gyeplőt rángatók tehetnek, nagy kár volt ekkora te-
ret engedni nekik. Pl. a fenti témában a majdani NESZE ’előd-
je’ eddig is biztosította a szükséges feltételeket (öltöző, zu-
hanyzó) a forma- és egyenruha viselésére kötelezetteknek, a 
Cargo pedig - úgy hallottam - éppen azon fáradozik, hogy mi-
nél jobb módon tegye ugyanezt a szükséges és a XXI. század-
ban elvárható feltételek tekintetében a kollégáink részére. 
Nálunk meg inkább fenyegetőznek, hogy nem tesznek érte/
értünk semmi „pluszt”, (hiszen már az is mekkora áldozat, 
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hogy megtartják azt, ahol már van a WC-n és 
a kézmosón felül valami), akkor inkább nem 
lesz ott jelentkezési hely, s így az ottani kol-
légák fogják majd nekik ezt kvázi kiharcolni. 
Csak akkor - kérdem én - ki kinek is a farkasa?
 Csallos Tamás

Miskolc
A június 2-i ÜB területi fórumok szervezést javasolta az elmúlt 
fél év történéseinek értékelésére (Hf, kollektív munkaügyi vita) 
és elkövetkező időszakban várható folyamatokról. Területün-
kön június 15-én a dombóvári, 16-án a nagykanizsai tagcsoport 
szervezett sikeres fórumot. Mindkét helyszínen 30 főt meghala-
dó volt az érdeklődők száma. Dombóváron Németh László, Dr. 
Dancsa Attila, Nagykanizsán Kiss László , és Dr. Dancsa Attila 
voltak a vendégek. 
Az előadók rávilágítottak az elkövetkező időszak foglalkoztatási 
problémáira, arra a törekvésünkre, hogy foglalkoztatási megálla-
podást kössünk a Trakcóival. Részletesen szóltak a munkáltatási 
feltételek és a fizetések lerontásának szándékáról. Felhívták a fi-
gyelmet a változó munkahelyre szóló munkaszerződések módosí-
tásának veszélyeire. Szó esett az új kormány várható vasútpoliti-
kájáról, illetve megszellőztetett 15%-os bértömeg-csökkentésről. 
A fórum második részében a kollégák reagáltak az elhangzottak-
ra, illetve kérdéseket tettek fel a helyi problémát okozó Mksz el-
számolásáráról és az állásidő alkalmazásáról.
Június 25-én a dombóvári tagcsoport méltókép-
pen elbúcsúztatta nyugdíjba vonult kollégáit a 
gunarasi Camping étteremben. Közel 100 fő meg-
hívott vendég jó hangulatban szórakozott, melyhez 
élőzene adta az alaphangot. Wéber József

Miskolc
E havi híreim előtt, engedjétek meg kedves kollégák, hogy ismé-
telten kommentáljam, hogy a Mozdonyvezetők Lapját, s azon be-
lül írásaimat sokan mások is olvassák, akik nem is mozdonyveze-
tők, vagy esetleg nem is tagjai a MOSZ-nak. Ez örvendetes dolog! 
Ennél szomorúbb azonban az, hogy némelyikük miatt –aki véle-
ményem szerint nem a többség-, a jövőben kénytelen leszek né-
mely esetben óvodai szinten fogalmazni, mert nem biztos, hogy 
néhányan az említettek közül képesek értelmezni a leírtakat, és 
csak szavakat, vagy csak egy mondatot képesek látni, és érteni. 
Ezért előre is elnézést kérek! Talán, majd erről is írok, de az is 
csak tőlem vesz el időt.
A legfontosabb hír, amiről be tudok számolni az, hogy levonult 
az ár. Hála Istennek, egyetlen mozdonyvezető kollégánknak sem 
dőlt össze a háza! Károk, viszont több kollégánknál jelentkeztek, 
mely kisebb-nagyobb mértékű. Azt gondolom, nagyon nagy segít-
ség az, hogy két érintett kollégának, akinek állt a víz a házában, 
már az első napokban átutalt a MOSZ, 500-500 ezer forintot. 
Természetesen ez nem lesz elég a károk teljes helyreállításához, 
de a gyorsan jött segítségnek nagy hasznát vették tagjaink. Teljes 
mértékben még mindig nem látható az, hogy kit milyen mértékű 
kár ért, hiszen több tagunknak, még áll a víz a pincéjében. Amikor 
a teljes kiszáradás bekövetkezik, akkor lehet valós képet kapni a 
károk mértékéről, és nagyságáról. Jelenleg 20 fő körüli az a lét-
szám, akiről tudjuk, hogy kisebb-nagyobb kár fog jelentkezni az ár, 
vagy belvíz következtében. Mivel, mint említettem, csak a teljes 
kiszáradás hoz tiszta képet, így valószínűleg ez a szám még emel-
kedni fog. Csak bízni lehet benne, hogy nem nagymértékben!
Faggyas László Telepvezető Úr a május 28-i ÜT ülésen tájékoz-
tatott arról, hogy a közeljövőben további öt mozdonyvezető kol-
léga megy át a RCH-hoz. Elmondta azt is, amit itt hallottunk elő-
ször, hogy a TRAKCIÓ Zrt. minden központjában önálló fegyelmi 

vizsgáló-belső ellenőr munkakör létrehozását tervezi. A jelenle-
gi információk szerint, a meghirdetett munkakörre több kolléga 
is jelentkezett. Állítólag azért kíván önálló vizsgálókat alkalmazni 
cégünk, mert az eddigi vizsgálatok közül nagyon sok a bíróság-
ra került, s azokat a TRAKCIÓ Zrt. elveszítette (hm???). Az ár-
vízi helyzet miatt 5. hónapban 280 túlóra keletkezett, hallhattuk 
a tájékoztatóban.    
A június 11-i HÉT ülésén, napirend előtt a VSZ képviselője rákér-
dezett a MOSZ lapban leírtakra, minthogy a MOSZ, a KSZ helyi 
Függelékének aláírását felajánlja azon társ szakszervezeteknek, 
akik a „vonatkozó előírásoknak megfelelnek”, továbbra is fenn-
tartjuk-e? Természetesen, ezt továbbra is lehetőségként felaján-
lottam, mint azt, az előző HÉT ülésen is elmondtam, csak ők már 
ezt nem hallhatták, hiszen az ülésről kivonultak. Két verziót is 
ajánlottam a jelenlévőknek, mely a reprezentatív szakszerveze-
teknek elfogadható volt.  Ennek eredményeként abban állapod-
tunk meg, hogy a KSZ Helyi Függelékét újra aláírjuk, az általam 
ajánlottak szerint, abban az időpontban, amikor újra kinyomta-
tásra kerül, az új aláírásoknak megfelelően.  Azt viszont továbbra 
sem tudom elfogadni, hogy olyan valaki akar kötő fél lenni, aki a 
KSZ szerint nem is jogosult rá, kiszerződik a KSZ alól, és egyéb-
ként is azt szerette volna, hogy az összes miskolci mozdonyveze-
tő önköltségi út nélkül jelentkeztethető legyen Nyékládházán! Ez 
nem került be a HF-be!
Ezután az ülésen tájékoztatót hallhattunk az árvíz következtében 
kialakult helyzetről. Nehézségeket okozott maga a szolgálatba já-
rás is, hiszen több település is körül volt zárva a víz által. Tájékoz-
tatott minket Pöstyéni György Úr, hogy azok a kollégák akik nem 
tudtak bejönni szolgálatba ezen időszak alatt,azok igazolt nem fi-
zetett távollétben részesültek, akik pedig részt vettek az árvízi 
védekezésben, s igazolást hoztak róla, távolléti díjazásban része-
sültek. Sajnos az árvíz miatt, jelenleg is két vonalon nincs vasúti 
közlekedés a térségünkben, s Olaszliszka-Tolcsva között július 31-
ig biztosan nem is lesz, s a tornanádaskai vonalon augusztusban 
várható a vasúti közlekedés újra indítása. Addig kénytelenek va-
gyunk elviselni ennek mozdonyvezetőkre gyakorolt hatásait.
 A Vasutas napi rendezvényekkel kapcsolatban megtudhattuk- 
egyelőre név nélkül-, hogy hányan fognak kitüntetésben része-
sülni. Ez 5 főt érint. Tájékoztatott továbbá arról, hogy azért volt 
szükség még egy reszortos beállítására, mert bár csökkent a 
létszám, de a megnövekedett ellenőrzési feladatok (NKH) miatt 
van szükség az új reszortosra. –Erről, már írtam a múlt havi új-
ságban, amit valaki jócskán félre értett!-
Július 17-én a GÉPÉSZET Zrt. KJK miskolci munkaértekezle-
tén egy érdekes információt tudhattunk meg, nevezetesen azt, 
hogy a Bz szerelvények átvételére a START Zrt. hétfőtől-pénte-
kig 06.30-tól 18.30-ig egy fő kocsivizsgálót fog biztosítani az át-
adás-átvétel céljából. A két érintett cégnek, azaz a TRAKCIÓ-
nak, és a START-nak kell megállapodnia abban, hogy mi az, amire 
átvétel szempontjából jogosult egy kocsivizsgáló. Az eredményt 
kíváncsian várom én is.
A július 24-i ÜT ülésen tájékoztattak arról, hogy változni fog a 
menetigazolvány feldolgozás rendszere, mely mozdonyvezetői 
szempontból nem érint bennünket. Hallhattuk azt, hogy a már 
említett saját fegyelmi vizsgálóra a szakmaiság miatt van szük-
ség. Ezzel egyet tudunk érteni. Ettől azonban várjuk is azt, hogy 
a hozzá nem értésből adódó problémák meg is fognak szűnni! 
Megtudhattuk azt is, hogy elvittek térségünkből 3 db „remotos” 
M41-est, s a feladatokat helyettük M62-el kell 
megoldani!!!!! Várhatóan, a hódosi vonal villamo-
sításának befejezésével, az onnan felszabaduló 
mozdonyokból fog idekerülni néhány jármű. Re-
méljük ez valóra is válik!
 Laczai Lajos
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Aki az utóbbi másfél - két évben mozdonyvezetéssel foglalkozott, 
gyakran megtapasztalhatta, hogy a mozdonyra fellépő ellenőrző kö-
zeg egy lista alapján ítélte meg a munkáját, amelynek következ-
ménye nagyon gyakran jegyzőkönyvezés lett. A lista ugyanis olyan 
fontos dolgokat is tartalmazott, hogy milyen ruhát és cipőt visel a 
mozdonyvezető, és hogy van-e nála menetrendi segédkönyv. Állo-
mási tartalékon is!!  Anélkül valószínű, nem lehet tolatni. Ha meg-
kérdeztem valakitől, hogy erre miért van szükség, többnyire azt a 
választ kaptam: „ mert írva van”. Sajnos mindig lesznek, akik ér-
telmetlen szabályokat találnak ki, és akik gondoskodnak ezek vég-
rehajtásáról. Valamikor a hetvenes években még az is elő volt írva, 
hogy a teljes utasításgyűjteményt is magánál kellett tartania a moz-
donyvezetőnek, de - ha csak nem akartak valakit „megszívatni” - ezt 
nem vették komolyan. Azonban menetrendi segédkönyvet nem kér-
tek, hiszen az abban szereplő adatokat tartalmazta a szolgálati me-
netrendkönyv.
  Most beszéljünk a szolgálati menetrendkönyvről és a segéd-
könyvről. Ezek a vonattovábbításhoz szükséges információkat tar-
talmazzák. Sőt, a menetrendkönyvre gyakran menet közben is rá 
kell pillantani, ezért nem mindegy, hogy milyen formátumban ké-
szült, és hogy a legfontosabb adatokat mennyire áttekinthető-
en tartalmazza. Fontos, hogy megfelelő nagyságú betűkkel és 
számokkal íródjék, úgy kell szerkeszteni, hogy ne fordulhasson 
elő sortévesztés, és lehetőleg egy oldalon csak egy vonat adatai 
szerepeljenek. A legfontosabb adatok: a szolgálati helyek nevei, 
a bejárat iránya, az indulási és érkezési idők, a tartózkodás ide-
je, és a vonat sebessége. Ezeket úgy kell feltüntetni, hogy me-
net közben is, esetleg erősen rázkódó mozdonyon, egy rövid rá-
tekintéssel is el lehessen olvasni. A többi adat íródhat kisebb 
betűkkel vagy számokkal, hiszen ezeket elég a vonat álló hely-
zetében tanulmányozni. Sajnos a jelenleg használatban levő me-
netrendkönyvek nem felelnek meg ezen kritériumoknak. A nem 
megfelelően szerkesztett menetrend különböző nem kívánatos 
események okozója is lehet. Gondolok itt pl. az utóbbi időben el-
szaporodott „rendkívüli áthaladásokra”. Éppen ezért, Kiss László 
úr a MOSZ elnöke, tárgyalást kezdeményezett a Forgalmi főosz-
tálynál a szolgálati menetrend megváltoztatásáról. Az új menet-
rend tartalmazhatná azokat az adatokat is, amelyek jelenleg a 
menetrendi segédkönyvben vannak feltüntetve, így a mozdony-
vezetőnek nem kellene szolgálatonként minimum két kötetet ma-

gánál tartani. (Lásd: GySEV menetrend!) 
Gyakorlatilag az új kritériumoknak szinte 
teljes egészében megfelel az 1990-es évek 
előtt használt formátum. Sajnos a tárgyalá-
sok úgy tűnik zsákutcába jutottak. Idéznék 
egy rövid, de lényeges részletet Nyíri And-
rás technológiai osztályvezető Kiss László-
nak írt leveléből.

„A szolgálati menetrendkönyv menetrendi lap-
jait előállító TAKT program jelenleg a VPE Kft. 
üzleti tulajdonát képezi. A programmal kap-
csolatos változtatások a VPE Kft. kompeten-
ciájába tartoznak. Az esetleges módosítási 
igényünket - figyelemmel a megbeszéltek-
re - a fejlesztőkkel egyeztettük, akik arról tá-
jékoztattak, hogy mivel mindkét formátumot 
kellene a programnak ismernie - hiszen a me-
netvonalak kiutalásakor elkészül a vasútválla-
latok felé egy hagyományos PDF formátumú 
szolgálati menetrendi lap - a fejlesztés jelen-

tős költséggel járna, valamint a fejlesztés időigénye meghaladja a 
három hónapot.
A fejlesztők tájékoztatásul közölték, hogy a szolgálati menetrend 
szerkezete nem egy egyszerű viszonylag könnyen módosítható 
struktúrában készült, hanem azt egy különleges kép fájlként állít-
ja elő a TAKT rendszer.
Mindezek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy kompeten-
ciahiány miatt az új formátumú menetrendkönyv bevezetését a For-
galmi Főosztály nem tudja felvállalni.”

EZ IGEN!
Ha én lennék a Forgalmi Főosztály illetékese, a következő levéllel 
fordulnék a Kft-hez.

Tisztelt TAKT Kft!

2010. decembertől ilyen és ilyen formátumban kérem a szolgálati 
menetrendkönyveket elkészíteni. 

                     Tisztelettel   

 X .Y. 
 osztályvezető

Ha meg tudják csinálni akkor jó, ha nem, akkor másik céget kell 
megbízni a feladattal. Ennyi.
  Azért még bizakodom. Hiszen menetrendváltásig még csaknem fél 
év van hátra. És akkor az új menetrendet talán új menetrendkönyv-
ből olvashatjuk, és nem macerálhatnak többé bennünket a teljesen 
felesleges menetrendi segédkönyv hiánya miatt.
 Móricz Zsigmond

  A menetrendkönyvek ügye ezzel még nem zárul le. Nyíri úr 
jelezte, hogy a KHEM által kiadott 18/2010. rendelet komoly 
feladatokat ruház majd a vasúttársaságokra, így a TRAKCIÓ-
ra is. Ennek a lényege, hogy az a vasúti társaság, aki vonato-
kat továbbít, el kell, hogy készítse minden vonalra vonatkozó 
„Útvonalkönyvét”. E könyvbe kell belefoglalni minden olyan 
sajátosságot, ami az adott vonalra jellemző.

Milyen legyen a szolgálati menetrendkönyv?
Régi kivitel Jelenlegi kivitel
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Részlet:
„ 4.2.1.2. Dokumentáció a mozdonyvezetők számára
A vonatot üzemben tartó vasúti társaságnak el kell látnia a moz-
donyvezetőket a feladataik ellátásához szükséges minden informá-
cióval.
Az ilyen tájékoztatás során figyelembe kell venni a normál üzem-
módban, üzemzavar
esetén, valamint a vészhelyzetben való üzemeltetéshez szükséges 
elemeket a kijelölt útvonal és az ilyen útvonalakon használatos jár-
művek esetében.

4.2.1.2.2. A vonal és a munkavégzésre kijelölt vonalhoz kapcsoló-
dó, pályamenti berendezések leírása
A mozdonyvezetők számára biztosítani kell a vonalak, és az azok-
hoz kapcsolódó pályamenti berendezések leírását azon vonalak ese-
tében, amelyeken dolgozni fognak és amelyek a munkavégzéssel 
kapcsolatosak. Az ilyen információkat egy „Útvonalkönyv” nevű egy-
séges dokumentumba kell foglalni (amely lehet nyomtatott, vagy 
elektronikus dokumentum). Az alábbi felsorolás tartalmazza a mini-
málisan megadandó információkat:
- általános üzemi jellemzők,
- lejtviszonyok,
- a vonal részletes ábrája.
4.2.1.2.2.1. Az Útvonalkönyv előkészítése
Az Útvonalkönyvet vagy a vasúti társaság által kiválasztott tagállam 
egyik nyelvén,
vagy a vasúti pályahálózat-működtető által használt munkanyelven 
kell elkészíteni.
A következő információkat kell tartalmaznia (a lista nem kimerítő):
- általános üzemi jellemzők:
-  a jelzések típusa és a megfelelő közlekedési rend (kétvágányú, 

váltható menetirányú, bal vagy jobb járatú közlekedés stb.),
- az áramellátás típusa,
-  a forgalomirányítási központ és a vonat közötti rádió-berendezés 

típusa.
- lejtviszonyok:
- az emelkedők és lejtők szöge és azok pontos helye,
- a vonal részletes ábrája:
-  a vonalon lévő állomások, valamint a kiemelt szolgálati helyek ne-

vei és azok elhelyezkedése,
-  alagutak, azok helyével, nevével, hosszával és olyan konkrét infor-

mációkkal, mint gyalogjárók és biztonsági kijutási pontok megléte, 
valamint az olyan biztonságos helyek elhelyezkedése ahol az uta-
sok evakuálása megtörténhet,

- alapvető helyek, például fázishatárok,
-  az egyes vonalszakaszokon megengedett sebességek, szükség 

esetén ideértve a különböző vonattípusokra vonatkozó sebesség-
fokozatokat,

-  a forgalomirányítás ellátásáért felelős szervezet neve és a forga-
lomirányítási terület(ek) neve(i),

-  a forgalomirányítási központok, forgalmi irodák nevei és ellátási te-
rületei,

- a használatos rádiócsatornák azonosítása.
Az Útvonalkönyv formátumának azonosnak kell lennie az egyes vas-
úti társaságok vonatai által használt összes infrastruktúra eseté-
ben.”

Valakinek feltűnt, hogy a biztonságos vonattovábbítás egyik 
feltétele, hogy az információkat utol tudja érni a mozdonyve-
zető. Miután a jogszabály szeptemberi bevezetést ír elő, fel-
tételezem, hogy az előkészítésen már túl van a vállalat. Vagy 
talán nem? Akkor miért is nem lehet a szolgálati menetrend-
könyveket átalakítani?
 K.L.

Hagyományteremtő-
nek szánt horgász-
versenyt szervezett 
„NAGYFEHÉRVÁR” 
elnevezéssel a 
pusztaszabolcsi tag-
csoport június elejé-
re Simontornyára.
Már az elnevezés is 
jelezni kívánta,hogy 
a Székesfehérvár-

hoz tartozó telephelyek 
mozdonyvezetőit vártuk 
egy két napos, két for-
dulós viadalra a Hegyi-
tóhoz.
Dunaújvárosból, Puszta-
szabolcsról, Székesfe-
hérvárról, Veszprémből 
végül 12 három tagú 
csapat helyezkedett el a 

tó körül az első for-
duló rajtjára. Míg 
a horgászok a leg-
különfélébb csali-
kat lógatták a víz-
be, addig Czeiner 
Feri barátunk, és 
segítségei a nagy 
bográcsban már 
vacsorára készítet-
ték a halászlevet, 
a megéhező sport-

embereknek.
Az eredmények ér-
dekesen alakultak: 
a győztes veszprémi 
csapat a két forduló 
alatt több mint 48 kg 
halat fogott ki, a táb-
lázat vége felé viszont 
előfordult 82 dkg-mal 
végzett gárda is.
A két napos rendez-
vény jó hangulatban 
zajlott le, melynek végeztével átadásra kerül a vándorkupa, amit a 
győztes a következő ilyen összejövetelig őrizhet.

Eredmények:
Veszprém  Szfvár  (Dobos Miklós, Kiss László, Kovács2 József)  

48 kg 21 dkg

Pusztaszabolcs – Dunaújváros (Csőgőr László, Nagy2 Róbert, 
Schrauf József)  19 kg 98 dkg

 Pusztaszabolcs 2 (Hódosi Attila, Lendvai István, Vincze Imre)
12 kg 87 dkg

Legnagyobb hal különdíját Dobos Miklós kapta a győztes csapatból, 
egy 7 kg 80 dkg-os tükörpontyért.
 Katona Zoltán

Horgászverseny

Mérlegen a tények

A győztes csapat

Itt még mindenki bizakodó

A legnagyobb hal

A harmadikak és segítőik
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Ssz. Szervezeti egység Javasolt munkavállaló neve Munkakör
„Vasút Szolgálatáért” arany

1. IRÁNYÍTÁS - Stratégia és üzletfejlesztés Anda Tivadar minőségügyi szakértő
2. IRÁNYÍTÁS - Gazdálkodás Bihari Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes
3. TVSZK Debrecen Fancsalszki István vontatási tervező szakértő
4. TVSZK Szeged - VSZ KSZH Szentes (Kecskemét) Gál Zoltán mozdonyvezető
5. TVSZK Budapest - VSZT Székesfehérvár Pompos Béla mozdonyvezető
6. TVSZK Budapest - VSZT Ferencváros Szendrei László mozdonyvezető
7. TVSZK Szombathely - VSZ KSZH Celldömölk Takács Istvánné vontatási számadó ügyintéző
8. TVSZK Pécs - VSZT Dombóvár Zsupek Árpád mozdonyvezető

„Vasút Szolgálatáért” ezüst
1. TVSZK Szeged - VSZ KSZH Szentes Berényi Sándor mozdonyvezető
2. IRÁNYÍTÁS - Humán Fodorné Burján Andrea humánpolitikai szakértő
3. TVSZK Miskolc Gacsal László mozdonyfelvigyázó
4. IRÁNYÍTÁS - Működtetés, Személyzetmenedzsment Kramli Ferenc személyzetmenedzsment vezető
5. TVSZK Budapest - VSZT Ferencváros Lenner Zsigmond vontatási reszortos
6. TVSZK Szombathely - VSZT Szombathely Nardai Gábor mozdonyvezető
7. IRÁNYÍTÁS - Gazdálkodás Siposné Sinkovics Anna gazdálkodási koordinátor
8. TVSZK Pécs - VSZT Dombóvár Uhlár István vontatási reszortos

„Vasút Szolgálatáért” bronz
1. TVSZK Miskolc Bónis Tibor mozdonyvezető
2. IRÁNYÍTÁS - Titkárság Csibrány Attila szakmai titkár
3. TVSZK Debrecen - VSZ KSZH Záhony Deregi Csaba mozdonyvezető
4. TVSZK Budapest - VSZT Székesfehérvár Dömök Miklós mozdonyvezető
5. IRÁNYÍTÁS - Gazdálkodás / Pénzügy dr. Gelencsér Kornél pénzügyi vezető
6. TVSZK Szombathely - VSZ KSZH Celldömölk Fáró Jenő mozdonyvezető
7. IRÁNYÍTÁS - Működtetés, Személyzetmenedzsment Heim Tamás területi vontatási főirányító
8. TVSZK Budapest - VSZ KSZH Győr Ivánkovits Zsolt mozdonyvezető
9. IRÁNYÍTÁS - Működtetés, Értékesítés és működtetés kontrolling Lukics Péterné kontrolling szakértő
10. TVSZK Szeged - VSZ KSZH Szentes Molnár József Lászlóné vontatási számadó ügyintéző
11. IRÁNYÍTÁS - Működtetés, Személyzetmenedzsment Német Zoltán TVSZK vezető
12. IRÁNYÍTÁS - Belső ellenőrzés Szórád-Czakó Erzsébet belső ellenőrzési vezető

Vezérigazgatói Dicséret
1. TVSZK Budapest - VSZ KSZH Hatvan Balázs László mozdonyfelvigyázó
2. IRÁNYÍTÁS - Humán Czibere Mihályné humánpartner koordinátor
3. IRÁNYÍTÁS - Működtetés, Személyzetmenedzsment Csutorás József területi vontatási főirányító
4. TVSZK Szeged Eged András mozdonyvezető
5. TVSZK Szeged - VSZT Szeged Klatka Gyula mozdonyvezető
6. TVSZK Pécs - KSZH Nagykanizsa Miháczi Attila mozdonyfelvigyázó
7. TVSZK Debrecen - VSZ KSZH Nyíregyháza Molnár József mozdonyvezető
8. IRÁNYÍTÁS - Gazdálkodás / Kontrolling Móri György Lajos tervezési és elemzési vezető
9. TVSZK Miskolc Nagy Sándor mozdonyvezető
10. TVSZK Budapest - VSZ KSZH Északi Pap László mozdonyvezető
11. IRÁNYÍTÁS - Működtetés, Vontatójármű menedzsment Rácz Imre vontatójármű menedzsment vezető
12. TVSZK Szombathely - Központ Szombathely Szabó Tamásné általános ügyviteli előadó
13. TVSZK Debrecen - Debrecen Szamosközi Zsolt mozdonyvezető
14. TVSZK Budapest - VSZT Ferencváros Varga András külsős mozdonyfelvigyázó
15. IRÁNYÍTÁS - Működtetés, Vontatójármű menedzsment Varga Gábor műszaki szakértő
16. TVSZK Budapest - VSZT Szolnok Zsuzsandor Mihály mozdonyvezető

Vezérigazgató  helyettesi Dicséret
1. IRÁNYÍTÁS - Humán Argay Levente humánpolitikai szakértő
2. TVSZK Debrecen - VSZ KSZH Mátészalka Bakk Elemér mozdonyvezető
3. TVSZK Budapest - VSZ KSZH Győr Bertalan János mozdonyvezető
4. TVSZK Szeged - VSZ KSZH Békéscsaba Bodor Mihály mozdonyvezető
5. IRÁNYÍTÁS - Működtetés, Vontatójármű menedzsment Deák István műszaki szakértő
6. TVSZK Budapest - VSZ KSZH Hatvan Ézsiás István mozdonyvezető
7. TVSZK Miskolc Faggyas László vontatás-szolgáltatási telep vezető
8. TVSZK Miskolc Fehér Tibor mozdonyvezető
9. TVSZK Budapest - VSZT Ferencváros Grauer Sándor mozdonyvezető
10. IRÁNYÍTÁS - Működtetés, Személyzetmendzsment Gremsperger Tamás műszaki szakértő
11. IRÁNYÍTÁS - Működtetés, Személyzetmenedzsment Grünstein Zoltán területi vontatási főirányító
12. TVSZK Budapest - VSZT Székesfehérvár Juhász Józsefné általános ügyviteli előadó
13. TVSZK Pécs - VSZ KSZH Pécs Kalangya István mozdonyvezető
14. TVSZK Budapest - VSZ KSZH Északi Kerekes Imre mozdonyvezető
15. TVSZK Pécs - VSZT Dombóvár-KSZH Bátaszék Kovács Attila mozdonyvezető
16. TVSZK Budapest - VSZT Szolnok Kuszinger Tamás mozdonyvezető
17. TVSZK Debrecen - VSZ KSZH Püspökladány Majoros Sándor mozdonyvezető
18. TVSZK Szeged - VSZ KSZH Vésztő Pap Mihály mozdonyfelvigyázó
19. TVSZK Szombathely - VSZ KSZH Zalaegerszeg Puskás Imre mozdonyvezető
20. TVSZK Pécs - VSZ KSZH Nagykanizsa Táborosi Mihály vontatási reszortos

Vasutasnap alkalmából kitüntetett TRAKCIÓs kollégák névsora
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Vakrepülés
A keskeny kis utcácska a házak között bújt 
meg. Neked, kedves olvasó, semmi különö-
set nem rejt e portól szegélyezett, jobb na-
pokat is látott, jókora kátyúkkal szaggatott 
aszfaltcsík; hacsak nem ismered a mozdony-
vezetőt, aki benne lakik. Ez az ő utcája volt: 
itt mindenki ismerte. Amikor fakuló, sötétkék 
egyenruhájában végigment rajta, akivel talál-
kozott köszönt neki. Ha tehette, mindig be-
szélt pár szót, azzal aki megszólította – ezért 
is kedvelték. Sok alkalma volt rövid diskur-
zusokra, hisz sokszor ment végig az utcán, 
legtöbbször munkába – mostanában túlzot-
tan sokat is. Az embereket mindenféle dolog 
érdekelte; a témák száma végtelen. A leg-
frissebb pletykák, a kacsahús pácolása, az 
időjárás, és még száz más egyéb szóba ke-
rült egy-egy mini terefere során; és persze 
a vasút. Az emberek többsége tündéri na-
ivsággal beszélgetett a vasútról. Pályavas-
út, Start, Trakció? Kevesen tudják mi a kü-
lönbség. A lényeg: jön-e a vonat pontosan, 
és odaér-e időre? Kicsit lassan megy a vo-
nat, vélték többen. A mozdonyvezető jó né-
hány nézettel egyetértett, persze meg volt a 
saját véleménye a vasútról; ott élte élete jó-
részét. A közelebbi szomszédoknak is feltűnt: 
mostanában kevesebbet látják otthon. Pedig 
szeretett otthon lenni.
Az este csendben köszöntött be. Könnyű 
szellő lengedezett, finoman meg-megsimít-
va a leveleket. A kis teraszon, egy kis hin-
taágy ringatta a mozdonyvezetőt, és párját. 
Imádta ezeket a meghitt perceket: szemben 
a terasszal kiskertje mutogatta kincseit, ma-
ga mellett pedig másik kincsét láthatta. Oly-
kor eszébe jutott, van olyan kollégája, aki ke-
vésbé szerencsés nála. Mindenkinek voltak 
nehézségei, kinek kisebb, kinek nagyobb. Az 
elkötelezett hivatástudat fontos eleme a jó 
háttér, otthon, és a munkahelyen. Sajnos, az 
utóbbi egy ideje hadilábon állt. Ez kivetült az 
otthoni életre is. Ezért voltak ritkák a meg-
hitt pillanatok. Szerencsére a közös dolgok, 
és szenvedélyek még megvoltak a mozdony-
vezető családjában, annak ellenére, hogy a 
Cég – látszólag – igyekezett széttörni a csa-
lád életét. Sem tehetsége, sem eszköze 
nincs mozdonyvezetői életét megkönnyíteni 
– azt hiszik a pénz minden.
Mozdonyvezetőnk tudta élvezni a pillanatot, 
az apró örömöket. Ilyen volt ez most is a hin-
taágyon, párja mellett. Azt is ajándéknak te-
kintette, hogy ma otthon térhet nyugovóra. 
Kedves olvasó, ön hogy van ezzel? Mozdony-
vezetőnk örült a holnapi napnak, amikor nem 
kell korán kelni, és egész nap dolgozni, és 
annak a lehetőségnek is, amit ezért, ez az éj-
szaka tartogatott.
Reggel együtt keltek párjával – ez is a ritka 
pillanatok közé tartozott. Míg ő készülődött 
asszonykája átszaladt a boltba. A gyerekek 

szerették a friss zsemlét, ő meg a sóskiflit. 
A villanyborotva vidáman berregett; a márka 
legolcsóbb darabja volt, mégis jól dolgozott. 
Párjával, délutánra terveztek egy kisebb be-
vásárlást a készletek feltöltésére, így a bo-
rotválkozás nem csak a Cégnek szólt, hanem 
erre az alkalomra is. Együtt szórakoztatóbb 
volt a vásárlás, főleg úgy hogy a kislány is jön 
– imádott a csajszikkal vásárolni. A srácnak 
más tervei voltak; a lányok érdekesebb fel-
adványok voltak, mint a bevásárlás.
Az autó ma itthon maradt, erőt gyűjteni a 
délutánra. A drótszamár diszkréten szaladt 
az úton. Kicsit hűvös volt a levegő, de nem 
volt hideg jó napnak ígérkezett. Ahogy moz-
donyvezetőnk közeledett a munkahely felé 
halványult az otthon. A munkahely hangulata 
lassan ölelte körül, szinte észrevétlenül for-
dultak gondolatai a vasút felé, mire begurult 
a fűtőházba az otthon már nagyon távolinak 
tűnt. Érzékei, gondolkodásmódja karakterisz-
tikát váltottak, mozdonyvezető ösztönei be-
élesedtek. Ez jó is volt, rossz is. Szakmailag 
mindenképpen jó.
Ahogy belépett a beíróba rossz érzése tá-
madt. Lefordíthatatlan gondolatok futottak 
át az agyán, ő nem is értette, csak tudatalat-
tija reagált. A beíró majdnem üres volt. En-
nek semmi köze nem volt ahhoz, hogy reg-
gel hat órát mutatott a fali ketyegő – ezt csak 
azért mondom, nehogy ezt higgye a kedves 
olvasó. A felvigyázó fapofával üldögélt az ab-
lak mögött. Nem igen volt jókedve mostaná-
ban, igencsak gyengusz volt az új csapat a 
forró másik végén – kevés kivétellel.
Tehervonat közeledet, azt kellett ma célba 
juttatni. A feladat ismertetésekor mozdony-
vezetőnk fontosnak tartotta megjegyezni: a 
mai kanyar kilenc óra húsz perces. A felvi-
gyázó vegyes érzelmekkel nézett vissza. Neki 
az volt a fontos se így, se úgy ne legyen fenn-
akadás, de együttérzése inkább az ablak túl-
oldalán maradt – igaz, volt rá számos példa, 
amikor érdemben segített; volt olyan is, ami-
kor, egyszerűen nem tudott.
A menetirányítás ma drámai, állapítja meg 
mozdonyvezetőnk. Általában csak dogmati-
kus a rendszer, de ezen a délelőttön folyama-
tos a szakmai mélyrepülés; bizton állíthatjuk: 
a helyzet csak javulhat. Vannak ilyen napok, 
de pont most! Száztíz kilométert négy és fél 
óra alatt sikerül megtenni, pedig csak a dél-
előtti forgalom zajlik; tehervonattal csak két-
szer találkozott. Hűha, már negyed tizenket-
tő. A kilenc órás szolgálatra kezd elméletivé 
válni az esély: UV, a célállomás picit odébb 
van; ha minden jól megy félórányira. Sajnos, 
harminc kilométert lehet sokáig is menni.
Tehetetlenségében, düh kezd formálódni 
mozdonyvezetőnkben. Ez elég veszélyes do-
log. Ezen a ponton kezd kérdésessé válni, 
hogy az évek alatt megszerzett tapasztalatot, 
tudást, kapcsolati rendszert a Cég érdekében 
használja-e az ember, vagy ellene? A fordu-

lópont hamar elérkezhet, elég egy rossz szó. 
Mozdonyvezetőnk felhívja a mozdonyirányí-
tót, hátha hall valami jó hírt; ez ritkán szokott 
bekövetkezni. Mostanában, a mozdonyos so-
sincs képben. Először szájbarágósan el kell 
magyarázni ki vagy, mi vagy, mivel vagy, mer-
re vagy, miért ott vagy, merre mész, miért 
arra, stb. Mozdonyvezetőnk türelmesen vá-
laszol az adminisztratív kérdésekre, aztán a 
távlati tervek iránt kezd érdeklődni. Van va-
lami terv féle, de az nem egyezik az övével. 
Az órára tekintve, már hazafelé kellene indul-
ni, de még UV-n sincs, onnan meg el kelle-
ne hozni egy másik vonatot is. A mozdonyos 
a keményfejű fajta: meg se hallja, amit moz-
donyvezetőnk mond, vagy ha meg-meghall 
egy-egy  mondatot felháborodik, utóbb már 
fenyegetőzik is. Az egyeztetés... Egyeztetés?! 
Az egyeztetés kudarcba fullad. Ezek után az 
elköszönésen kívül nem marad más. Mit te-
het mozdonyvezetőnk? Az évek során kiala-
kított kapcsolatait mozgósítja. Ezúttal a Cég 
érdekében, az ő hasznára. Senki nem köszö-
ni meg. A legbántóbb az, hogy a Cég nem 
tartja be, azt amiben megállapodtak. Most 
akkor ki köp, kit szembe?
Szerencsére az állomások, és a helyi me-
netirányító általában segítőkész. Ezúttal is 
így van. Ez némileg hűti mozdonyvezetőnk 
forrongó vérét. De hiába a hátszél, elmúlik 
délután kettő mire elindulhat haza a vonat-
tal. Telefonál párjának. Szegény, nem elő-
ször hallja mozdonyvezetőnk zaklatott hang-
ját, és nem először csalódik a Cégben – és 
nem utoljára. A helyzet meglehetősen elke-
serítő. Az asszonykának nincs jogosítványa, 
így a bevásárlás és a családi program elha-
lasztódik. A kislányért sem tudnak együtt el-
menni az iskolába. A srác már otthon van, 
bosszankodik ő is: mehet busszal a randira. 
Talán nem katasztrófa egyszer, de volt, és 
lesz ez így máskor is. A Cég nem tiszteli sem 
a mozdonyvezetőjét, sem a családját. Mit vár 
ezért cserébe?
Délután fél hat. A vonat ütemesen lassulva 
áll meg a határkő előtt. A leváltó hatalmas 
sóhajjal száll fel a vezetőállásra. Egy dráma 
játszódik le az arcán, mozdonyvezetőnkét a 
megkönnyebbülés nyugalma simogatja. A 
kollégák röviden elmesélik napjukat egymás-
nak, a váltásba egy-két rövid sztori is belefér. 
A leváltó szörnyülködve hallgatja mozdony-
vezetőnk kálváriáját, bele tudja magát élni a 
helyzetbe; járt már így mindenki – és fog is.
Hét óra is elmúlik mire mozdonyvezetőnk ha-
zafelé hajt. Még betér a kék-piros ABC-be 
jégkrémért – délutánra ígérte kislányának, 
de most is örömöt fog vele okozni. Tudja me-
lyiket szereti a kis ravasz. Vesz egy kisebb 
dobozzal. Van nagyobb is, de azt majd ün-
nepkor. Igaz, neki mindig ünnep, ha épség-
ben hazaér.
 Veres Győző
 Dombóvár
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Belső kommunikációs tréning
2010. május végével lezajlottak 
a tagcsoportoknál a helyi vá-
lasztások. Sok új arc, sok fiatal 
kolléga került be a helyi vezeté-
sébe. Természetesen a tagcso-
portvezetői poszton is számos 
helyen történt változás. 
Az új és az újraválasztott vezető 

tisztségviselők június utolsó he-
tében, kommunikációs trénin-
gen vettek részt, Dr. Dancsa At-
tila alelnök vezetésével.
A tagcsoportvezetők szándéko-
san úgy lettek összeválogatva, 
hogy egy-egy csoportba az or-
szág különböző területeiről ér-
kezzenek a tisztségviselők. Hamar kiderült, hogy jó gondolat volt 
„keverni” a kollégákat, mert sokan csak látásból ismerik egymást. 
A belső kommunikációs tréning első gyakorlata így egyértelműen az 
ismerkedés volt. Az egy naposra tervezett képzésen többek között 
szó esett a kommunikáció céljáról, alapelveiről, csatornáiról, a tag-
csoportvezetők feladatairól, a rendkívüli kommunikációs helyzetek-
ről. Szükségesnek és hasznosnak értékelték a kollégák a tréninget, 
amit a jövőben folytatni szeretnénk.   K.L.
  

Vas(as)ok egymás közt
Addig kell a vasat ütni, amíg meleg, mondja a Vas Laci a 
Dunaferr-es kollégának. Ők csak tudják, a Vas Laci maga 
is Vas, a Dunaferr-es kolléga meg vasgyári. Vas(as)ok egy-
más között ezt jól megbeszélték. NL

Már a múltunk sem a régi
Az RCH internetes mozdonyvezetői vitafórumot elnézve 
az a benyomásom, hogy két olyan csoport vitatkozik egy-
mással, akiket a közös múlt választ el. NL

Nomen est omen
Bécsi Gábor Rómában volt a közelmúltban, nem Bécsben. 
Ettől nem lett Római Gábor. NL

Megy a szekér
Vas Laci Sopronban jelenleg az alábbi tisztségeket töl-
ti be: tagcsoportvezető, küldött, ÜB tag, helyi ÜT elnök, 
KÜT elnök, a felügyelőbizottság tagja. Az a híresztelés 
azonban minden alapot nélkülöz, hogy hamarosan ő lesz a 
GySEV vezérigazgatója. NL

Szilánkok és Bölcsességek
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Mozdonyvezetők Szakszervezetének 
20. születésnapján, augusztus 23-án 

a thália Színházban 
rövid ünnepséget követően 

Szentpéteri Csilla koncertre kerül sor.

Részvételi feltételekről a tagcsoporti tisztségviselőknél érdeklődhet. 

Tréning I.

Tréning II.
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sínek világa…

emeletes vonatok sebessége akár 15 százalékkal nőhet a 
kanyarokban, ami jelentősen lecsökkenti az utazási időt. 
A FLEXX Tronic WAKO rendszert a Bombardier winterthuri 
vasúti forgóváztervező kompetenciaközpontjában fejlesz-
tették ki. Ez a mechatronikai technológiai a már bevált 
műszaki alkotóelemeket egy innovatív rendszerben egye-
síti. A BOMBARDIER ECO4 termékcsaládjának köszönhe-
tően tíz százalékos energia-megtakarítást is sikerült elérni a TWINDEXX vo-
natok esetében. 
Az alacsonyabb energiafogyasztást elsősorban a BOMBARDIER MITRAC ál-
landó mágneses motorja segíti elő, melyhez további ECO4 technológiák, pél-
dául a hőhatékony klímarendszer és az energiamenedzsment vezérlőrendszer 
társul. Ezek a technológiák biztosítják a vonatok gazdaságos üzemeltetését 
teljes élettartamuk során, valamint csökkentik a környezetre gyakorolt káros 
hatást, mindemellett kiváló teljesítményt biztosítanak. A TWINDEXX vonatot 
a Bombardier Transportation Görlitzben található, az emeletes vonatokban 
alkalmazott technológiák kifejlesztésére szakosodott kompetenciaközpont-
jában tervezték.  A görlitzi központ nevéhez rekordszámú, több mint 2500 
emeletes vonatkocsi fűződik, melyeket az 1990-es évek óta a különféle 
nemzetközi piacok igényeire szabva gyártanak.
A TWINDEXX vonatok szállítása 2012-ben kezdődik, és 2013 decemberé-
ben állnak menetrendszerinti forgalomba. A megrendelt 59 vonat leszállítása 
2019 végére várható. A rendelés teljesítése érdekében a Bombardier züric-
hi és Villeneuve-i üzeme is növeli kapacitását. A TWINDEXX projektet Zürich-
ből irányítják, a járművek gyártását pedig a Villeneuve-i üzem – mely Nyu-
gat-Svájc egyetlen vasúti gyártóüzeme – végzi a görlitzi központtal együtt. 
A görlitzi központ irányítja a gépészeti munkálatokat is. <A forgóvázakat a 
winterthuri üzem tervezi, gyártásukat pedig a németországi Siegenben talál-
ható üzem végzi. A rendkívül hatékony állandó mágneses motorral működő 
hajtórendszer a svédországi Västerasban található üzemben készül.

/ vasutasok.hu /

Túl a háromszázon
Átadták a moszkvai metróhálózat legújabb szakaszát. Bár a három kilométe-
res hosszabbítás első hallásra csekélynek tűnik, a három új állomással bő-
vülő 10-es metróvonal mégis mérföldkőnek számít az orosz főváros földalatti 
vasútjainak történetében. A június 19-én történt átadással ugyanis már több, 
mint 300 kilométeren utazhatunk a moszkvai kék vonatokon.

Hosszú, hosszabb... és még hosszabb
A 10-es vonal fennállásának csaknem másfél évtizede alatt több, mint 23 
kilométeresre hosszabbodott. Moszkva más metróival összehasonlításban 
tekintélyes hossza ugyanakkor csak a középmezőnyre lehet elég, hiszen az 
orosz fővárosban jelenleg üzemelő tíz földalatti-viszonylat közül öt vonal is 
meghaladja a 35 kilométeres hosszúságot. A most átadott állomások a 10-
es vonal belvárosi meghosszabbításának tekinthetők. A három új állomással 
bővülő viszonylat egyik legérdekesebb tagjának Dostoyevskaya állomás 
mutatkozik. A nemrégiben átadott metrószakasz középső állomása mintegy 
13 és fél méterrel a föld alatt található. Az állomás falait a Háború és béke 
számos jelenetével illusztrálták. A  Ljublinszko-Dmitrovszkaja viszonylat 
pedig itt találkozik a belváros körirányban bejáró 5-ös (Kolt’sevaya) vonallal.

 Arccal a tízes felé!
A városvezetés számára a 10-es vonal 
északi és déli meghosszabbítása a kö-
vetkező évek egyik legfontosabb cél-
kitűzéseként jelentkezik. A vonal dé-
li végállomása jelenleg a dinamikusan 
fejlődő Maryino kerületben található, 
ám 2011 szeptemberére – három új ál-

lomás építésével – a Moszkva folyón túl 
fog terjeszkedni, átszállási kapcsolatot 
teremtve a egyik legfontosabb észak-
déli irányú viszonylatnak tekinthető 
2-es vonallal. A jelenleg 182 állomás-
sal rendelkező hálózat tehát valószínű-
leg a következő években is lendületes 
fejlődésnek néz elébe.

Kései fecske
A moszkvai metróhálózat az egyik legforgalmasabb a világon. Egyes becs-
lések szerint a régebbi és újabb kék színű földalatti szerelvények naponta 
7-8 millió utast szállítanak, az éves összes utasforgalom pedig milliárd (!) fő-
ben mérhető. A tízes viszonylat Moszkva legfiatalabb metróvonala. Bár építé-
sét csak 1995-ben kezdték meg, létrehozásának gondolata már az ötvenes 
évek derekán felmerült. A vonal egyike a várost észak-déli irányban átszelő 
viszonylatoknak. Az eredeti tervek szerint még a Ljubinszka út vonalát követ-
ve, nem messze a Moszkva folyótól építették volna. Az idők múlásával aztán 
a tervek is változtak, így a Ljublinszko-Dmitrovszkaja névre hallgató viszonylat 
elsődleges szerepe ma az orosz főváros délkeleti részének feltárása lett. 
 Az új szlovák kormány ki akar hátrálni abból a tervezett projektből, amelynek 
az lenne a célja, hogy Ukrajnán és Szlovákián át Bécsig közlekedhessenek a 
széles nyomtávú orosz tehervonatok.
A SITA hírügynökség csütörtökön idézett abból a programtervezet-
ből, amely az új kormány jövőbeni közlekedési politikáját vázolja fel. 
A dokumentum szerint jelenleg a szlovák, az osztrák, az uk-
rán és az orosz állami vasúttársaság szakemberei dolgoznak a szé-
les nyomtávú projekt megvalósíthatósági tanulmányán. Várható-
an idén őszig kiderül, hogy gazdaságos lenne-e az átállás a széles 
nyomtávra, ami azt jelentené, hogy a transzszibériai vasútvonalon Vlagyi-
vosztoktól egészen Bécsig lehetne árut szállítani vasúti átrakodás nélkül. 
A széles nyomtávú pályaszakasz az eredeti tervek szerint Magyaror-
szágot megkerülve épülne meg, ami ágazati elemzők szerint igen hát-
rányosan érintené a magyar logisztikai szakmát, illetve a záhonyi átra-
kót, mivel vélhetően a teljes orosz áruforgalom elkerülné Magyarországot. 
A beruházás jelentőségére utal, hogy Dmitrij Medvegyev orosz elnök is tár-
gyalt a kérdésről áprilisban Pozsonyban, mielőtt Barack Obama amerikai el-
nökkel találkozott volna Prágában, hogy aláírják a hadászati támadó fegyve-
rekről szóló új szerződést.

59 kétszintes, gyorsabb kanyarvételű 
TWINDEXX vonatot rendelt a svájci SBB 
vasúttársaság 1,3 milliárd euróért

A Bombardier Transportation 
59 TWINDEXX típusú vona-
tot szállít le, melyek a FLEXX 
Tronic WAKO elnevezésű 
dőléskiegyenlítő rendszer 
segítségével 15 százalékkal 
nagyobb sebességet tud-
nak elérni a kanyarokban, 
ami jelentősen lecsökkenti 
az utazási időt. 
  Berlin, 2010. június - A 
Bombardier Transportation 

nyerte el az SBB svájci vasúttársaság tenderét az új, városközi forgalomba ál-
lítandó emeletes vonatok szállítására. Az 59 BOMBARDIER TWINDEXX vonat-
ra szóló szerződés összértéke mintegy 1,3 milliárd euró. A szerelvények ösz-
szesen 436 darab, teljesen légkondicionált kocsiból állnak, melyek több mint 
36 ezer utas számára biztosítanak ülőhelyet. A TWINDEXX vonatok szállítása 
kapcsán aláírt szerződés az SBB eddigi legnagyobb megrendelése, ami több 
mint 100 további vonat lehívására szóló opciót is tartalmaz. 
 A TWINDEXX vonatokon tágas belső terek, a 

könnyű le- és felszállást segítő széles ajtók, 
vezeték nélküli internetkapcsolat, és busi-
ness osztályú fülkék szolgálják az utasok ké-
nyelmét. A kocsikban elektronikus 
utastájékoztató berendezés, vészhívó rend-
szer és zártláncú kamerarendszer is helyet 
kapott. 
 A BOMBARDIER FLEXX Tronic WAKO elne-

vezésű dőléskiegyenlítő rendszer a TWINDEXX vonatok egyik meghatározó 
műszaki eleme, amely kiegyenlíti a kocsitest mozgásával együtt járó bille-
gést, ezáltal biztosítja az utasok maximális kényelmét, és lehetővé teszi a 
kanyarok gyorsabb bevételét is. A technológiának köszönhetően a városközi 

Összeállította: 
Bartha Géza
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Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. A nyereményeket a tagcsoporti tisztségviselő útján eljuttatjuk részükre.

Vízszintes
1.  Fukar 
4.  Házasít 
8.  Orvosi alkar (... brachium). 
11.  Darvas József színműve 

(Hajnali ...).
13. Sumér város. 
17. Nyújt, költőien. 
18. Afrikai állat. 
20. fűszernövény 
22. Német folyó. 
24. Előtag: kül-, külső. 
26. Tör, morzsol. 
28. Bruttó nemzeti termék. 
30. Római szám. 
32. Ókori palesztin város. 
34. Petőfi Sándor:Árva ... 
36. Ródium vegyjele. 

38. Fed. 
39. ..., a bűvös sárkány 
41. IP-..., hálózati azonosító 
43. Eiffel-... 
45.  Előtag: távol-,  

messze-.
47. Vágy 
50. Strucc hátulja 
52. Élvédő röviden 
54. Ókori római város. 
56. Európai állat. 
58. Libériai város. 
60. Vonatról árút letevő 
62. Te és én 
63. Gyomorkorgás 
65. Faj. 
67. Baba mondja. 
68. Lóbiztató szó. 

70.  Tóthárpád Ferenc:  
Csábítás és ...

72.  Német város  
(Frankfurt ... Main).

73. Sír 
75.  Mai Erdély területén élt 

ókori nép
77. Esze. 
79. Női név. 
80. Katona ..., énekesnő 
82. Libahang. 
83. Tolna megyei község. 
85. ...-vevő. 
86. Pakisztán folyó. 
88. (Jó)Isten cigányul 
89. Listáról kiválasztott 
93. Asztácium vegyjele. 
94. Női név. 

95.  Európai Monetáris  
Rendszer.

96. Olimpiai bajnok birkózó. 
97. Római szám. 
98. (tájszó) Nőstény disznó.
Függõleges
1.  Celldömölk dombja  

Kemenesalja; Vas megye
2. Párt. 
3. technécium vegyjele 
4. Latin stb. 
5. óceániai állat 
6. A közeli dolog. 
7. Laoszi folyó. 
8. kicsiny 
9. Férfihang. 
10. USA-beli város (... Paso). 

11. Brit folyó. 
12.  a hét szabad  

művészet egyike
13. Sarkadi Imre színműve 
14. Fejér megyei város 
15. névelő 
16.  sokoldalúan haszno-

sítható hüvelyes növény
19. Hettita város. 
21.  Országos Középiskolai  

Tanulmányi Verseny.
23. Brit város. 
25. Német folyó. 
27.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei község.
29. Lóláb végződése. 
31. űrmérték 
33. Somogy megyei község. 

35. üvegen áttekint 
37. Szíriai város. 
40. házasság. 
42. Női név. 
44. Női név. 
46. Európai fizetőeszköz 
48. Indiai folyó. 
49. elején egoista 
51. Római szám. 
53. Csüng. 
55. A csont latin neve. 
57. szöveget szó szerint tanul 
59. kabátot felsegít 
61. Női név 
62. Római szám. 
64. Ázsiai állat. 
66. szám ... lakat 
69. angol hosszmérték 

71. díszes 
72. Török folyó. 
74. Vas megyei község. 
76. Idegen Katalin. 
78. Labda a hálóban. 
79. Az első asszony neve. 
81. Általános, rövidítve. 
84.  Zalaegerszegi  

sportcsapat.
85. Dél-amerikai állat. 
87. dél-amerikai állat 
88. Német márka. 
89. Berillium vegyjele. 
90. Szudáni város (...-Nahud). 
91. ajak közepe 
92. nadrág tartó
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