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Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy a Mozdonyvezetők Szakszerve-
zete 20. születésnapján a Thália pa-
tinás színháztermében köszönthetem 
Önöket, benneteket.
Ünnepelni jöttünk ma össze, abból az 
alkalomból, hogy 1990-ben 74 moz-
donyvezető elindult egy úton, amely 
útnak ma jelentős mérföldkövéhez ér-
keztünk. A hétköznapok forgatagából 
kiszakadva ma egy kicsit megállunk, 
visszatekintünk, emlékezünk és tisz-
telgünk rövid történelmünk előtt.
1990. Ez volt az az év, 
amikor Magyarországon hosszú évtizedek után először szaba-
don választhattunk, 
amikor megtudtuk, hogy mi is az a taxisblokád, 
amikor Göncz Árpádot 5 évre a Magyar Köztársaság elnöké-
nek választották,
amikor az akkori NSZK megnyeri az Olaszországban megren-
dezett foci világbajnokságot, 
amikor Irak lerohanja Kuvaitot, 
amikor az NDK törvényhozó testülete megszavazza az NDK és 
NSZK egyesítését.
Augusztus 23. 
•  A Gergely-naptár szerint ez az év 235. (szökőévekben 236.) 

napja. Az évből ilyenkor még 130 nap van hátra. 
•  Ezen a napon született XVI. Lajos francia király, 
•  Gene Kelly amerikai színész, táncos
•  és 1849-ben ezen a napon ásta el a  magyar koronát és 

a koronázási ékszereket Orsovánál Szemere Bertalan mi-
niszterelnök.

•  Jómagam is csak most tudtam meg – ahogy a mai napra 
készültem –, hogy augusztus 23. a rabszolga-kereskede-
lem megszüntetésének világnapja.

 Továbbá ez az a nap, amelyen a Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete megalakulásával beírta magát a történelemkönyvek-
be.
Ahogy az elmúlt napokban az ünnepi beszédemen törtem a 
fejem, rengeteg emléket felidéztem. Hogyan is lehetne 20 
év kemény érdekvédelmi munkáját néhány percben áttekin-
teni? 
Sztrájkok, harcok, viták, tárgyalások, megállapodások…Sike-
rek, esetenként apróbb kudarcok, örömök, barátságok, szo-
morúság és derű. 
Az elmúlt két évtized sztrájkjai alatt órákig tartó beszélgeté-
sek, esetleg viták, az Országos Találkozók fantasztikus báljai, 
a Horgászversenyek néma feszültségei, a balesetek, és az 
azokban elhunyt Kollégáktól való szomorú búcsú mind mind 
hozzátartoznak az elmúlt húsz év krónikájához.
Ünnepelni érkeztünk ma ide, az ünnep pedig nem múlhat el 
visszaemlékezés nélkül.
 Ha ma mindnyájan itt lehetnének, akik szakszervezetünk 
megalakulásáért, majd sikeres működéséért szorgoskodtak, 
szerencsére kicsi lenne ez a színház. 

A mai ünnepség szervezésekor arra 
törekedtünk, hogy mindazok, akik 
ma 20 éve aláírták a ma már sár-
guló félben lévő jelenléti ívet, itt le-
hessenek közöttünk. 
Jómagam csak egy vagyok a 74 fő-
ből, aki 1990. augusztus 23-án a 
VSZ mozdonyvezető tagozatának 
sorsdöntő ülésére érkeztünk.
 Mindannyian tudtuk, hogy jelen-
tőségteljes lépésre készülünk. A 
mozdonyvezetői tagozat munká-
ját a VSZ akkori soros Kongresszu-

sa nem tudta kellően befogadni, így a tagozat tisztségviselői 
tagsági szavazást követően dönteni érkeztek a Benczúr utcai 
székház második emeleti tárgyalójába. 
Nagy volt a tét!
 Ha a vontatási utazók kétharmada úgy dönt, akkor meg kell 
alakítani az önálló mozdonyvezető szakszervezetet, ha nincs 
meg a kétharmad, akkor a VSZ-en belül folytatódik a tagoza-
ti munka. 
A küldöttek érkezésekor az a hír járta, hogy a VSZ elnöke 
szólni kíván az ülés megkezdése előtt. A tagozat úgy döntött, 
hogy erre csak az ülés végén ad lehetőséget. Az ottmaradó 
VSZ osztályvezető hosszas rábeszéléssel próbálta befolyásol-
ni a küldöttek döntését, de mire mondandója végére ért, a 
beérkezett kérdőívek összeszámolása már megtörtént. 
A mozdonyvezetők több mint kétharmada az önálló szakszerve-
zet megalakítása mellett tette le a névjegyét. A kérdés eldőlt!
 A Vasutasok Szakszervezete Mozdonyvezetői Tagozatának 
Küldöttközgyűlése szakszervezet alakítóvá vált. 
Az arcokon felszabadult mosoly látszott, s halk moraj kísére-
tében megszülettek az első – ma már történelmi – alap doku-
mentumok. Tagozati működésünk már bizonyította egységes-
ségünket, bérharcban, sztrájkban, érdekérvényesítésben.
 A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem más szakszerveze-
tek, vagy szövetségek ellenére jött létre, nem kívánta gátol-
ni más szakszervezetek működését, mindössze annyit akart, 
hogy szakmai egységben, önálló szakszervezetként a hatá-
lyos törvények keretei között biztosítsa a mozdonyvezetői tár-
sadalom boldogulását.
 A megalakulásnak nem volt különösebb sajtóvisszhangja, de 
a döntés néhány órán belül munkáltatói és szakszervezeti kö-
rökben is ismertté vált. Voltak gratulálók, akik osztoztak örö-
münkben, s voltak fanyalgók, akik nem ígértek hosszú jövőt 
szakszervezetünknek. 
Utóbbiaknak üzenem most innen: Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete volt, van és lesz a jövőben is! 
A megalakulás délutánján szűnni nem akaró beszélgetések-
kel folytatódott a nap, s talán megbocsátható bűn, hogy a 
Keleti pályaudvar melletti Baross sörözőben több sör és bab-

Ünnepi beszéd 
(elhangzott augusztus 23-i ünnepségen)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Barátaim!
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gulyás mellett kellett konstatálni, hogy ismét lekéstünk egy-
egy hazafelé tartó vonatot.
Engedjétek meg nekem, hogy az alapítók közül néhányat kü-
lön is kiemeljek. Elődömnek, az időközben elhunyt Sípos Jó-
zsefnek tagadhatatlan érdemei voltak szakszervezetünk lét-
rejöttében és első nyolcévi működésében. Ismert a mondás, 
hogy „halottról jót, vagy semmit, ezért az azt követő időszak-
ról nem beszélek.
 
Nem kisebb az érdemük e téren a - ma is még sorainkat erő-
sítő - két alelnöknek, Borsik Jánosnak és Németh Lászlónak, 
illetve annak a Hornyák Ferencnének, akit a mozdonyvezetők 
csak a mi Etukánknak ismert.
Működésünk infrastrukturális hátterét kezdetben Németh La-
ci Trabant Kombija biztosította, ez volt az irattár s egyben a 
páncélszekrény is. 
A későbbiekben sikerült három Kerepesi úti irodában helyet 
kapnunk, melyeket 1998 szeptemberéig használtunk. 
1998 őszén a harmadik kongresszus másnapján foglaltuk el 
saját székházunkat a Bácskai utcában, megteremtve ezzel a 
független önálló működés feltételeit.
Habár a MOSZ-ban a pénz és a számok, mindig is az ahhoz 
értő alelnök szakterülete volt, így a Németh Lacié és az Apa-
vári Jóskáé, most mégis én beszélnék kicsit a számok nyel-
vén. 
Az elmúlt húsz év során 14 alkalommal kellett a sztrájk esz-
közéhez nyúlnunk. A munkabeszüntetések időtartama 1 órá-
tól a 329 óráig terjedtek. 
Utóbbi a magyar munkavállalók világában egyedülállónak szá-
mít, de külföldi összehasonlításban is rendkívüli.

Az első húsz év…
A Thália Színházban ünnepelte a Mozdonyvezetők Szakszervezete 
a 20 éves megalakulását 2010. augusztus 23-án. Közel hatszá-
zan jöttek el az ország egész területéről, hogy együtt emlékezzünk 
arról a történelmi pillanatról, ami elindította szakszervezetünket 
az önálló mozdonyvezetői érdekvédelem útján. Az ünnep vissza-
tekintés, egy fajta számadás is egyben. Honnan indultunk és hol 

20 év alatt 5 Kongresszusra került sor, s néhány nap múlva a 
6. következik. Hozzávetőlegesen testületeink, mint az Ügyvivő 
Bizottság kb. négyszáz ülést, míg a Küldöttközgyűlés kb. 140 
ülést tudhat maga mögött. 4000 tagunk napjainkban 7 mun-
káltatónál élvezheti a MOSZ védelmét.

Az elsők között voltunk, akik – a mikuláscsomag osztogatás 
helyett – létrehoztuk a kollégáknak valós segítséget nyújtó 
jogsegélyszolgálatot.
 A szolgálat – kitűnő jogászainknak köszönhetően – a mai na-
pig is eredményesen működik.
Más területen is az élen jártunk a szakszervezetek között, ami-
kor közel 10 évvel ezelőtt létrehoztuk saját Alapítványunkat, 
hogy a rendkívüli élethelyzetbe került MOSZ tagoknak kézzel-
fogható segítséget nyújtsunk. 
Kedves Kollégák, Kedves Barátaim!
Húsz év még emberi léptékkel is nagy idő, bár Wilson Minzert 
idézve: 
„Az első száz év a legnehezebb”. 
Ennek egyötödét már sikeresen teljesítettük. Kívánom, hogy 
nyolcvan év múlva, utódaink a mi munkásságunkra emlékez-
ve ülhessék meg a kerek évfordulót.
 Az sem lenne baj, ha mindezt velünk együtt tennék meg!
Végezetül szeretnék köszönetet mondani valamennyi 
alapítónak, volt és jelenlegi tisztségviselőnek és legfő-
képpen a tagoknak, hogy hozzájárultak az első 20 év si-
kertörténetéhez.
Boldog születésnapot Mozdonyvezetők Szakszervezete!

tartunk most. Kik voltak az elsők, akik a hőskorban ennek a tör-
ténetnek elindítói voltak, azok a mozdonyvezetők, akik valami, az 
addigi megszokottól más, a szakmai egységben testet öltő érdek-
védelmet kívántak létrehozni. Bátorság és vállalkozói kedv kellett 
hozzá, hiszen egy új dologgal szemben mindig nagy a várakozás 
és az elvárás.Sebestyén Lajos kitüntetett

Dr. Dancsa Attila házigazda

születésnapi ünnepség…
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20 évet, lehetne megállapodásokkal, számok-
kal, statisztikai adatokkal kifejezni az elmúlt 
időszakot. Talán a legjobb értékelés, ha meg-
vizsgáljuk a közösség tagjainak egymáshoz való 
viszony- és kapcsolatrendszerét. A szervezett-
ség a mozdonyvezetői foglalkozatásban szin-
te teljes, tagjaink mindig segítették egymást, 
kiálltak hivatásunk érdekei és értékei mellett. 
Nincs még egy ilyen szervezet hazánkban, ami 
szakmai alapon szerveződve ilyen eredménye-
sen tudja képviselni tagjai érdekeit. Egy szer-
vezet csak akkor lehet sikeres a jövőben, ha 
múltjának értékeit és hagyományait ápolja. A 
mögöttünk felhalmozott eredmény és tapasz-
talat lehet a siker záloga. 

Ezért is fontos, hogy ne felejtsünk el ünnepelni. 
Az ünnep nem más, mint egy megálló, ahonnan 
számot lehet vetni a múlttal, és egyben tiszte-
lete és megbecsülése annak a közösségi mun-
kának, amit tagjaink kifejtettek az elmúlt 20 
év alatt. Kiss László és Móricz Zsigmond alapí-
tók beszédükben összefoglalták, hogy számuk-

Miért is lehetett és 
mitől lehet a jövő-
ben is sikeres ez a 
szakmai közösség? 
A felszólalók meg-
emlékeztek arról is, 
hogy a Mozdonyve-

zetők Szakszervezetének erejét mindig a szolidaritás 
és az összefogás jelentette, s erre a jövőben is egy-
re nagyobb szükség lesz. 
Új hagyományteremtésre is sor került, „A mozdony-
vezetőkért” emlékérem megalapításával, illetve el-
ső alkalommal történő adományozásával. Az elis-
merést azok kaphatják meg, akik maradandót tettek 
a mozdonyvezetőkért, a mozdonyvezető hivatásért. 
Hárman részesültek ebben a megbecsülésben: Dr. 
Borsik János alelnök, Sebestyén Lajos, korábbi Ke-
leti Tagcsoport vezető, Oberle György, korábbi szom-
bathelyi területi ügyvivő.

ra mit jelentett ez a 
20 év története, hogy 
hogyan alakult a moz-
donyvezetői hivatás és 
az érdekvédelem.

Oberle György kitüntetett

Vastaps az emlékérmek tulajdonosainak

Borsik János kitüntetett
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A jelenlévő alapítók felsorakoztak a szín-
ház színpadára, ahol ismét együtt, a kö-
zéppontban álltak, úgy, mint 20 évvel ez-
előtt. Jóllehet, a létszám sajnos már nem 
teljes, mert néhányan azóta az égi moz-
donyvezetőkhöz csatlakoztak. A színpa-
dot és a nézőteret átjárta a bensőséges, 
meghitt nagycsaládi életérzés, sőt a sze-
mekben megjelentek a meghatottság je-
lei is, amikor a kollégák átvették az Ala-
pítók részére az erre alkalomra készített 
ezüst emlékérmét. Az ünnepi megemlé-
kezés tetőpontját jelentette Szentpéteri 
Csilla előadása, aki saját elképzelése sze-

rint ötvözte a komolyzenei me-
lódiákat a mai, modernebb mű-
fajokkal, bátran merítve a rock, 
a latin és a világzene stílusje-
gyeiből, felfokozott ritmusokkal 
és a könnyűzene kitűnő zené-
szeinek improvizációival színe-
sítve. Eddigi munkásságának 
eredményét több önálló lemez 
és kitüntetés, külföldi elismerés 
bizonyítja. Előadását a közvet-
lenség a zene szeretetének át-
adása jellemezte. A közönség 
háromszor tapsolta vissza, aki 

ezt mindig újabb és újabb ráadással köszönte meg. 
A rendezvényt állófogadás zárta, a kollégák a haza-
utazás előtt még saját emlékérem préselésével te-
hették maradandóvá ennek a jeles napnak az emlé-
két.  D.A.

Szentpéteri Csilla elkápráztatta a közönséget

Fiatal alapítók

Köszönjük művésznő

Volt és jelen ügyvivők
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Némedi Varga Gyula 
Polgár József
Faragó Sándor 
Gyökös János
Szalai Sándor
Keserű József
Kiss Gábor
Juhász István
Czigány Imre
Dobos István
Móricz Zsigmond 
Molnár József
Kerekes János
Borhi Sándor
Kadenczki László
Kozma János
Sebestyén Lajos
Huszár László
Kaszás György
Tóth László
Rácz Gyula
Tuba Sándor
Czotter Gábor
Palásti József
Pethő László
Czira Károly
Koczka Tibor
Kovács József
Bánrévi Károly
Márfai Attila
Dörnyei Szilárd
Porga István
Márton Tamás
Vörös János
Németh József X
Széles László
Simon Emil
Kocsor Péter

Nedvig Tivadar
Sorok Gábor
Oberle György
Farkas Károly
Takács István
Bolvári László
Neumayer Ferenc
Bóka László
Gyergyák Ferenc
Pete István
Nagy Károly
Széplaki Péter
Tiszttartó András
Rédei Sándor
Dusza Attila
Demeter Ferenc
Talpas József
Perge István
Kakszi János
Riczu István
Molnár János
Czeglédi István
Varga József
Baráth Géza
Petrovszki János
Takács Zsigmond
Rácz Ferenc
Oláh István
Erdélyi Zoltán
Wanger László
Farkas János
Sipos József
Tóth László
Kiss László
Cseh János
Németh László

Összesen 74 fő

A MOSZ alapítóinak névsora
A jelenléti ív alapján, az aláírás sorrendjében:

A Fővárosi Bíróság által nyilvántartásba vett 
első ügyvivő bizottság tagjai, mint alapítók:
Sipos József
Talpas József
Péli István
Kiss László
Neumayer Ferenc
Oberle György
Csatári Endre
Németh László
Dr Borsik János
Összesen 9 fő, akik közül 3 fő nem írta alá a 
jelenléti ívet.

Leírta az alapító ülés rövidített jegyzőkönyve 
alapján:  Németh László

Az ünnepség levezető elnöke 3 kollégát kért fel kitüntetésük átvételére:

Gratulálunk 
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Barsi Balázs 
rovata

Megkérdeztük… 
A MOSZ alapításának 20 éves évfordulójára emlékezett a mozdonyvezetők közössége, az alapítók előtt tisztelegtek a megjelentek, és Szentpéteri Csilla koncertjét élvezte a közönség 2010. augusztus 23-án a Thália Színházban. A meghívottak, az alapítók és a ma is aktív kollégák és családtagjaik emlékezetes délutánt töltöttek el együtt, ünnepelve a Mozdonyvezetők Szakszervezete születés-napját.
Megkérdeztük: Méltóképp ünnepelte-e a MOSZ a 20. születésnapját, hogy érezte magát a rendezvényen?

Színvonalas, a Mozdonyvezetők Szakszervezetéhez, a mozdonyvezetők-
höz méltó ünnepségen vettem részt. Nagyon tetszett a helyszín, a szín-
házterem pontosan akkora volt, ahol még bensőséges lehetett a hangu-
lat. A rendezvény jól felépített, jól vezetett és kellően visszafogott volt, és 
a Mozdonyvezetők Emlékérem átadással még a megható pillanatok is be-
költöztek a színház falai közé. 
Nagyon örülök, hogy a mozdonyvezetőkért végzett munka, a családtól el-
vett idő végre díjban is elismerést nyert. 
Ez a legkevesebb, amit a MOSZ adhat, jó, hogy ez a nap az alapítókról 
szólt. Én 2004 óta vagyok mozdonyvezető, nem éltem meg a hőskort a 
szakszervezetben, de nekem is megható volt a díjátadás és a „nagy öre-
gek” színpadra lépésének pillanata. 
Az alapítók nevében Móricz Zsigmond által megfogalmazott gondolatok 
és tanácsok is megfeleltek az ünnepélyességnek.
Szentpéteri Csilla műsorát még elhallgattam volna, nagyon színvonalas, 
kedves előadás volt. A művésznő közvetlenségével, történeteivel és jól 
megválasztott darabjaival elbűvölte a közönséget. 
Az utána következő állófogadáson volt egy kis helyszűke és a levegő is 
megszorult az aulában, de látható volt, hogy ez csak kicsit zavarta meg 
a jelenlévőket. Sajnos az érmenyomónál sokat kellett sorba állni, szeren-
csére másodszorra sikerült emléket préselni.
Én több mint négy órát utaztam, hogy itt lehessek, és éjfélre járt mire ha-
zaértem, de megérte.
Jó volt érezni, hogy Én is tagja vagyok ennek a közösségnek. 
 Gáti istván  
 Mátészalka
Feleségemmel utaztam a Thália Színházba. Azért is jelentkeztem erre a 
rendezvényre, mert a két évvel ezelőtti koncert is nagyon jól sikerült, és 
megtiszteltetésnek vettem, hogy részt vehetek a 20 éves MOSZ ünnep-
ségén. Nem is kellett csalódnom. Igazán jól megszervezett, felépített és 
színvonalas este volt. Jó volt látni az alapítókat, a csillogó szemeket, a dí-
jazottak emelkedett hangulatát. Engem kellemes meglepetésként ért a 
Mozdonyvezetőkért Emlékérem átadása. Nem számítottam ilyen dologra. 
Én úgy láttam megfelelő kezekbe került az emlékérem, az elsőnek elis-
mert Borsik János igencsak megérdemelte. 2 évtizeden keresztül Ő jele-
nítette meg a MOSZ-t, és a további díjazottakat is hangosan ünnepelték 
a kollégák. A koncert jó hangulatú, magával ragadó volt, azt hiszem min-
denki, találhatott benne neki tetsző zenéket. Nekem nagyon tetszett a 
zenészek profizmusa is. 
A vendégek, a megjelentek fogadása és kiszolgálása elsőrangúra sike-
rült. Az üdvözlő ital és a koncert utáni állófogadáson felszolgált italok 
megfelelőek voltak. Az ételek közül hiányoltam a szendvicseket, köny-
nyebb ételeket.
Jó ötletnek bizonyult a présgép is, sikerült egy apró éremmel emléket ál-
lítani ennek a napnak. HorvátH Ferenc 
  celldöMölk
Nagy örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy részt vehetek a MOSZ ren-
dezvényén. Még emlékszem a két évvel ezelőtti Thália Színházi műsorra, 
színvonalas, szórakoztató volt, azt gondoltam, a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete ünnepén, születésnapján hasonló élményekben lesz részem. 
Csalódás nem ért, ellenkezőleg. Ez a délután ünnepélyesebb volt, a leve-
gőben érezni lehetett, ez több mint egyszokásos rendezvény. 
S hogy mi tette különlegessé sokak, így számomra is? 
Kellemes meglepetésként ért a Mozdonyvezetők Emlékérem alapítása, 
átadása. 
Tetszett, hogy az alapítók valamennyien kaptak egy emlékplakettet, jó 
volt Őket együtt látni a színpadon, Én tisztelgek előttük, nagy dolgot vit-
tek akkor végbe. Az elismerések átadása sokáig emlékezetes lesz szá-
momra.
Az ezt követő koncert bebizonyította, hogy Szentpéteri Csilla nemcsak 
vonzó egyéniség, hanem kiváló zongorista is. Nagyon jó szórakozást, ki-
kapcsolódást jelentett műsora. 
Az aulában, az állófogadáson ízletes ételeket fogyasztottam, udvarias volt 
a kiszolgálás is. A dedikálási lehetőség, pedig egyedi Szentpéteri Csilla 

lemezeket eredményezett azoknak, akik kivárták a sorukat. Remélem, 
lesznek még ilyen emlékezetes rendezvények a MOSZ, a mozdonyveze-
tők életében, s remélem, nem kell rá sokat várni. naGy sándor  
 szolnok
A soproni tagcsoport 19 fővel vett részt a MOSZ 20. Évfordulójából meg-
rendezett ünnepségen. A résztvevők már az érkezéskor megcsodálhatták 
a színház belső varázsát az üdvözlő ital elfogyasztása közben. Az ünnep-
ség bevezetője és a díjak átadása jól szervezetten zajlott. A kitüntetet-
teknek ezúton is GRATULÁLUNK és jó egészséget kívánunk a Soproni 
tagcsoport nevében. Az ünnepi gálaelőadás nagyon színvonalas volt, a 
művésznő, a zenekar és a produkció méltó volt a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete 20. Évfordulójához. De hogy ne csak mindig a jóról beszéljünk. 
A gálaelőadás utáni állófogadást már nem sikerült a megfelelő szinten 
megrendezni. A résztvevőknek sokat kellett sorba állni az ételért, majd 
mivel elég kevés pult volt, kénytelenek voltak állva elfogyasztani azt. Né-
hányan úgy éreztük, hogy többen nem tisztelték meg ezt az ünnepséget, 
mert nem a legmegfelelőbb öltözetet választották.  Hazafelé az utunk 
gyorsan eltelt és megállapítottuk, hogy gyakrabban kellene hasonló ren-
dezvényeket tartani. Köszönjük!
 doMán Péter  
 soPron
A Dunaferr Tagcsoportot képviselve vettünk részt a MOSZ 20. születés-
napján. A jubileumhoz méltó környezet, a Thália színház patinás épüle-
te méltó helyszín volt ehhez az évfordulóhoz. Várakozásunkat felülmúlta 
az a légkör, amit tapasztaltunk a díjak átadásakor. Életük aktív szakaszát 
maguk mögött hagyó, volt és jelenlegi kollégák meghatódva, remegő kéz-
zel vették át az érmeket, az emlékplaketteket. A színház levegője komoly 
érzelmektől volt feltöltődve, amelyet talán minden jelenlévő érzett, azok 
biztosan, akik átélték ennek a húsz évnek történéseit. A díjak átadását 
követő koncert, egy igazi családiasra kerekedett produkcióval próbálta el-
feledtetni a szürke hétköznapokat. Szentpéteri Csilla profizmusának kö-
szönhetően, nagyon jó és szórakoztató előadást láthattunk. Az előadást 
követő fogadáson a választékban bőségesen találtunk nekünk tetsző éte-
leket. Meghatódtunk - jól szórakoztunk, jól is laktunk – kell ennél több? 
Köszönjük ezt a szép napot a szervezőknek.
 Puskás Miklós, Hólik Ferenc  
 dunaFerr
Nagy várakozással tekintettem a MOSZ ünnepi rendezvényére. A 20 év 
mégiscsak 20 év, egy fiatal demokráciában egy szakszervezet, egy tár-
sadalmi szervezet életében jelentős időszak. Az azóta eltelt évek hoztak 
jót, hoztak kevésbé jót a szakszervezet mindennapjaiba. De a megalaku-
lás, és az azt követő indulás a MOSZ aranylapjaira tartozik. Én nagyka-
nizsai mozdonyvezetőként akkor ott voltam a hőskorban, ezért is voltam 
kicsit izgatottabb, amikor a Thália Színház küszöbét átléptem. A sok ked-
ves ismerős, akikkel régóta nem találkoztam, akikkel nem beszélgettem, 
akiket mindig csak futva üdvözöltem… Az ünnepség a várakozásaimnak 
maradéktalanul megfelelt. A rendezvény fénypontja számomra az alapí-
tók köszöntése és az elismerések átadása volt. Megható és egyben meg-
ismételhetetlen pillanat volt azokat együtt, a színpadon látni akik „meg-
csinálták” a Mozdonyvezetők Szakszervezetét. Engem is megtámadtak 
az emlékek, az elmúlt 20 év, a sok feladat, amit megoldottunk. A színpa-
don, az alapítók szemében itt-ott megjelent a könny, a visszaemlékezés 
torokszorító volt. Az azt követő műsorban a kiváló zongorista és a remek 
közönség egymásra talált és nagyon jó hangulatot teremtett. A koncert 
után pedig alkalom nyílt a rég nem látott barátokat,
kollégákat üdvözölni, kicsit beszélgetni, megpihenni. Kerestük egymás 
tekintetét azokkal, akikkel akkor együtt dolgoztunk, akikkel közösen har-
coltunk a mozdonyvezetők érdekeiért. Látszott, hogy mindenkinek na-
gyon fontos és meghatározó volt a viszontlátás, a találkozás. Szép este 
volt! antal taMás   
 naGykanizsa
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al… Nem tárgyal a kormány
A parlamenti választások után az Autonóm Szakszervezetek Szövet-
sége partnerséget ajánlott az új kormánynak és javasolta, hogy az új 
kabinet megalakulásával folytatódjon a munka az Országos Érdek-
egyeztető Tanácsban. 
A hatályos törvény szerint (2009. évi LXXIII. tv. az Országos Érdek-
egyeztető Tanácsról) a munkáltatói érdekképviseletek, az országos 
szakszervezeti szövetségek, valamint a kormány alkotják a három-
oldalú testületet. 
A jogszabály bevezetője így szól: 
„Az Országgyűlés, elismerve a szociális párbeszéd társadalmi szere-
pét, a munkavállalók és a munkáltatók alkotmányos érdekvé-
delmi és érdekképviseleti jogainak biztosítására az alábbi tör-
vényt alkotja:”
Mindezek mellett a Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. 
Törvény) 36. §-a így rendelkezik: 
„Feladatának ellátása során a kormány együttműködik az érde-

kelt társadalmi szervezetekkel…”
A jelenlegi kormány mind az Alkotmány, mind az OÉT törvény vonat-
kozó előírásait megszegte, mert négy hónap elteltével sem hajlandó 
tárgyalóasztalhoz ülni. Már a nyár elején, a törvényhozási dömping 
során is megtagadta az együttműködést. 
Nem volt példa az országos egyeztetés 22 éves gyakorlatában ilyen 
magatartásra, amely súlyosan törvénysértő. 
A munkavállalók élet- és munkakörülményeit alapvetően meghatá-
rozó törvényekről, azok módosításáról nem hajlandó tárgyalni az ér-
dekképviseletekkel, nem képes kiállni az egyeztetés, a nyilvános-
ság próbáját. 
Nem tárgyal a korengedmény és a korkedvezmény sorsáról, de fe-
nyegetőzik a munkajogi szabályozás átalakításával, nem a munka-
vállalók javára. Mindez jelzi, hogy a kormány hogyan gondol a mun-
kavállalókkal, érdekképviseleteikkel. 
Az egyetlen kérdés, hogy miként reagálnak majd a munkavállalók a 
következő hónapokban, mert a türelem nem végtelen. 
 dr. Borsik János

Rendkívül hosszú ideje volt folyamatban egy 
olyan peres eljárás, amely a közelmúltban 
végre jogerősen befejeződött és más mun-
káltatói hozzáállással nagyon könnyen elke-
rülhető lett volna.
Még javában a 2007. évet írtuk, amikor ve-
zetőváltás történt az egyik gépészeti telephe-
lyen. Az új telephelyvezető gondolt egyet és 
természetes jogérzéke által vezérelve felülbí-
rálta - vagyis csak résztávolságra engedélyez-
te - a mozdonyvezető kollégánknak már egy-
szer megállapított utazási költség térítését. 
Az egyeztetés nem vezetett eredményre, így 
bíróságon folytatódott az ügy. A per tárgya a 
MÁV Zrt. távolsági (helyközi) munkába járás-
sal kapcsolatos utazási költség térítésének 
szabályozásáról szóló 7/2006. (IV. 21. MÁV 
Ért. 16.) HVH sz. humánpolitikai vezérigaz-
gató-helyettesi utasítás (továbbiakban: Uta-
sítás) tartalma körül kialakult jogvita volt. A 
munkáltatói álláspont szerint, miután a mun-
kavállaló állandó lakóhelye és munkavégzési 
helye közötti tömegközlekedés részben meg-
oldott, ezért a munkába járáshoz elsősorban 
azt kell igénybe venni, illetve a vasúti arcké-
pes igazolványt, az egyéb közlekedési esz-

közzel történő munkába járás költségeinek 
teljes távolságra vonatkozó megtérítésére 
pedig nincs lehetőség.     
A bíróság megállapította, hogy a munkáltató 
jogsértően, az Utasítással ellentétesen járt 
el. 
A bíróság szerint az Utasítás 4.3. pontja ér-
telmében - többek között - azok a munka-
vállalók nem jogosultak a munkába járással 
kapcsolatos költségtérítésre, akiknek a mun-
karendjükhöz illeszkedő vasúti személyszállí-
tás megoldott az állandó lakhelye/tartózko-
dási helye és a munkahelye között. Ebben 
az esetben a vasúti arcképes igazolványára 
tekintettel nem jogosult a munkavállaló uta-
zási költségtérítésre. 
Kollégánk állandó lakóhelye és munka-
végzési helye között nem megoldott a vas-
úti személyszállítás, és „…az utasítás nem 
tartalmaz rendelkezést arra, hogy a munka-
vállalóknak átszállással az esetben is igény-
be kell venni a vasúti személyszállítást, 
amennyiben az csak részviszonylatra meg-
oldott.”.
A bíróság álláspontja szerint, az Utasí-
tás rendelkezéseiből az is következik, hogy 

amennyiben az állandó lakóhely és a mun-
kahely közötti teljes távolságra nem megol-
dott a vasúti személyszállítás, akkor elsősor-
ban tömegközlekedést kell igénybe vennie a 
munkavállalónak, azonban ennek hiányában 
elszámolható az egyéb közlekedési eszköz-
zel történő utazás költségtérítése. A perbeli 
esetben a buszközlekedés sem megoldott a 
munkahely és az állandó lakóhely közötti tel-
jes távolságra, így a munkavállaló jogosult az 
egyéb közlekedési eszköz használatára.  
Utalt arra is a bíróság, hogy a per tárgyát 
megelőző időszakban a munkáltató még he-
lyesen értelmezte és alkalmazta az Utasí-
tást.   
Bármilyen furcsán hangzik, még azzal sem 
lenne semmi problémám, hogy az évekig 
tartó pereskedés után a bíróság azt állapítja 
meg, amellyel (talán) már korábban is tisztá-
ban volt a munkáltató. Csak akkor legalább 
ne lehetne hallani olyan 
határozott és ellentmon-
dást nem tűrő kijelenté-
seket, hogy a munkáltató 
mindig jogszerűen jár el!
  dr. Király György s.k.

Munkába járással kapcsolatos utazási költség térítéséről

? Mi motivált, amikor beadtad a pályázatodat szakszervezetünkhöz 
a jogi előadói pozícióra?

Már diák és egyetemi tanulmányaim során is aktív részese voltam 
a közösségi életnek, hol szervezője hol vezetője voltam különböző 
szervezeteknek. Külön kiemelem, hogy a Szegedi Tudományegye-
tem Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottság elnöki feladatát is 

elláttam a 2007-2008 közötti időszakban. Úgy gondolom, hogy a 
mozdonyvezetői közösség és a vasúti világa remek lehetőséget biz-
tosít, arra hogy az elméleti felkészülés után a szükséges gyakorlatot 
is megszerezzem. Jogi tanulmányaim alatt is érdekelt a munkajog, az 
előírt gyakorlatomat is egy olyan ügyvédi irodában töltöttem, mely-
nek főprofilját a munkajog és polgári jog képezte. 
 folytatás a 15. oldalon

Beszélgető partnerem Dr. Navratil Zsuzsa, aki 2010. szeptember 21 óta látja el a jogi előadói feladatokat szakszervezetünknél Dr. Király 
György irányítás mellett. Amint az ismeretes erre a pozícióra álláshirdetést írt ki a MOSZ, melyre több mint 140 fő jelentkezett. A kiválasz-
tás fő szempontját jelentette, hogy pályakezdő legyen a jelölt, akit három éves határozott szerződés köt a Mozdonyvezetők Szakszervezet-
éhez. Dr. Navratil Zsuzsa „cum laude” minősítéssel végzett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ez az időszak ar-
ra szükséges, hogy a jogi szakvizsgájára felkészüljön. 

Megerősödik a MOSZ jogszolgálata
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ahogyan én látom…

Ahogyan én látom…
Kissé sűrűre sikeredett ez a nyár, így augusztus közepéről visszatekint-
ve (éves vizsga, meg egyebek), de amint figyelem a körülöttünk zajló 
eseményeket, sok változás nincs. Jelenleg még nem tudni, hogy mi-
ként alakul a „MÁV leányok” sorsa, hogyan is fogja támogatni a közút-
tal szemben a vasutat az új kormány és nem lettek jobbak azok a sokat 
emlegetett, fránya munkaügyi kapcsolatok. Na de mitől is lennének job-
bak, ha a munkáltató oldalán ugyanazok a személyek foglalnak a helyet? 
Az dívik mostanság, hogy vezérigazgatói utasításokon keresztül akarnak 
lenyomni a torkunkon olyasfélét, amit egyébként biztosan nem „kajál-
nánk” meg. Példaként említhetném az orvosi alkalmassági vizsgálatok 
rendjére vonatkozó utasítás tervezet véleményezésre történő megküldé-
sét, ami mint kiderült, - hála munkavédelem figyelő tekintetének - nem 
is véleményezési jog, hanem hozzájárulási jog illeti meg az érintetteket, 
hiszen ez a MVSZ része! A másik ilyen típusú utasítás a 15/2010 VIG 
utasítás, amely a MÁV – TRAKCIÓ ZRt. munkavállalóinak munkába 
járással kapcsolatos utazási költségeinek megtérítéséről rendel-
kezik. A Kompenzáció kontroling, Működéstámogatás, Jogi szervezet (ők 
készítették az utasítást) azt hiszik magukról, hogy ők nyerték meg idén 
áprilisban az országgyűlési választásokat, hiszen nagyon hamar felülírták 
a 39/2010 (II.26.) Korm. Rendeletet, amelyet még a Bajnai kormány 
adott ki februárban és május 02. óta van hatályban. Akárhogyan is pró-
bálom olvasni a rendeletet, sehol nem látom benne azt, hogy a munka-
vállalónak meg kellene adni a munkáltató felé a vezetői engedély számát 
és érvényességi idejét, igazolni kellene a kötelező felelősségbiztosításá-
nak a meglétét, kötvényszámát és érvényességét. Sőt mindezeken túl-
menve sehol nem látom a kormányrendelet fogalom meghatározásai 
között felsorolva a résztávolságra fizetett „részköltségtérítés” fogalmát. 
Viszont látok olyat benne, hogy hosszú várakozási idő: az az időtar-
tam, amely a munkavállaló személyi, családi, vagy egyéb körül-
ményeire tekintettel aránytalanul hosszú és amely az út megtétel-
éhez szükséges időt meghaladja! Egyszóval, ha valaki 20 percre lakik 
a munkahelyétől annak már a 25 perc is hosszú! Ez utóbbit, ha már a 
nevezett vezérigazgatói utasításban benne van nem kellett volna a mun-
káltatónak a KSZ-be is felvenni? Kérni a módosítást a megváltozott jogi 
helyzetre való hivatkozással? Biztosan nem ágáltak volna ellene a mun-
kavállalói oldal képviselői. Visszatérve a „részutazás-részköltség” foga-
lomkörhöz, arra hivatkozik a munkáltató, hogy ez a MÁV csoport egy-
séges gyakorlata. Ha-ha! A MÁV KSZ-ben az utazási időre a személyi 
alapbér jár (nem a 80 %-a) (56.§.). A MÁV KSZ-ben a költségtérítés ösz-
szege 30 Ft/km (nem 28) (57.§.)! Itt nem kellene az egységes gyakorlat-
ra hivatkozva nálunk is változtatni? 
A június 22-én véleményezésre átadott anyagban még nem volt megha-
tározva a www.utvonalterv.hu kötelező használata. Abban még úgy sze-
repelt, hogy „Ha a munkáltató és a munkavállaló nem tud meg-
egyezni a közúton mért távolságban, akkor az interneten elérhető 
távolság-kalkulátorok alapján határozandó meg a távolság.” Nos, 
adok lehetőséget bárkinek kipróbálni a nevezett program alkalmasságát. 
Tervezzen valaki (ha tud) magának útvonalat Eperjeske rendező pu. for-
galmi irodájához, koordináták: É48°21’37.65”, K22°11’42.44” (ez a je-
lentkezési hely a HF szerint és a gyakorlatban is)! Ha valaki megnézi a 
Google Maps vagy a Google Earth programban a helyet rájön, hogy a 
gyakorlatban már nem létező, valamikori mezőgazdasági feltáró, un. hek-
tár úton visz a közelébe a program a megadott koordinátáknak. Az már 
csak a térkép adatbázis szépsége, hogy ez az út átvezet a széles pályaud-
var magas fogadó vágányain, át a síneken. Valamikor ez a földút tényleg 
itt futott, de pár évtizede ide építették ezt a rendező pályaudvart. 
És van még ezzel a témával kapcsolatosan egy utolsó kérdésem. Akinek 
nincs autója, vagy nincs jogosítványa, az hogyan jusson el ezekre az Is-
ten háta mögötti helyekre, hiszen ide nincs közösségi közlekedés? Azon 
a vasútvonalon (111), ami a közelében fut és jelenleg vasúti személy-
szállítás is zajlik rajta, 04:15 kor indul vonat hétvégén és 04:30-kor már 
meg is érkezik (munkakezdés 07:00), de Záhonyba az első (legelső) vo-

nat 06.19-re ér be! Ha valakinek (akinek nincs autója) és például vasár-
nap reggel 07:00 órakor itt kell kezdenie, annak el kell indulnia otthonról 
szombaton 23 óra előtt, ha nem Záhonyban, hanem a 100-as vonal mel-
lett lakik!!! Normális dolog ez? Mindez azért fontos kérdés, mert amikor 
a Helyi Függeléket megkötöttük az eddigi gyakorlati alkalmazás szerint, 
(az elmúlt negyven évben mindig) a munkáltató biztosította, hogy a szer-
ződéses járaton eljussanak ezekre a helyekre a munkavállalók (úgy, mint 
a MÁV, vagy a CARGO munkavállalói jelenleg is). 2010. június elsejétől a 
MÁV - TRAKCIÓ ZRt. TVSZK Debrecen vezetője (egyedüliként a MÁV cso-
porton belül) felmondta a szerződést a szolgáltatóval! Akkor hogyan is 
van ez? Itt nem fontos a MÁV csoport egységes gyakorlata? A HF sze-
rint kötelezzük a munkavállalót arra, hogy a munkaszerződésétől eltérően 
ne mozdonyfelvigyázó irodában, hanem külső jelentkezési helyen jelent-
kezzen, de arra már teszünk egy nagyot, hogy hogyan jut oda közösségi 
közlekedés nem lévén? Ez egyértelműen a szerződéskötés idejében való 
rosszhiszemű magatartás megfelelője, hiszen a HF megkötésekor bizto-
sítva volt az eljutás, de a megkötés után már nem adnak rá lehetőséget, 
hogy a munkavállaló eljusson a munkavégzés helyére. Kötelezzük a sa-
ját gépjármű használatára, ha van neki, ha nincs? Ha pedig nincs, akkor 
költségtérítés sem jár neki a központvezető szerint! Mert a központveze-
tő szerint az nem alkalmas mozdonyvezetőnek, akinek nincs jogosítvá-
nya, vagy nincs autója! Én egyébként nem emlékszem rá hogy egyetlen 
egy toborzás alkalmával feltételként szabta volna a MÁV, vagy bármelyik 
utódvállalata a B kategóriás jogosítvány és a saját gépjármű meglétét.
Most értesültem róla, hogy mozdonyvezetők kiképzését tervezi szere-
tett vállalatunk. Ha a kelet-magyarországi területeken folyamatosan je-
len van az állásidő (feladathiány) akkor erre mi szükség van? Mindig azt 
halljuk, hogy a munkát nem lehet mozgatni az emberekhez, az embere-
ket kell mozdítani. A kollektív szerződésünk lehetőséget ad az átirányítás-
ra, kirendelésre, kiküldetésre. Miért nem él ezekkel a lehetőségekkel a 
munkáltató? Elő van írva, hogy csak munkaszerződés módosítással le-
het ezeknek eleget tenni? Egyébként lehetne letolni a munkát, ha lenne 
valaki, arra alkalmas ember, aki elkészítené a mozdonyfordulót, mert ez 
az alapja mindennek. Amíg a mozdonyok úgy forognak, hogy csak egyik 
irányból lehet kiszolgálni adott vonalat hatékonyan, addig nem is nagyon 
lehet miről beszélni.
Ha már a munkaszerződés módosításhoz elértem, nem igaz a munkálta-
tónak azon állítása, hogy nem jutalmazza azokat, akiknek változó mun-
kahelyre szóló munkaszerződésük van! Igenis jutalomnak nevezhető az, 
hogy valakinek állásidő helyett egy másik TVSZK másik telephelyén kell 
feljelentkeznie (hiába ott is vannak feladathiányra vezényelve dolgozó) és 
ott is kell lejelentkeznie. Az oda és vissza útra utazási időt fizetnek neki. 
Mivel ezek az ajánlatok úgy hangzanak el, hogy ha elvállalja a mozdony-
vezető, akkor nem lesz állásideje, ez jutalom, azokkal szemben pedig 
tisztességtelen, akik nem módosítottak, nem szerződtek ki a KSZ alól. 
Érdekes módon megjelentek a záhonyi átrakó körzetben azok a miskolci, 
budapesti munkavállalók, akiknek változó munkahelyre szóló munkaszer-
ződése van. Nem számít a vonalismeret, állomásismeret hiánya, a vasér-
cet szállító vonatokat zömében velük továbbítják (például a 68213 szá-
mú vonat 08.07-én, vagy 19-én). 
Tisztelt kollégák! A háttérben mindig folynak a sumákolások a munkál-
tató részéről, így nem elképzelhetetlen, hogy a moratórium ellenében is 
módosítanak munkaszerződést. Legfeljebb úgy állítják be, hogy a mun-
kavállaló kérésére módosítva. De be kell látnotok, hogy az egyén rövidtá-
vú előnye a közösség hosszú távú hátrányához vezethet! Lehet, hogy ma 
még csak egy hatvani lakos jön le Záhonyba, de ha előbb utóbb mi dug-
juk bele a fejünket a hurokba, akkor elérjük azt a módosításokkal, amit 
a munkáltató szeretne és egyik nap Győrben, másnap 
Békéscsabán, harmadnap Pécsen fogunk jelentkezni 
önköltség nélkül! Biztos, hogy ezt akarjuk? Hát egyálta-
lán nem! Aki már megtette és módosított, az élje meg 
az ilyen fajta jutalmazásokat úgy, hogy a nagy család-
jától, a mozdonyvezető társadalomtól vette el ezeket az 
„ajándékokat”, más valaki terhére!  Gyüre Ferenc
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Egy csiripelő női hang ébresztett az éjszakás 
szolgálat után. Az iránt érdeklődött, hogy 
tudom –e, hogy 16 órára ruhapróbára kell 
mennem a MÁV-Trakció székházába? Ek-
kor már kezdett gyanús lenni a dolog, mert 
ő volt a harmadik, aki ezt kérdezte. Tisztáz-
tuk a helyzetet, kiderült, hogy a sok bába kö-
zött elveszett a gyerek: nem volt, aki nekem 
szóljon. Sebaj, irány az Üvegpalota, kialvat-
lan szemekkel.
Szerencsére nem kellett megvárni a 16 órát, 
kis várakozás után átvehettük ~10 –en a ru-
hacsomagjainkat. A holmi nagy kartondobo-
zokba került kiszállításra, futárpostával, ha 
jól emlékszem Szombathelyről. Ennyi erővel 
küldhették volna a lakóhelyre is, hiszen sem-
milyen átadási „ceremónia” nem volt, kivé-
ve, hogy alá kellett írni egy átvételi jegyzé-
ket, némi instrukcióval.
13 ruhadarabot kaptunk, melyeket a koráb-
ban megadott méreteink alapján választot-
tak ki. (Ez később fontos momentum lesz.) 
Az öltözékek színezése nem volt „mávosítva”, 
logó sem volt rajtuk. Teljesen hétköznapi ru-
hadarabok voltak első ránézésre. A csomag 
tartalmazott 2-2 db pólót, egy farmernadrá-
got, egy kantáros és egy sima munkásnad-
rágot, egy munkáskabátot, egy szélálló ka-
bátot, egy nyári dzsekit, egy polár pulóvert, 
egy téli kabátot, és egy esőkabátot.
Több ruhadarabot ki is próbáltam ez első 
szolgálataimban. A kétféle póló egyike ke-
reknyakú, a másik galléros, de nem a meg-
szokott gombokkal, hanem cipzárral, márká-
juk: Panoply. Anyaguk pamut, színük narancs 
és szürke, vagy csak narancs. A kereknya-
kút kissé zártnak éreztem a nagy melegben. 
Egyébként ennek az anyaga a vékonyabb, 
méretük megfelelő. Viseletük a zártág érzé-
se mellett is kellemesebb volt, mint a mos-
tani pólóknak.
A farmer anyaga szintén pamut, márkája: 
Hejco, szabása egyenes. Mérete már hagyott 
némi kívánnivalót maga után: a derékbőség 
még éppen megfelelő volt ahhoz, hogy öv 
nélkül ne akarjon leesni rólam, de a nadrág 

szára hosszúnak 
bizonyult. Jó len-
ne levágni belőle, 
de az átvételi elis-
mervény szerint 
vissza kell adni 
sérülésmentesen. 
Végül is felhaj-
tottam a szárát, 
úgy is sok fiata-
lon látni a város-
ba. Viselése olyan 
volt, mint bármely 
hosszú nadrágnak 
30°C –ban. 
A munkaruha 
márkája Lotto, 
színe szürke, fe-
kete folterősí-
téssel a könyök 
illetve a térd ré-
szen, anyaguk pa-
mut és poliészter. 
A nadrágok kis-
sé nagyok rám, 
de be kell valla-
nom, hogy nincs 
könnyű helyzet-
ben az, aki rám 
konfekciómére-
tű ruhát akar ad-
ni. Nem könnyű, 
mert van amiből 
az L –s, van ami-
ből az  M-s mé-
ret a jó, de még 
ekkor sincs ga-
rancia, hogy úgy 
fog állni rajtam 
a ruha, mintha 
rámöntötték vol-
na. Viszont nem 
értem, hogyan si-
került számomra 
XL –s munkáska-
bátot választani? 

Ruhapróba a’la Trakció
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Nem szeretnék belehíz-
ni… A munkaruhán ren-
geteg zseb és egyéb tar-
tó került kialakításra. A 
melles nadrágon 19 –et 
számoltam össze. A mel-
les nadrág gumi kantár-
ja többször kilazult, utána 
kellett állítani. Ez lehetett 
azért is, mert a derékrészt 
öv hiányában nem tartotta 
semmi sem. Tetszett ben-

ne a hát és derék ki-
alakítása. Zárt volt, 
és gumírozott (bár 
alkatomból adódó-
an nem töltötte be 
funkcióját, talán ha 
egy számmal kisebb 
lett volna).
A szélálló kabát tulaj-
donképpen szintén 
egyfajta polár ruha-
darab, hasonlót bár-
mely túraüzletben le-
het kapni. Márkája: 
Acode, anyaga poli-
észter, színe szürke. 
A poliésztertől nem 
kell megijedni, hiszen 
ez manapság már 
nem nagyanyáink 
nejlonharisnyáinak 
az anyaga. Jobbnál-
jobb légáteresztő, 
i z z adságe l ve ze tő 
cuccokat lehet a ke-
reskedelemben kap-
ni. Nekem is van egy 
hasonló felsőm az-

zal nagyon meg vagyok elégedve. Ezt 
szeptember elején szeretném egy ki-
csit extrémebb körülmények között 
is tesztelni, akkor majd kiderül, hogy 
mennyire is válik be. 
A nyári dzseki márkája nem derül ki a 
bevarrt címke alapján. Anyaga valószí-
nűleg szintén poliészter. Színe szürke.
A polár pulóver márkája: Coverguard, 
anyaga poliészter, színe sötétkék. Sze-
mély szerint régóta szerettem volna 
hasonló holmit látni a szolgálati ruha-
tárunkban. Ebben valószínűleg nem 
fagy le az ember fél oldala a huzatos 

mozdonyokon. Jó minőségű darabnak tűnik, 
de valószínűleg a ruhapróba ideje alatt nem 
lesz alkalmam viselni.
Csakúgy, mint a télikabátot. Ennek márká-
ja: Fristads. Svéd. Vízlepergető, légáteresz-
tő. Kivehető a bélése. Tényleg olyan télika-
bátnak néz ki, mint ami betölti a funkcióját, 
nem mint az, amit manapság használnunk 
kellene. Valószínűleg ez sem lesz élesben ki-
próbálva. Elvégre nyár van, nem?
Az esőkabáttal meggyűlt a bajom. Gumiból 
van, de kezelték valamilyen anyaggal, mert 
dögletes petróleumszagot áraszt magából. 
Átveszi minden ezt a szagot, ami a közelé-
be van. Hiába lett kimosva, nem segített raj-
ta. Szépen visszacsomagoltam a bugyijába, 
és kész.
Összességében eddig nekem kedvező a be-
nyomásom az új ruhadarabokról. A mosta-
ni –traca- göncökhöz képest mindenképpen 
magasabb színvonalat képviselnek. Amire 
feltétlenül figyelni kellene, hogy ne romol-
jon gyártás közben a minőségük, olyanok le-
gyenek, mint most. Ne rontsák el valamilyen 
igénytelen színezéssel, vagy egy böszme 
nagy trakciós logóval.
Amit hiányolok: augusztus vége van. A moz-
donyainkon elvétve van klíma, amin van, el-

vétve működik. Igazán kerülhetett volna a 
próbacsomagba valamilyen rövidnadrág. El-
végre nyáron, ősz elején nem a téli holmit 
hasznosságát kellene kipróbálni.
Sajnos a cipőkről sem esett szó. Csak re-
mélhetjük, hogy a reformból ezek sem ma-
radnak ki. Hiszen bármelyik munkaruházati 
boltba betérve 5-10 ezer forintért már nor-
mális, munkavédelmi szempontból megfe-
lelő cipőt lehet kapni. Igaz, ezek biztosan 
drágábbak, mint az Ipoly remekművek, de 
valószínűleg tartósabbak is: nem mállik szét 
a talpuk 2 hónap alatt a bagikövön.
 BZ
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Debrecen – Kelet 
Augusztus elején nem más borzolta a kedélyeket, mint 
a 15/2010 VIG, ami a munkába járással kapcsolatos 
költségtérítésről szól. Sokan nem értették, hogy mi-
ért kell megadni olyan adatokat, amit nem ír elő a meg-
hivatkozott kormányrendelet. Záhonyban az is prob-
lémát okoz, hogy közösségi közlekedéssel nem lehet 
eljutni a jelentkezési helyekre, de az utazási jogosultsá-
got már nem hajlandó megvásárolni a munkáltató, úgy, 
mint azt a pályavasutasoknak és a „cargósoknak” meg-
veszik, így nekik még van joguk utazni ezeken a járato-
kon, nekünk már nincs.

Az augusztus végén megrendezendő országos hor-
gászversenyen két csapat is képviseli területünket. 
Mindkét csapat a záhonyi tagcsoportból szerveződött. 
Reméljük sok halat fognak majd és előkelő helyen vé-
geznek!

Október 9-én újra megrendezésre kerül a helyi hor-
gászverseny a Nyíregyháza - Oroson lévő Erdélyi ma-
jor horgásztavon. A tervek szerint kibővül a csapat 
és más, a közelben lévő tagcsoportok is részt vehet-
nek.

Augusztus elején elindult a VOFI. A vonatfigyelésben 
résztvevők 50 %-a a TVSZK területéről került ki, amely 
azt bizonyítja, hogy megfelelően képzett munkaerő vé-
gezte a menetigazolvány feldolgozást területünkön. Mi-
vel a csökkenő rögzítési feladatok nem igénylik a folya-
matos munkarendet, Helyi Függelék módosításra került 
sor és nyújtott nappalos munkakörbe kerültek át az ad-
minisztrátorok, persze megfelelő alapbér kompenzáci-
óval egyetemben. Mivel a záhonyi menetigazolványokat 
már nem csak Záhonyban dolgozzák fel, szükségszerű-
nek kell lennie, hogy a helyi specialitásokat (széles vá-
gányhálózat, stb.) és a Helyi Függelékben a Záhonyra 
vonatkozó kivételeket másoknak is meg kell ismernie, 
tanulnia (HF 2.sz melléklet 4.13.4).

Az EMIG is tartogat néha meglepetést azoknak, akik 
vele dolgoznak, amely a rendszer nem megfelelő kon-
figurálása és pontatlansága miatt keletkezik. Gyakran 
előfordul, hogy a normál tehervonat 
széles vágányhálózatra érkezik. Problé-
mát jelenthet az is, hogy egy széles pá-
lyaudvaron van normál vágányhálózat 
és szolgálati hely is, így az normál állo-
mási kóddal is rendelkezik. A rendszer 
nem mindig képes ezeket felismerni és 
azoknak, akiknek nincs megfelelő hely-
ismerete nem is képesek ezeket a hi-
bákat orvosolni.
 Gyüre Ferenc

   
Szombathely
Az augusztus hónap egyik fő kérdése a Helyi Érdek-
egyeztető Tanács ülése volt, megkapva a munkálta-
tónk javaslatát, a KSZ helyi függelék módosítására tett 

javaslatot, fel- illetve lejelentkezési helyekre. Elgondol-
kodva a dolgon, ha minden görbefánál fel s le lehetne 
jelentkezni, az lenne az igazi, csak az a kérdés kinek, s 
ez megoldaná valóban a problémát? Nagy a különbség, 
ez közút, vagy vasút? Nem bírom mondani elégszer a 
kettő közt oly nagy a távolság mint  a tengerjáró s egy 
yacht között. Egyik útját s kiszolgálását jól meg kell ter-
vezni, a másik meg vígan járkálhat a kikötők közt. Sum-
ma szummárum nem jutottunk dűlőre, a tárgyalások 
folytatódnak.

A következő javaslat a tizenkét óra - utazási idő nélküli 
- napi pihenő idő volt,  a munkáltató javaslata, szolgálat 
meghosszabbodás esetén. Nem értetünk vele egyet, 
több szempontból is a csapatunk érdeke ezt kívánja, ne 
fogadjuk el. Miért nem olyan javaslatot kapunk, az eset-
leges szolgálat meghosszabbodás után - ami akár le-
het, hogy 4 - 5 óra hosszabbodás - ha úgy érzem s úgy 
gondolom a szolgálat végén, választhatom a tizennégy 
óra pihenő időt is, helyi egy óra vidéki két óra utazá-
si idővel megtoldva. Miért kell megszüntetni az utazá-
si időt? Egyáltalán engedélyezi-e a kollektív szerződés 
a helyi függelékben az ilyen megállapodást? ezt csak 
azért írom,  mert többször hallottuk, csak arról álla-
podhatunk meg, amire a kollektív szerződés külön felha-
talmaz minket. Érdekes gondolatváltás volt, az állásidő 
elszámolása körül, amire próbáltunk javaslatot tenni. 
Ismét felmerült az állandó probléma a ki nem vett mksz 
elszámolása, illetve a probléma az el nem számolása. 
Szót ejtettünk a munkába járási utasításról, megjelent 
egy új fogalom a - rész távolság ? - mintha nagyon meg-
változott volna ez a dolog is, a törvény változott? Né-
hány kérdésben igen, de ami változott – az a munkába 
járó dolgozó javára változott - de ez, mintha nem jönne 
le az utasításból. A vágányzári menetrendek s kiszol-
gálások adták a következő kérdéskört, egyet értettünk 
abban ezt csak időben előre megtudva lehet jól megcsi-
nálni. Az előre vezénylésnél a havi szinten változó felje-
lentkezési idők, adnak nagyon rejtélyes problémát, er-
re nem talált egyikünk se magyarázatot. Valamint szót 
váltottunk, feljelentkezési helyek öltözőiről illetve kiala-
kításáról, itt kell hozzá tennem, a szombathelyi beíró-
ba mobil klímát tett a munkáltató, már csak a megfe-
lelő lég kivezetést kell megoldani, kicsit léptünk előre, 
köszönjük. Abban egyetértettek a tagcsoportok az ál-
lásidő kérdését tovább kell feszegetni, ez így nem kerek 
most. A hónap további napjai, inkább a tagcsoportok 
programjairól, kikapcsolódásról szóltak. Celldömölki 
Tagcsoport a Sobri Jóska bakonyi kalandparkba hívta 
tagjait, ahol gyerekek, felnőttek találták meg maguk-
nak a megfelelő programot. A különböző pályák kellően 
lefárasztották a résztvevőket, a másnapi izomláz mu-
tatta, ránk fér agy  kis sport. Vagy negyvenen vágtak 
neki s csinálták végig a programokat. 
A Tapolcai Tagcsoport ismét jó hangu-
latú kirándulást szervezet. A Szombat-
helyi Tagcsoport a kettő napos „Csa-
ládi Nap” programra hívta tagjait, hol 
horgászverseny s más sportos meg-
mérettetés után, aki úgy gondolta egy 
csendes éjszakát eltölthetett a Rába 
parton. Az időjárás itt nem kedvezett 
mindig, néha eső áztatta el a résztve-
vőket.  Horváth György
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Budapest Centrum
A MÁV-TRAKCIÓ ZRT-nél nincs uborkaszezon. Ezt onnan 
tudom, hogy rendkívül, udvariatlan módon a szabadsá-
golások, a pihenési időszak kellős közepén, augusztus-
ban kiadta utasítását az utazási költségtérítések tár-
gyában. Kezdődött azzal, hogy a kiadott szabályozás 
számos pontja nincs összhangban a KSZ 64. §-ban fog-
laltakkal, nem mutat azonosságot az e tárgyban kiadott 
kormányrendelettel, és nem vesz tudomást ebben a vi-
tában született jogerős bírósági ítéletről sem.

A most bevezetni tervezett utasítás számos pontjában 
indokolatlan szűkítést eredményez a mozdonyvezetők 
számára. Bizonyos esetekben saját gépkocsi meglét-
éhez köti a költségtérítés folyósítását, annak ellenére, 
hogy a KSZ 64. §-a nem rendelkezik erről, jogerős bíró-
sági ítélet, pedig kimondja, hogy nem feltétele az utazá-
si költségtérítés megadásának a saját gépkocsi. Már lá-
tom amint, az éj leple alatt a MÁV-TRAKCIÓ munkatársai 
a parkolókat járva, mozdonyvezetők autóinak rendszám 
azonosítását végzik. Van a fanatikus vasútbarátok köré-
ben egy olyan verseny amikor a lehető legtöbb mozdony, 
vasúti jármű pályaszámát kell összegyűjteni, dokumen-
tálni, engem ez az elszántság erre emlékeztet. A mun-
kavállaló nyilatkozatának az utazási költségtérítés igény-
bevételénél véleményem szerint csak a lakóhelyre és/
vagy a tartózkodási helyre kellene vonatkoznia. Ez és a 
munkahely ismerete már meghatározza a költségtérí-
tés mértékét, s ehhez még csak saját gépkocsira sincs 
szükség. A többi adat kérésére, azok kezelésére nincs, 
nem is lehet szükség. A havonként leadott igénybejelen-
tő nyilatkozat, amely arról szól, saját gépkocsit veszek 
igénybe, elég kell, hogy legyen annak megítélésére, hogy 
a feltételek fennállnak. Vagy a MÁV-TRAKCIÓ a BM nyil-
vántartásban akar kutakodni, esetleg külső céget igény-
be venni, arról, hogy az adataim valósak-e? 

Résztávolságú utazási költségtérítést kíván bevezetni, 
de arról elfelejt tájékoztatni, hogy ez csak a két fél bele-
egyezésén alapulhat, és ilyen fogalmat sem a KSZ 64. 
§, sem a kormányrendelet nem ismer.
S ez csak a felszín. Havonkénti igénybejelentést ír az uta-
sítás, gondolom olyan határidőkkel, ami betarthatatlan. 
Megkapom a következő hónapra szóló munkabeosztá-
somat leghamarabb 23-án, nyilatkozzak az utazási költ-
ségtérítés igényléséről 25-ig. Közben lehet, hogy sza-
badságom töltöm, pihenőnapon vagyok. Nyilatkozzam 
előre mikor, melyik szolgálat során veszem igénybe. Tud-
ják az utasítást megalkotók, mennyi alkalommal változik 
egy mozdonyvezető munkaidő beosztása havonta, van 
erre vonatkozó adatuk? Abszurdum? Az, de megtörté-
nik, megtörtént, s ez már ok lehet az elutasításra, hi-
szen határidőre nem tudom leadni az igénybejelentőt.

Téma volt ez a Helyi Érdekegyeztető Tanács aug.23-i 
ülésén is. Kértük a munkáltatót, ne legyen indok az el-
utasításra a szűk határidő, és ne utasítsák el szerin-
tük hiányosan kitöltött adatlap átvételét, ugyanis né-
hány helyen az volt a gyakorlat! Most meg az borzolja 
a kedélyeket, hogy annak ellenére, hogy a MOSZ és a 
MÁV-TRAKCIÓ ZRT. egyeztetésének eredményeként az 
augusztusi költségtérítési igény elbírálása még a régi 
gyakorlat szerint történik, a VSZK Budapest területen 

máris sorakoznak az adatszolgáltatási hiányosságok mi-
att visszadobott kérelmek. 

Számos más téma is szóba került a HÉT ülésén, kezd-
ve az ETCS kezelésétől a Helyi Függelék 1.sz módosítá-
sáig, amelyet elfogadtunk. Ez új munkakörök megneve-
zéséről, felvételéről szól, valamint üzemanyag vételezési 
normaidő pontosítását hagytuk jóvá.

Más. Nálunk is bevezetésre kerül az új csodafegyver az 
IVU. Kíváncsian várjuk, konstruktívan állunk hozzá, se-
gítünk a hibák kiküszöbölésében. Nálunk ez azért sem 
okoz nagy változást a munkavégzésben, mert a szolgá-
lati helyeken régóta a hatékonyság, kihasználtság volt a 
varázsszó. Az meg, hogy ez a vezénylési és személyzet 
optimalizációs rendszer mekkora anyagi ráfordítással, 
mennyi idő alatt és milyen színvonalon került bevezetés-
re, az legyen a management baja.

Kellemesebb szólni a MOSZ 20. születésnapi ünnepsé-
géről. Impozáns helyszínen, körültekintő szervezéssel, 
jól megkomponált műsorral és a MOSZ alapítói előtti 
tisztelgéssel volt teljes ez a délután. Külön öröm szá-
munkra, és büszkeséggel tölt el valamennyiünket a Bu-
dapesti területen, hogy úgy látjuk a MOZDONYVEZETŐK 
EMLÉKÉREM méltó kezekbe került. Nagy adóssága volt 
az a szakszervezetnek, hogyan is köszönje meg a meg-
feszített munkát, a családtól elvett időt, a mozdonyve-
zetők közösségének szolgálatát. Ez úton is gratulálunk a 
díjazottaknak, és fejet hajtunk az alapítók előtt.

Készülünk a kongresszusra, nyomdakészen a dokumen-
tumok, mire az olvasók e sorokat olvassák talán aktuali-
tását is vesztik. A MOSZ Budapest Centrum a kongresz-
szusi előkészületeket, még januárban elkezdte, területi 
találkozókat szervezve, vitákat kezdeményezve. Azért, 
hogy közösen feltárt hibáinkat, hiányosságainkat kiküsz-
öböljük, hogy javaslatainkkal segítsük a szervezet meg-
újulását, szakmaiságát. Erről szóltak alapszabály mó-
dosító javaslataink, ezért szóltunk a munkabizottságok 
létrehozásának szükségességéről. Most a szinte kizá-
rólag területi elven történő munkaszervezés olyan ered-
ményeket hoz(hat), ami például az utasítások, szakmai 
anyagok véleményezésénél nem hatékony.
Szomorúan mondom, szinte maradt minden a régi-
ben…

Szolgálati közlemények:
Személyi változás történt tisztségviselőink körében. Bp. 
Keleti tagcsoport eddigi vezetője Barsi Balázs lemon-
dott posztjáról, helyét szeptember 1-től Kass Tibor fog-
lalta el.
A MOSZ Ferencvárosi tagcsoport 3 fős delegációja Len-
gyelországban, Krakkóban vendégeskedett, ahol a Len-
gyel IC szakszervezet helyi csoport-
jával személyes kapcsolatfelvételre 
került sor.
A Mozdonyvezetők Lapja nyilvánossá-
gát is kihasználva a MOSZ Bp. Cent-
rum tisztségviselői köszönik Csallos 
Tamás volt területi vezető munkáját, 
alaposságára, munkabírására a jövő-
ben is számítunk!
 Barsi Balázs
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Horgászverseny
A 2010-s év sem maradhatott el a MOSZ 
második legnagyobb eseménye, a Horgász-
verseny nélkül. Idén a bátaszéki tagcsoport 
kapta meg a bizalmat a nívós verseny lebo-
nyolítására, melyet 2010. augusztus 28. és 
29. között tartottak. A verseny helyszíneként 
a szekszárdi Sötétvölgy Horgászkomplexum, 
szolgált.  A megjelentek számára lélegzetelál-
lító látvány tárta ki kapuit, mikor megérkeztek 
a helyszínre. A 12 hektáros területen, a szer-
vezők külön kérésére előző héten nagy mértékben bővítették a tó 
halállományának mennyiségét. A tavalyi évhez hasonló módon idén 
is voltak olyan csapatok, akik már az úgynevezett 0. napon (pénte-
ken) megérkeztek, hogy feltérképezzék a következő két nap hely-
színének mivoltját. Az első napon a szervezők nem kimondott örö-
mére, egy igen csúnya hideg front érkezett hazánk területére, mely 
kiadós esővel jelezte jelenlétét a tó felett. Az ország minden tájáról 
érkező versenyzőknek 11 órától volt lehetőségük a város két kollé-
giumában elfoglalni szállásukat, majd ez után egy kiadós marhapör-

költtel feltankolva indultak a verseny 
helyszínére. Az ünnepélyes megnyi-
tó és sorsolás követően minden csa-
pat elfoglalta az állását és következ-
hetett a verseny. Sajnálatos módon 
a halak is megérezték a front érkezé-
sét nem igen voltak partnerek a hor-
gászokkal. Ennek ellenére a hatvan 
elszánt csapat sokáig próbálkozott, 
míg nem a Szentesről érkező Fodor 
Ferenc kifogta a verseny legnagyobb 
halát, egy 3,15kg-s pontyot. 

Hamarosan elértük a 18 órát, ami a verseny aznapi végét jelen-
tette. Ekkora Püspökladány és Bátaszék csapata várhatta az él-
ről a másnapi versenyt. A megfáradt horgászokat egy nagyon ízle-
tes babgulyással várták a rendezők.  Emellett egyre többen vették 
igényben a komplexum vendéglátóegységének szolgáltatásait. A 
hangulat egyre emelkedett, köszönhetően a zenefelelős érzéké-
nek, az általa játszott retro számok még a zord időjárás és a sza-
kadó eső ellenére is, szép számmal táncra perdítették a résztve-
vőket. 

Az első napon az utolsó résztvevők éjjel egyig maradtak a helyszí-
nen, nekik nem sok idejük maradt a pihenésre, mivel a másnapi reg-
gelit már fél héttől szolgálták fel. Másnapra beköszöntött a jó idő, a 
halak is meggondolták magukat szép számmal a horogra akadtak. 
Ez fellendítette a résztvevők kedvét is, a hangulat egyre fokozódott. 

A legnagyobb fogást ugyan nem sikerült megdönteni senkinek sem, 
ennek talán a szentesi kolléga örült egyedül, de a szép termetes fo-
gásokból nem volt hiány. Ezt bizonyítja az is, hogy akadt olyanra pél-

MOSZ HORGÁSZ VERSENY 2010  Szekszárd-
Sötétvölgy
 2010.08.28.-29. 
I. helyezés: Hegyeshalom 13,19kg
II. helyezés: Celldömölk I. 11,61kg
III. helyezés: Tapolca II. 10,68kg

Legnagyobb hal: Fodor Ferenc (Szentes I.) 3,15kg 
Ponty
Fair play díj: Gál Máté (Kecskemét) – A büfé 
aranyfokozatú szponzorációjáért.
 Szekszárd, 2010.08.28

Második nap a házigazdák csapata dolgozik 
össze a jobb eredmény érdekében.

A nyeremények

Bajnok csapat

Ezüst csapat

A harmadik helyezettek
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MOSZ Horgászverseny 2010.

da, hogy egy 
mérlegelésnél 
több halból hét 
kilóra rúgott a 
mérleg. Azon-
ban a vasárna-
pi három óra 
horgászat is 
hamar elrepült. 
A szervezők a 
háttérben már 
szorgosan ké-

szítették elő az eredményhirdetés kellékeit, míg Kiss László Elnök Úr 
is a megérkezett a helyszínre. 
A nyeremények értékes horgászati felszerelésekből, kupákból és érmek-
ből álltak, melyeknek szemlátomást nagyon örültek a díjazottak. Az ösz-
szesítést követően megszületett a végeredmény, amely szerint Hegyes-
halom csapata diadalmaskodott az idén 13,19 kg-s eredménnyel.  A 
második helyen Celldömölk egyes számú csapata végzett 11,61 kg-s 
zárással, míg a bronz érmet a tapolcaiak kettes számú csapata vihette 
haza, 10,68 kg-s eredménnyel. 

A legnagyobb kifogott hal és a szerencsés horgász a díjátadón.

A versenyen kiosztották a Fair Play díjat is, melyet a rendezők egyhangú-
an Gál Máté kecskeméti kollégának ítéltek meg, aki az első napi kisebb 
vízzel való ismerkedése után, lelkiismeretesen vigyázott a sátorra és a 
büfé aranyfokozatú támogatójává lépett elő.
Díjakat Kiss László MOSZ elnök, Wéber József a pécsi terület területi 
ügyvívője, Molnár Sándor a bátaszéki tagcsoport vezető ügyvivője, vala-
mint Tóth József, bátaszéki ügyvivő adta át a helyezetteknek. 
A csapatok a díjátadást követően még elfogyasztottak egy jó ízű ebédet, 
majd ezt követően hazautaztak.
Reményeink szerint minden résztvevő kedves emlékekkel távozott a ren-
dezvényről, még akkor is ha esetleg fogás nélkül kellett hazamenniük. 
A versenyen készült képeket, a bátaszéki tagcsoport honlapján a http://
bataszek-mosz.atw.hu oldalon lehet megtekinteni. 
Szeretnénk köszönetet mondani minden résztvevőnek a megjelenésü-
kért, valamint Csendes József, Kovács Attila és Tóth József főszervezők-
nek akik nélkül ez az esemény nem jöhetett volna létre, valamint minden 
kedves bátaszéki kollégának akik kivették a részüket a nehéz munkába 
és segítették a rendezvény zavartalan lebonyolítását. 

MOSZ Horgászverseny 2010 Szekszárd
Csapatok 1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés Összesen Helyezés
Hegyeshalom 4,06 4,66 3,01 1,46 13,19 1.
Celldömölk 1. 2,95 0 6,78 1,88 11,61 2.
Tapolca 2. 1,92 1,46 3,84 3,46 10,68 3.
Celldömölk 2. 3,49 0 2,55 0,17 6,21 4.
Mezőhegyes 2. 3,85 0 1,74 0 5,59 5.
Balassagyarmat 0 0 5,3 0 5,3 6.
Püspökladány 1. 4,95 0 0 0 4,95 7.
Bátaszék 1. 3 1,35 0,5 0 4,85 8.
Szentes 1. 3,15 0 1,51 0 4,66 9.
Székesfehérvár 3. 2,84 0 1,62 0 4,46 10.
Tapolca 1. 0 0 4,13 0 4,13 11.
Püspökladány 2. 3,7 0,39 0 0 4,09 12.
Kiskunhalas 1. 3,98 0 0 0 3,98 13.
Zalaegerszeg 2,8 0 0,85 0 3,65 14.
Dunaújváros 1,44 0 2,07 0 3,51 15.
Bátaszék 2. 0,52 0 1,26 1,64 3,42 16.
Dombóvár 1. 0,4 0 2,68 0 3,08 17.
Mezőhegyes 1. 2,99 0 0 0 2,99 18.
Szolnok 3. 0,7 0 2,14 0,14 2,98 19.
Záhony 2. 0 0 2,5 0 2,5 20.
Sopron 3. 0 0 2,3 0 2,3 21.
Nagykanizsa 2. 0 0 2,27 0 2,27 22.
Kiskunhalas 4. 1,6 0 0,4 0 2 23.
Bp.-Déli 2. 0 0 1,92 0 1,92 24.
Szentes 2. 1,88 0 0 0 1,88 25.
Szolnok 5. 0 0 1,8 0 1,8 26.
Veszprém 2. 1,8 0 0 0 1,8 27.
Dombóvár 2. 0 0 1,78 0 1,78 28.
Szolnok 2. 1,75 0 0 0 1,75 29.

A Fair Play díjasBajnokok
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Szolnok 4. 1,6 0 0 0 1,6 30.
Sopron 1. 1,28 0 0 0 1,28 31.
Kiskunhalas 3. 0,16 0 1,02 0 1,18 32.
Debrecen 4. 0,56 0 0,56 0 1,12 33.
Szombathely 0,5 0 0,58 0 1,08 34.
Nagykanizsa 1. 0 0 0,74 0,3 1,04 35.
Győr 3. 0,9 0 0 0 0,9 36.
Debrecen 2. 0 0 0,62 0 0,62 37.
Kecskemét 1. 0,18 0 0,38 0 0,56 38.
Bp.-Déli 1. 0,5 0 0 0 0,5 39.
Kecskemét 2. 0,42 0 0,08 0 0,5 40.
Pusztaszabolcs 1. 0,5 0 0 0 0,5 41.
Pécs 0 0 0,38 0 0,38 42.
Veszprém 3. 0,3 0 0 0 0,3 43.
Záhony 1. 0 0 0,3 0 0,3 44.
Székesfehérvár 2. 0,28 0 0 0 0,28 45.
Kaposvár 0,001 0 0,25 0 0,251 46.
Sopron 2. 0,05 0 0,03 0 0,08 47.
Debrecen 1. 0 0 0 0 0 48.
Debrecen 3. 0 0 0 0 0 49.
Győr 1. 0 0 0 0 0 50.
Győr 2. 0 0 0 0 0 51.
Kecskemét 3. 0 0 0 0 0 52.
Kiskunhalas 2. 0 0 0 0 0 53.
Pusztaszabolcs 2. 0 0 0 0 0 54.
Sopron 4. 0 0 0 0 0 55.
Székesfehérvár 1. 0 0 0 0 0 56.

? Mi jellemzi ma egy pályakezdő álláskeresését, hogyan értékeled a 
MOSZ kiválasztási folyamatát?

Működik ugyan Karrier Iroda az egyetemen, de az álláskeresésre 
és az interjú technikákra nem tudott mindenki eljutni a túljelent-
kezés következtében. Magam is hiányolom, hogy úgy kerültünk ki 
az egyetemről, hogy a sikeres álláskereséshez szükséges praktikus 
ismeretek készség szintű begyakorlása elmaradt. Nem estem két-
ségbe emiatt, számos helyre adtam be önéletrajzomat, s vettem 
rész a kiválasztási folyama-
tokban. Nagyon változó ké-
pet mutattak a felvételizte-
tők, akadt olyan hely ahol 
ketten maradtunk az utolsó 
fordulóban, s ígéretük elle-
nére nem kaptam tőlük sem-
miféle visszajelzést. Termé-
szetesen találkoztam olyan 
szakemberekkel is, akik part-
nerként kezeltek és úgy is vi-
selkedtek velem. Szerintem 
komoly és alapos kiválasz-
tási eljárásban vettem részt. 
Úgy tapasztaltam már az el-
ső kérdések alapján is, hogy 
a jelenlévők pontosan tud-
ják milyen feladat, milyen ké-
pességű és készségű jelöltet keresnek. Záporoztak felém a kérdé-
sek, de igyekeztem teljes tudásommal és őszintén felelni ezekre. 
Nem éreztem magam feszélyezettnek, egy kellemes hangulatú be-
szélgetésként értékeltem a nap végén a velem történteket. Nagyon 
örültem a hírnek, hogy rám esett a választás. Nekem már csak egy 
dolgom maradt, hogy munkámmal és teljesítményemmel bebizo-
nyítsam, hogy jól választottak az Ügyvivő Bizottság tagjai.

?  Milyen információval rendelkezel a mozdonyvezetőkről, mit tudsz 
erről a hivatásról?

A vasút világáról rendelkezem egyfajta képpel, édesapám is vasutas, 
biztosító berendezések működésért felelt, mint üzemmérnök. A csa-
ládom Gyulán él, számos a békéscsabai vonalon dolgozó mozdony-
vezetővel találkoztam, amikor elkísértem édesapámat munkába, il-
letve, Szegedre az egyetemre is vonattal jártam. Apukám is bíztatott, 
hogy adjam be pályázatomat, mert véleménye szerint a mozdonyve-
zetők közössége a legerősebb szakmai alapon szerveződött érdekvé-
delmi szervezet. Szerinte is sok tapasztalatra és olyan sajátos, csak 
a vasútra jellemző foglakoztatási viszonyokkal és abból fakadó mun-
kajogi konfliktusokkal találkozhatok, mely szakmailag is kihívást je-
lentenek. Tisztában vagyok az erre a hivatásra jellemző életformával, 
mely rendszertelen életvitellel és nagyfokú felelősséggel párosul.

?  
Ha feladatként azt kapnád, hogy jellemezd magad röviden, mi az, 
ami semmiképpen sem maradhatna ki egy ilyen típusú írásból?

Akik már régebben ismernek azok közvetlennek, őszintének és cél-
tudatosnak tartanak. Fontosnak tartom a csapatmunkát, jó csapat-
tagnak tartom magam. Szeretem azokat a típusú feladatokat, me-
lyek szakmailag és szellemileg is kihívást jelentenek, de legyen az 
bármilyen munka, igyekszem tudásom legjavát beleadni. Szabad-
időmben szívesen főzök és sütök, kedvencem a gombapörkölt galus-
kával és kedvenc édességem a képviselőfánk. Érdekel a képzőmű-
vészet, magam is szívesen 
rajzolók és festek. Gyakori 
látogatója vagyok a kreatív 
kellékeket áruló boltoknak, 
ahol beszerzem azokat az 
alapanyagokat, melyekből 
szeretteimnek magam ké-
szítem el az ajándékokat a 
jeles ünnepekre.

D.A.

els
ő k

ézb
ől… Megerősödik a MOSZ jogszolgálata

folytatás a 8. oldalról

Navratil Zsuzsa
jogi előadó

Cím:  1145 Budapest, 
Bácskai u. 11.

E-mail: navratil.zsuzsa@mosz.co.hu 
Mobil: 06-30/924-8491

Vasúti tel.: 01/21-87



2010. szeptember 17

szabadidő, kultúra…

Egy koncert, meglepetéssel

Több helyen olvastam és 
felvételeket is láttam az 
interneten, hogy Gerendás 
Péter nagysikerű kiskun-
halasi koncertjén kollégán-
kat és fiát színpadra hívta 
egy-egy szám közös elját-
szására. Az alábbiakban 
erről az élményéről fagga-
tom Gusztos Károlyt.
 Régóta tudjuk, hogy jó kapcsolatban vagy Péterrel, 
hogyan jött létre ez az augusztusi örömzenélés?
 Sokaknak úgy tűnhet, hogy a több éves ismeretségből adódóan ez 
magától érthetődő lehet, de természetesen nem így van. Hallottam 
(„kémeim” jelentették), hogy Gerendás Péter és zenekara Kiskun-
halason játszik, mégis meglepetésként ért, amikor egy siófoki vélet-
len találkozásunkkor elhangzott a kérdés, hogy mit szólnék, ha ezen 
a koncerten eljátszanánk egy számot? Azt hiszem, mindenki igent 
mondana, ha zenei példaképe ilyen kérdést tenne fel.

 Hogyan készültél? Gondolom, beindultak a pró-
bák!
 Egy próbánk volt, a koncert előtt. Felhívtam Pétert, megbeszéltük, 
hogy mit játszunk, milyen hangnemben, s már tettük is le a telefont, 
mert hallottam, hogy épp felkonferálják, ment a színpadra. Legkö-
zelebb akkor beszéltünk, amikor útbaigazítást kért, hogy hol hajt-
son le az autópályáról, útban a koncertre, s ekkor kérdezte, hogy 
ugye eljátsszuk a Százéves pályaudvar szerzeményét is. Ennyi volt 
a próba, a készülés.  A koncert előtt még szóban egyeztettünk, s 
azt vettem észre, hogy hív a színpadra.  http://www.youtube.com/
watch?v=e8HNVecnQZ4 

 

Hallottuk, hogy Bence fiaddal szoktál együtt zenél-
ni. Ő hogyan került ezen az estén színpadra?
 Péter látta Bencét a TV2, Megasztár 5 című produkciójának ta-
vaszi elődöntőjében, ahol nagyon megtetszett a hangja, színpadi 
megjelenése. Tehetségesnek tartja, felajánlotta segítségét a továb-
bi felkészüléshez is. Gondolom, egy művésznek az sem mellékes, 
hogy egy teljesen más zenei világban felnőtt generáció egyik tag-
ja ismeri a munkásságát, s néhány dalát még énekli is. Ezért jö-
hetett a lehetőség megadása, hogy minél több tapasztalatot sze-
rezzen, mire indul a műsor őszi sorozata. http://www.youtube.com/
watch?v=ACeNEkXSeOo

 Véleményed szerint, milyen hatással van fiadra 
a Megasztár 5? Eredményekről tudhatunk-e vala-
mit?
 Nehéz, sokszínű zenei feladatok elé állítja őket a csatorna. Komo-
lyan veszi, sokat fejlődött ezen a téren. A chat-elés idejéből, amit 
a számítógép előtt tölt, úgy gondolom, másoknak is tetszik. Ha azt 
nézem, húszezren jelentkeztek ebbe a tehetségkutatóba, jó ered-
ményt ért el.

Sok sikert kívánunk nektek, s bizonyára sok kollégánk támogatja 
majd Bence továbbjutását!
 Kiss László

A két jóbarát

Megasztár jelölt
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csúcssebesség mellett. A különböző (5200 kW ill. 6400 kW teljesítmény, 
több feszültségű, egy és kétáramrendszerű (AC, DC ill., későbbiekben dí-
zel-elektromos meghajtású is lesz) rugalmas és az igényeknek megfelelő 
konfigurálást tesznek lehetővé. Az ország-specifikus vonatbefolyásoló rend-
szerek egyszerűen kicserélhetők vagy kiegészíthetők. A járművek további 
különlegessége a szerkezeten belüli deformációs zóna, az ún. frontend. 
Ez könnyűszerrel leválasztható a járműtestről, és sérülés (havária) esetén 
egyszerűen kicserélhető.
A holland Arriva további 38 Gelentriebwagen-t (GTW-t) rendelt a Stadlertől. 
Az Arriva GTW-flottája ezzel eléri a 99 járművet.A dízelmotorvonat a 2012-
től kötelező “Stage IIIB” környezetvédelmi követelményeket teljesíti.
(Stadler)

Elkészült a Stadler első emeletes motorvonata
A STADLER, a sváj-
ci vasúti járműgyár-
tó vállalat 2010. jú-
nius 3-án, pénteken 
ünnepélyesen fel-
avatta első emele-
tes villamos motor-
vonatát. A DOSTO 
fantázianevű jár-
művet a Svájci Szö-
vetségi Vasút (SBB) 
megrendelésére ké-
szítette el a Stadler. 

Az új vonat kifejlesztésére a szerződés aláírásától számítva mindössze 21 
hónapra volt szükség.
A DOSTO-ból már összesen 125 szerelvényt rendelt az SBB, a BLS, az 
ausztriai Westbahn GmbH, és a német Ostdeutsche Eisenbahn GmbH 
(ODEG).
A Stadler Szolnok Kft. ez év októberétől bekapcsolódik a németországi 
ODEG által megrendelt 16 darab emeletes vonat gyártásába. A szolnoki le-
ányvállalat várhatóan a DOSTO vonatok egyes komponenseinek megmun-
kálásával és hegesztésével vesz részt a projektben.
(Forrás: Stadler Trains Magyarország Kft. Csaba Kiss, Kommunikációs ve-
zető)
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt és MÁV Vasjármű Kft közös innovációjának első fontos 
állomása. A cél a tisztább, kisebb károsanyag kibocsátású dízelmozdony 
fejlesztése egy új MTU 4000 sorozatú dízelmotor felhasználásával.

Képünkön: Szombathelyen a svájci HUG Engineering AG cég szakembere 
egy M47-es mozdonyon mér.

Reflektorfényben 
a Siemens ER 20 dízelmozdonya.

A képeken a Siemens 
gyártmányú mozdo-
nyok láthatók Hegyes-
halomban.
A Taurusoktól jobbra ál-
ló Siemens ER 20 dízel-
mozdony magyarországi 
próbaúton tartózkodott 
hazánkban. A megbízó, 
a Magyar Magánvasút 
Zrt. (MMV) által lebo-
nyolított sikeres próba-

üzem 2010. július 19-
től 26-ig volt. Az ER 20 
mozdony és a beépített 
MIREL VZ1 03 ébersé-
gi és vonatbefolyásoló 
berendezés tökéletesen 
működött.
A felvételek 2010. július 
26-án a mozdony Né-
metországba visszain-
dulásakor készültek.

Az SBB hibridrendszerű tolatómozdonyokat 
vásárol.
Az SBB Cargo bejelentette, hogy megújítja a könnyű áruszállítási és a to-
latási vontatóflottáját. A tenderfelhívásra, amely során a szállítandó moz-
donyok teljes élettartamára terjedően kellett LCC költségeket megadni, 
sokan pályáztak. Az SBB Cargo a nyertes Stadler Winterthur AG-től mind-
össze 88 millió CHF összegért 30 hibridüzemű tolatómozdonyt rendelt.
A Stadler egy, az SBB személyszállításban már bizonyított (EEM 923 soro-
zatú) villamos tolatómozdonyból továbbfejlesztett vontatójárművel pályá-
zott és nyert, amelyet egy kis dízelmotorral is felszerelnek azért, hogy a 
nem villamosított vonalakon is képes legyen önjáróan közlekedni.
A tervek szerint 2012-2013 években szállítandó hibridmozdony végsebes-

sége 100km/h 
lesz, így azok 
könnyű vonali 
szolgálatra is al-
kalmasak lesz-
nek.
Az új hibrid moz-
dony érdekessé-
ge, hogy 15kV 
/ 25kV 16,7Hz 
és 50Hz-es 
felsővezeték háló-
zat alatt egyaránt 
közlekedhet.

(Fotó: Stadler)

Vectron a Siemens új mozdonycsaládja
A Siemens a leg-
különfélébb von-
tatási igények-
re fejlesztette ki 
a Vectron moz-
donygene r ác i -
ót. Ezek a jár-
művek belföldi 
és határon átlé-
pő, személy- és 
tehervontatásra 
egyaránt alkal-
masak 160 km/h 
vagy 200 km/h 

Összeállította: 
Bartha Géza
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Szilánkok és Bölcsességek
Hoppon maradt horgászok
A bátaszéki horgászverseny résztvevői panaszkodtak, 
hogy kevés volt a hal a tóban. 
Ezek szerint ezt a horgászversenyt a halak nyerték.
Az első helyezett hal összesen 450 kg horgász figyelmét 
játszotta ki, akik közül a legméretesebb 197 cm hosszú és 
105 kiló volt. NL

Munkavédelmi mese
A láthatatlan királyfi találkozott a szegényemberrel. Sze-
rencsére rajta volt a láthatósági mellénye, így nem mentek 
el egymás mellett.
Ha láthatósági mellénye nem lett volna, az én mesém ed-
dig sem tartott volna.
Látjátok, gyerekek, milyen fontos a láthatósági mellény vi-
selése? NL

Másként emlékszünk
Olvasom Erdélyi Zoli visszaemlékezését a MOSZ megalaku-
lásáról, a MOSZ-lap „Megkérdeztük..” rovatában.
Ki tudja miért, az alábbi gondolatok jutottak eszembe róla:
A papír bankjegyeken van egy rányomtatott szöveg: „A 
bankjegyhamisítást a törvény bünteti!”
A történelemre nincs ráírva, hogy a történelemhamisítást 
a törvény bünteti. Szerintem azért nincs, mert a történe-
lemhamisítást maga a történelem bünteti.
Egyébként nem új módszer a korábbi fényképek 
aktuálpolitikai okból történő retusálása. Ehhez nem kell 
fénykép, a retusálást visszaemlékezésben is el lehet végez-
ni. NL 

Olyan jók, hogy én is írhattam volna őket
Egy kedves ismerősömtől kölcsönbe kaptam „A bölcs em-
ber könyvé”-t. Tudja rólam, hogy hajlamom van a bölcsel-
kedésre. (Figyelem, aki hülyéskedik, az nem mind hülye, aki 
bölcselkedik, az sem mind bölcs!)
Szóval, alább közreadok egy csokorra való ókori „szilánkot” 
Tatiosz könyvéből.
(Tatiosz nem a kedves ismerősöm, ő a könyv szerzője.)

Szeretnünk kell mások tévedéseit, hiszen a saját tévedé-
sünkbe egyenesen szerelmesek vagyunk!

Amit nem lehet pontosan meghatározni, azt nem is kell.

Mindenki ismeri az igazságot, de csak a magáét.

Ha több életünk lenne, bizonyosan minden szörnyűséget ki-
próbálnánk.

Később is szemezgetni fogok a hozzám közel álló bölcsele-
tekből. Úgy-e mennyire nem látszik, hogy néhány ezer éve-
sek? NL

Kongresszusi előkészületek Biatorbágyon „úgy szilánkosan”
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Az azonos színű karikákban található 

betűket olvasd össze!
A Mozdonyvezetők Lapjának júliusi számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtői közül 2 fő került kisorsolásra.   

Csobot Péter  (Bátaszék), Kovács Zoltán 2.  (Nagykanizsa), Varga István (Veszprém). A rejtvény helyes megfejtése: Vonatszakadás, 25. 
Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. A nyereményeket a tagcsoporti tisztségviselő útján eljuttatjuk részükre.
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