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Védjük meg együtt
hivatásunkat!

?

• Fontos számodra
hivatásunk jövője?
• Képes vagy
küzdeni a szerzett jogaidért?
• Összefogunk
a mozdonyvezetők
közösségéért?
Gyere el a Kossuth-szoborhoz
és személyes jelenléteddel tiltakozz
a mozdonyvezetői társadalmat súlyosan érintő
kormányzati tervek ellen!
A mozdonyvezetői nyugdíj-korkedvezmény
és korengedmény megszüntetése ellen
demonstrálunk Budapesten.

A mi hivatásunk, a mi életünk!
Ne hagyd, hogy nélkülünk döntsenek rólunk!
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• Szösszenet
• Érdekvédelmi
feladatok
• Egy mozdonyvezetővel
országokon át?

• Korkedvezmény, korengedmény

A korkedvezmény és a korengedmény tervezett
átalakítása (megszüntetése) ma közel 600 ezer
ember idegeit borzolja. A mozdonyvezetők korkedvezménye ugyan nem, hasonlítható a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíjához, de egy
közös vonása azért mégis csak van. Az adott
szakma nehézségeit elismerő olyan engedmény, amelyet eddig nem kérdőjelezett meg senki. A parlamenti viták során a tervezett intézkedést
másképpen magyarázzák a pártok vezérszónokai, de tény, hogy új szelek járnak a kormányzati elképzelések körül. Mi ebben szeretnénk tisztán látni!
A bizonytalanság elkerülése érdekében levéllel fordultunk a miniszterelnök úrhoz, annak reményében, hogy érdemi tárgyalásokat tudjunk folytatni a kétkedések megszüntetése érdekében. Nem szokásunk , de most
lapunkban is közzétesszük ezt a levélváltást, mert annak tartalma önmaga is tükrözi kormányunk szakszervezetekhez, így a mozdonyvezetőkhöz fűződő viszonyát.
Amikor közel hetvenen támogattuk a rendvédelmi dolgozók demonstrációját, már akkor láthattuk , hogy a nyugdíj körüli bizonytalanság átlépi
más munkakörök elégedetlenségi küszöbét is. A rendvédelmi dolgozókon
túl napjainkra már több munkavállalói csoport is bejelentette tiltakozását a kormány tervezett elképzelései ellen, így mi is.
Nem kommentálnám a miniszterelnök úr levelét, de aki úgy érzi, hogy
nem adott megnyugtató választ kérdéseinkre, annak ott a helye június
9-én délben a parlament melletti Kossuth téren. Ha fontos számodra a
jövő, akkor ott leszel! Ott leszünk , mert rólunk akarnak dönteni, nélkülünk!
Kiss László

levelezésünkből…

szerkesztői jegyzet…

Párbeszéd

2

2011. május

A különböző intézkedésekből és tervekből kirajzolódni látszanak annak a kormánypolitikának a körvonalai, amelyek évekre meghatározzák a hazai
munkavállalói érdekvédelem – benne a mozdonyvezetői érdekvédelem – lehetőségeit és feladatait. Érdemes tehát számba venni ezeket. Érdemes
vitába szállni azokkal a politikai ízű és felszínes állításokkal, amelyek szerint a kormány kapkod, nem tudja, mit csinál. Véleményem szerint nagyon
is jól látszanak egy koherens kormánypolitika körvonalai, csak a kormány nem beszél az egészről, mindig csak a következő lépésről, és mindig csak
a feltétlenül szükséges mértékben. A kormánypolitika lényege leírható, a lépései kiszámíthatók, ezekre fel lehet, és fel is kell készülni.
Jelen írással a kormánypolitika leírására, a mozdonyvezetők érintettségére, a lehetséges érdekvédelmi feladatok meghatározására teszek kísérletet. Írásom vitairat, nem kell egyetérteni vele, lehet vitatni az állításaimat.
Nem pártpolitizálni akarok
Félreértés ne essék, nem akarok pártpolitizálni, remélem, nem is csúszok ilyen terepre. Két okom is van erre. Az egyik, hogy a MOSZ az eddigi működése során nem
pártpolitizált, nincs jogom, és szándékom sincs felrúgni ezt a hagyományt.
A másik, hogy a MOSZ-tagok pártpreferenciája valószínűleg nem tér el az országostól, és nem kellene politikai vitákat gerjeszteni a MOSZ-on belül, mert ez elvonná az
energiát az érdekvédelemtől.
A mindenkori kormány politikája azonban meghatározó befolyással van a mozdonyvezetők helyzetére, ezért a kormánypolitika elemzése a szakszervezeti vezetők munkaköri kötelessége.
Hangsúlyozottan a kormány politikájáról beszélek, de mégiscsak politikáról, ezért teljesen nem tudom elkerülni a politizálást, de sem politikai minősítéseket, sem pártpolitikai megközelítéseket nem akarok elkövetni.

Mi a kormány gazdaság- és társadalompolitikájának lényege?
Azt tapasztalhatjuk, hogy egy magát jobboldalinak tartó pártszövetség kormánya konzervatív, jobboldali gazdaság- és társadalompolitikát folytat. Ezt természetesnek lehet és kell tekinteni, ilyen értelemben helyreállt a világ rendje Magyarországon.
A kormány által kinyilvánított, és az intézkedésekből kirajzolódó értékrend alapján tegyük hozzá, ultrakonzervatív jobboldali politikát, amely a vagyoni és jövedelmi teljesítményelvet tekinti elsődlegesnek - a társadalmi szolidaritással szemben is. A szociális ellátó rendszert túlfejlettnek, a reálbért, túl magasnak, ezért a versenyképesség
fő gátjának tekintik.
A másik jellemzője a kormánypolitikának, hogy nincs egyeztetési hajlandóság, a
döntések nem, vagy alig befolyásolhatók a hagyományos, tárgyalásos, egyeztetéses
módon. Mellette a kormány tudatosan szűkíti a szakszervezetek mozgásterét.
További meghatározó jellemzője a nemzeti jelleg hangsúlyozása, és az állam szerepének erősítése a gazdaság résztvevőjeként.
Ezeknek a jellemzőknek mindegyike közvetlenül is hat a mozdonyvezetői érdekekre
és a mozdonyvezetői érdekvédelemre.
A politika szövetséget kötött a hazai tőkével Azt láthatjuk, hogy a már meghozott, és tervbe vett intézkedések a munkaadóknak, a vállalkozásoknak kedveznek. A
rugalmasságot, az alkalmazkodást, a teljesítményelvet támogatja, a szolidaritás, rászorultság, kiszámíthatóság elveivel szemben.
Erről szól az egykulcsos személyi jövedelemadó, erről szólnak a válságadók (amen�nyiben a multikat adóztatják), erről szólnak a nyugdíjrendszert és a munkanélküli ellátást érintő törvénymódosítások, az oktatási rendszer (szakképzés) tervezett változtatásai, és erről szólnak a Mt. módosítási javaslatok. De erről szólt a cselédtörvény
(háztartási alkalmazottak biztosítási jogviszony nélkül), és a termőföld politika is ebbe a sorba tartozik.
Új nemzeti burzsoázia (elnézést, nem találtam jobb gyűjtőfogalmat a gazdasági-hatalmi elitre) kiépítése zajlik, részben a multik, részben a bérből és fizetésből élők, részben a szociális és nyugdíjszerű ellátásban részesülők (munkanélküliek,
nyugdíjasok, lerokkantosítottak, táppénzen lévők, stb.) kárára.
Annak, hogy a tőke és a politika szövetséget kötött, más jelei is látszanak.
A hazai vállalkozói elit hangadói (Csányi, Demján, Széles, Andy Vajna, Parragh) folyamatosan ott mutatkoznak a miniszterelnök körül, és ötleteket adnak. Parragh annyira magabiztos, hogy a szakképzés szakértőjeként nyilatkozik, és a szakszervezetek
szerepének újragondolásában is illetékesnek érzi magát. (Az oktatáspolitikához nem
értek, de azt látom, a mozdonyvezetőkről úgy nyilatkozott, hogy az átlagos újságolvasó szintjén sem ismeri a törekvéseiket.)
A Mt. tervezett módosításai a hazai foglalkoztatási szabályokat le akarják
süllyeszteni a 19-20. század fordulójának szintjére (vagy a hazai kis és középvállalatoknál ma jellemző szintre), törvényesíteni akarják a törvénytelent. Nem vagyok multiimádó, megérik a pénzüket, de a multiknál ma Magyarországon létezik egy
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sokkal rosszabb munkáltató, ez pedig a magyar kis és középvállalkozó, tisztelet persze a kivételnek. Aki nem jelenti be, vagy részmunkaidőre, minimálbérre, fél minimálbérre jelenti be a munkavállalóját, nem fizet túlóradíjat, a többlet munkaidőt el sem
számolja, nem adja ki a szabadságot, a munkaidő beosztást a kénye-kedve szerint
változtatja, vállalkozási holtszezonban menetrendszerűen munkanélkülire küldi az alkalmazottját, és zsebbe fizeti, stb.
Nem ennek a kormánynak a bűne (a mindenkori kormányok és a vállalkozók közös
nagy hazugsága), de tőke és a mindenkori politika összejátszására utal a minimálbérrel történő szemfényvesztés. Minden évben véres viták zajlottak az OÉT-ben a minimálbér emeléséről. De ezek nem a munkavállalónak adott bérről, nem a megélhetési minimumról hanem a vállalkozói járulékfizetési terhekről szólnak! Arról, hogy
a vállalkozó minél kevesebb bérösszeg után legyen köteles járulékot fizetni! A vállalkozók és a kormányok azzal hülyítik a világot (és együtt csalják az adót és járulékot),
hogy a minimálbért a megélhetési minimum alatt tartják. Ez ma sincs másként.
Ezek az intézkedések együtt rövid időn belül oda vezetnek, hogy a munkaerő piac tele lesz állástalan, munkát kereső, megélhetés nélküli emberekkel,
akik örülnek, hogy kapnak valami munkát. A munkáltatás feltételei nem fogják érdekelni Őket.
Ez lesz az a jelentősen romló munkaerőpiaci környezet, amibe a mozdonyvezetői érdekvédelmet el kell helyezni.
A kormány politikájának lényegéhez tartozik a szakszervezetek gyengítése.
Ezt részben önös érdekből teszi (csökkenti az érdeksérelmet okozó kormányzati döntésekkel szembeni fellépés lehetőségét), részben ezzel is kiszolgálja a tőke érdekeit. A gyenge munkavállalói érdekvédelem versenyelőnyt jelent a vállalkozóknak.
Tavaly év végén mintegy mellesleg, előzetes egyeztetés és vita nélkül módosították (szigorították) a sztrájktörvényt. Az igazi baj nem a szigorítás (a még elégséges
szolgáltatás meghatározása nélkül jogellenes a sztrájk), hanem az okozott jogbizonytalanság. Gyakorló munkajogászok szerint ma Magyarországon nem lehet
jogszerűen sztrájkolni, és a bírói gyakorlat arra irányul, hogy formai kifogásokon
alapuló elutasításokkal elkerüljék az érdemi döntést a még elégséges szolgáltatás
kérdésében.
Ezzel egyelőre jelentősen rontották az érdekvédelem, és benne a mozdonyvezetői
érdekvédelem hatékony fellépésének lehetőségét. (Nem igaz, hogy elvették, ez túl
leegyszerűsítő és kényelmes álláspont lenne.)
Parraghnak a mozdonyvezetőkkel példálózó kijelentése mutatja, hogy vár még ránk
egy olyan Mt. módosítás, amely a mostani helyzethez képest átrendezi (szűkíti) a
szakszervezetek fellépésének lehetőségét. Sejthető a tervezett irány, de erről nem írnék, mert nem akarok tippeket adni senkinek. E nélkül is elég találékonyak. Az őszre
tervezett új (módosított, megújított, „novált”, nem mindegy?) Mt. várhatóan szűkíti a
szakszervezetek munkahelyi jelenlétének és fellépésének lehetőségét.
A szakszervezetek feladatai és lehetőségei
Az intézkedések többsége munkavállalói érdekeket sért, ezért a szakszervezeteknek kötelességük fellépni ellenük. De csak azokkal az intézkedésekkel szemben, amelyek munkavállalói érdeksérelmet okoznak, és azoknak, akiknek az érdekét sérti.
Egyes elemzők, publicisták egyenesen úgy gondolják, hogy a szakszervezeteknek
lenne a feladata szembeszállni (vagy azt szervezni) a kormánypolitikával. Ez így biztosan nem igaz, ezt vissza kell utasítani. A szakszervezeteknek nincs politikai
feladata. Fentebb rögzítettük, az, érdekvédelmi feladatok nem függetlenek a mindenkori politikától, de ebből nem következik, hogy a szakszervezeteknek politikával
szemben politikát kell állítaniuk. Ez a pártok feladata. Az a véleményem, hogy azok
szorgalmazzák a szakszervezetek politikai fellépését, akiknek ez lenne a feladatuk,
de képtelenek rá tehetetlenségből, vagy gyávaságból.
Az egyeztetési hajlandóság hiánya és a sztrájktörvény körüli jogbizonyta-
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érdekvédelem…

Mozdonyvezetői érdekvédelmi feladatok a kormánypolitika tükrében

érdekvédelem…

lanság behatárolja a szakszervezetek cselekvési lehetőségeit. Marad a tiltakozás, demonstráció, és a sztrájktörvény adta határok kitapogatása sztrájkbejelentésekkel. És fel kell készülni arra a helyzetre is, mit teszünk akkor, ha ezek
az érdekvédelmi eszközök hatástalanok maradnak, és az intézkedéseket be fogják vezetni.
A MOSZ most ezeket teszi. 450 fővel, önálló követelésekkel részt vettünk az országos szövetségek által szervezett április 9-i demonstrációban, képviseltettük magunkat a rendvédelmi dolgozók demonstrációján. Június 9-re önállódemonstrációt szervezünk (a többi közforgalmú járművezető képviselőinek közreműködésével) a
korkedvezményes és korengedményes nyugdíj tervezett megszüntetése ellen. Kollektív munkaügyi vitát kezdtünk a Trakciónál a létszámpolitika miatt, és a kormánynál a korkedvezmény miatt. Mindkettő lehetőséget biztosít arra, hogy sztrájkot kezdeményezzünk, és próbára tegyük a sztrájktörvényt is.
A MOSZ tervezett fellépéseinek a pártpolitika elkerülése melletti másik kijelölt
határa törvényesség, a törekvés a mindenkori törvények betartására. Egyértelművé és világossá kell tenni mindenki számára: be akarjuk tartani a törvényeket
akkor is, ha nehéz, és akkor is, ha szűkíti a mozgásterünket. Egy jogellenes sztrájknak az abban résztvevőkre és a szervezőkre nézve is igen súlyos következményei lehetnek (rendkívüli felmondás, a működés felfüggesztése, kártérítés stb.), más jogsértő cselekmények következményeiről nem is beszélve.
A szakszervezeteket csak a tag tudja megvédeni
A szakszervezetek elleni direkt támadásoktól a szakszervezetek nem tudják magukat megvédeni. A szakszervezeteket csak a munkavállalók tudják megvédeni
azzal, hogy taggá lesznek, vagy tagok maradnak. És itt még nem beszélek a
szakszervezeti hovatartozásról, itt csak arról beszélek, hogy a tag tag marad, vagy a
nem tag önvédelemből, szolidaritásból belép valamelyik szakszervezetbe. A személyes sérelmek orvoslásának, vagy a viták eldöntésének ne a kilépés, vagy a távolmaradás legyen az eszköze. Van elég nagy választék a szakszervezetek között, lehet
egyik, vagy másik szerveződés szimpatikusabb, de ne legyen olyan, hogy egy szakszervezetből kilépést rögtön nem követ egy másik szakszervezetbe belépés.
A szakszervezetek erejét taglétszám és a szervezettség adja, ez a legfontosabb. A politikai klíma, a jogszabályi környezet, a működési feltételek lehetnek
jobbak, vagy rosszabbak, de a szakszervezetek léte nem ezektől, hanem a tagoktól függ.
Új típusú együttműködés kell a szakszervezetek között
A magyar munkavállalói érdekvédelem helyzete, a szakszervezeti mozgalom egészének ereje azonban már nem csupán a tagjaiban erős szakmai szervezetektől függ,
hanem a szakszervezetek együttműködésétől is.
Új típusú együttműködésre van szükség. Erre egyik lehetőség (és kényszer) a szakmai szakszervezetek közötti közvetlen (nem konföderációkon keresztüli), érdekalapú és szolidaritási alapú kapcsolat. Ennek látszanak jelei, és a MOSZ
maga is tudatosan törekszik rá. Pl az öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazási formák (korkedvezményes, korengedményes és szolgálati nyugdíj) védelmében
más közforgalmú járművezetőkkel (buszvezetők, villamos-, troli- és metróvezetők),
a rendvédelmisekkel, szövetségi hovatartozástól függetlenül tájékoztatjuk egymást,
konzultálunk, összehangoljuk az akcióinkat, amiben akár a közös fellépés lehetősége is benne rejlik. Azt képviseljük, és azt mondjuk a partnereinknek, hogy mi tes�szük azt, amit a mozdonyvezetők érdeke megkíván, nem várunk senkire, de
ha másokkal együtt tudunk menni az úton, vagy az út egy részén, akkor ezt örömmel megtesszük.
Az országos konföderációk szintjén is szükség lesz változásokra. Részben
azért, mert a mostani struktúra elsősorban ellenszakszervezeti attitűdből, személyi ambíciók, politikai irányultság alapján jött létre. Helyenként a szervezetpolitika
rangjára emelték a személyes okból történő szembenállást. A szerveződési elv nem
szakmai, vagy érdekközösség alapú, a konföderációk súlyát nem az adja, hogy milyen tagsági bázissal rendelkeznek, működésük anyagi alapját a munkaerőpiaci alap
fölötti osztozkodás lobbitevékenysége alakítja, nem a tagszervezetek, stb.
Részben pedig azért, mert a kormány együttműködési akaratának hiánya miatt a
korábbi kijáró-lobbizó szövetségi érdekvédelem válságba került.
Ebben az átalakítási/átalakulási folyamatban azt valljuk, hogy előbb építkezni kell,
csak aztán lehet bontani. Előbb látszania kell a működőképes, új szövetségi rendszer körvonalainak, szervezeti kereteinek, addig a mostanit kell tovább működtetni.
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A kormánypolitika mozdonyvezetőkre gyakorolt hatása
A kormány jövedelempolitikája (egykulcsos adó, szuperbruttó és adójóváírás kivezetése az adórendszerből, családi adókedvezmény) a felső középréteget (vagy
az e fölötti jövedelmi kategóriát) preferálja. Szerencsére, az intézkedések a mozdonyvezetőket a felső középréteg alsó sávjában találták, ezért a kormány jövedelempolitikájának inkább kedvezményezettjei, mint vesztesei. (Természetesen nem
szerencse, hanem tudatos érdekvédelmi politika eredményeként tartoznak a mozdonyvezetők a felső középosztály alsó sávjába, emlékezzünk csak azokra a vitákra,
amelyek a bér, vagy KSZ elsőbbségéről szóltak.)
Ez azt jelenti, hogy változatlan bruttó kereset mellett 2010-ben 9,11 %, 2011-ben
3,43 %, 2012-ben 3,4 % 2013-ban 3,3% nettó keresetnövekedést „szenvedtek/
szenvednének el”. (Persze ezt még az infláció átfordíthatja reálbér csökkenéssé, és
a változatlan bruttó is növekvő bruttó volt, a kafeteriával nem számoltunk stb, de itt
most csak az adórendszer változásának hatásáról beszélünk.)
A vasútpolitika kettősséget mutat. Az állam gazdasági szerepvállalásának növelésére épülő általános gazdaságpolitika kedvezhet a vasútnak, ez pedig jó lehet a
mozdonyvezetőknek is. A rövid távú intézkedések, (egyes vonalak személyforgalmának visszaállítása, változatlan teljesítményű személyszállítási megrendelés 2011-re,
a vasúti hitelek szanálása) is stabilizálóan hatott a mozdonyvezetők helyzetére.
A nyilvánosságra került tervek (a Volánokkal összevont személyszállítási holding,
a vasút működési költségeinek tervezett csökkentése) azonban már aggodalomra adhatnak okot. Magában hordja a vasúti személyszállítási megrendelés csökkenésének kockázatát (nem minden viszonylatban a vasúti személyszállítás lesz a
nyertes), és a működési költségek csökkentési szándéka könnyen elérheti a munkabéreket. Ezek együtt a mozdonyvezetők foglalkoztatási biztonságát és a jövedelmét is fenyegetik.
A Munka Törvénykönyve tervezett módosításai minden magyar munkavállalóra súlyos fenyegetést jelentenek, ezért keressük a többi szakszervezettel közös fellépés lehetőségét.
Ugyanakkor a Mt. mostanra tervezett, un. „jogharmonizációs” módosításai közvetlenül nem tudják elérni a mozdonyvezetőket, mert van kollektív szerződés, ami a
munkaidőt, munkarendet, túlórát, munkaidő beosztást és ezek díjazását szabályozza. Ezek a szabályok automatikusan nem módosulnak, ezért a KSZ adta védelem
megmarad. De meddig? Ha a törvényi szabályok kellően lazák, a munkáltatók nyilván eljátszanak a KSZ nélküli foglalkoztatás gondolatával.
Amennyiben nem jutunk teljes eredményre a jogszabályok által garantált intézmények védelmében (korkedvezmény, korengedmény, Mt. módosítás) az érdekvédelmi fellépést a mozdonyvezetőket foglalkoztató vállalatokkal szemben kell
folytatni a szükséges garanciák megteremtéséért. Gondoljuk meg pl. hogy a munkakörüket valamilyen okból ellátni nem tudó mozdonyvezetők egzisztenciális biztonságáért régebben a vasút felelt azzal, hogy más munkakörben foglalkoztatta, és bérkiegészítést fizetett a számára. Ma már a más munkakörben foglalkoztatás a múlté,
a vállalat erről hallani sem akar.
Vagy a korkedvezményes nyugdíjrendszer finanszírozásához a vállalat 13,5% járulékfizetéssel járul hozzá. Ha nem lesz korkedvezményes nyugdíj, korkedvezményes járulék sem lesz? Vagyis teljesen megszűnik a munkáltató felelősségviselése?
Vagy hasonlóan: a kollektív szerződés azon szabályai (munkaidő beosztás, műszakpótlék díjazás, szabadság kiadás) nem azért születtek, mert a Mt-ben voltak ilyen
szabályok, hanem azért, mert a munkáltató és a szakszervezetek ebben állapodtak
meg. Vagyis hátrányosan változó Mt. szabályok mellett fel kell készülni a kollektív szerződés védelmére!
A Trakció - a nyilvánvaló foglalkoztatási kockázatok és a MOSZ minden tiltakozása
ellenére – létszámot vett fel és januárban mozdonyvezető képzést indított, és 20112012-re 30-30, 2013 60 fő, 2014-re 90 fő felvételét tervezi. Ezekkel a lépéseivel
súlyos felelősséget vett magára minden későbbi foglalkoztatási krízishelyzet miatt,
és megalapozottá tesz minden érdekvédelmi fellépést a foglalkoztatási egyensúly
esetleges megbomlása esetére.
Majd a Trakciós urak elmagyarázzák a kormánynak és a közvéleménynek – meg persze a mozdonyvezetőknek – miért nem láttak tovább az orruknál.
Budapest, 2011-05-26

Németh László

2011. május

(Máté Péter)

2010 februárjában Járay Zsigmond volt pénzügyminiszter a nevéhez köthető biztosító társaság szervezésében Kecskeméten előadást tartott. A terem
zsúfolásig megtelt a hallgatósággal. Járay úr beszélt a gazdasági helyzetről
hazai és nemzetközi viszonylatban, említést tett makrogazdasági mutatókról, lehetséges alternatívákról, csupa olyan dologról ami a jelenlévők személyes életét nemigen érintette, mégis tátott szájjal hallgatták. Az előadás
után lehetett kérdéseket intézni az előadóhoz, azonban a jelenlévők nemigen tudtak az életüket érintő fajsúlyosabb kérdést feltenni, így egy-két jelentéktelenebb téma megválaszolása után Járay úr a jelenlévő helyi polgármesterrel együtt a helyszínről eltávozott, elvégre választások előtt álltunk.
Távozásuk után a szervező biztosító cég vezérigazgatója előadása következett aminek a fő témája a nyugdíj kérdésköre. Rövid idő eltelte után a
hallgatóság ötösével-hatosával felállt és elhagyta a termet. Akkor, ott két
kérdés merült föl bennem. Az egyik az, hogy a nyugdíjkérdés ennyire jelentéktelen, a másik, hogy tökéletesen megoldott a jelenlévők számára, így
szót sem érdemel. Valójában egyik sem, a tartalmával van a baj. Az embert azonnali cselekvésre mindössze két dolog motiválja. Vagy az azonnali
örömszerzés, vagy az azonnali fájdalomcsillapítás. Nincs több, a nyugdíj pedig egyikbe sem tartozik bele. Tökéletes bizonyítékot szolgáltatott erre a januárban végrehajtott magánnyugdíjpénztári államosítás, hiszen hárommillió
ember szót sem emelt az ellen, hogy átlag egymillió forintja vált semmivé,
mert az nem fájt azonnal. Hogy mi lesz néhány évtized múlva, az a ’majd
lesz valahogy’ kategóriába sorolódott. A februárban esedékes fizetésekben
jelentkező jövedelemcsökkenés, (akiket érintett) már nagyobb zajt csapott,
hiszen azonnali fájdalmat okozott az a sok esetben néhány ezer forintos
csökkenés. Minél távolabbi jövőben következik be valami, annál hátrább kerül a prioritási sorrendben, noha a hátul lévő dolgok előresorolása az elöl lévők könnyebb elérését generálja, csak nem azonnal.
„Mindennek ellen tudok állni, csak a csábításnak nem” (Orson
Welles)
Az emberek élete anélkül, hogy tudatosulna számukra, egy óriási illúzió.
Azonnal megszerzendő javak a semmire alapozva, ezért elképesztő drágán. Azért a semmire alapozva, mert meg nem keresett jövőbeni jövedelmek terhére gondolják az előbbrejutást, ami látszólag sikerül is, miközben
egyre távolabb kerül attól ahova juthatna. Bebetonozzák az anyagi függőséget, ahelyett, hogy a függetlenséget érnék el. Az emberek a nagyobb javaik
megszerzését kevés kivételtől eltekintve hitelből fedezik (lakás, kocsi, háztartási gépek, berendezések) egyetlen bevételi forrásukra a munkaerejükre
alapozva, ráadásul a jövőbeni munkaerejükre. Ez az elemző, mérlegelő agy
csődje, a pénzügyi intelligencia teljes hiányára utal. Magyarország a lakástulajdonlási arány tekintetében világelső, kb 94%-os. Az idetelepülő bankok
számára valóságos kánaán, a lakosság számára modernkori adósrabszolgaság minden anyagi erejüket a bankárok szolgálatába állítva. Ez nem elég,
minden egyéb vásárlások a hitelkártyákon keresztül szintén a bankárokat
gazdagítja úgy, hogy közben semmit nem kérnek vissza belőle az emberek.
Miért nem lettem bankár? Csoda-e, hogy a sok csábítás mellett nem vonzó
a távoli nyugdíj kérdése. Egyetértek! Ne az éltünk legutolsó szakaszára való
anyagi készülődése legyen az elsődleges, hiszen egy korábban elért anyagi
biztonság úgyis magában foglalja a nyugdíjas idők biztonságát is.
Egy kis cash-flow
Minden gazdálkodás alapja a bevétel-kiadás egyenlege. A bevétel az alkalmazottak számára hazánkban szinte kizárólagosan a fizetés. A kiadási oldalon van az élelmezés, szórakozás, rezsi, ruházkodás. Az egyensúly egyszerű,
de jön a csábítás lakáshitel, vásárlói hitel, hitelkártya formájában amik a fizetést, mint bevételt a végletekig leterhelik. Miután a bevételi oldalon a fizetésen kívül nincs más, így ez a létező legnagyobb kockázat, mert az egyensúly a munkaképességen múlik. A szocializmus idején ez nem volt kockázat,
mert munkahely és fizetés nélkül nem maradt senki. A betegség sem volt
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igazi kockázat, mert a táppénz nem jelentett komoly bevételkiesést, maradandó egészségkárosodás esetén meg kerestek a dolgozónak helyben más
munkakört, tehát a bevételt nem veszélyeztette szinte semmi. Az egyenleg
biztonságát növelte, hogy a lakáshitelen kívül nemigen volt más hitelre lehetőség. Ma viszont kedves kollégák mi a helyzet, ha a forgalmi vizsgán bukta
van, vagy egészségromlás esetén mozdonyszolgálatra alkalmatlan a minősítés? Akár irány az utca? A családi költségvetés összeomolhat egy pillanat
alatt. Ez a kapitalizmus velejárója és aki még nem vette volna észre Magyarországon 20 éve kapitalizmus van. Gondolkodásban persze még a szocializmus gyökerezik ahol a gazdagok pénzét kellene szétosztani a többiek
között. A kapitalizmus minden ember számára biztosítja a jólét és meggazdagodás lehetőségét, csak a legtöbben nem tudják kihasználni, mert nem
értik a működését. Sehol semmilyen szinten nem oktatják, a tiltott tudományok körébe tartozik, mert ha az emberek jólétben élnek, akkor a kormányzás a kormányzottak egyetértésén alapulna és nem a beletörődésén. A HATALOM gyakorlása nem ezt kívánja.
Egy ki kapitalizmus
Lényege a befektetéseken alapuló tőkegyarapodás! Tekintsük úgy mint egy
sportmérkőzést, ahol a játékosok a játéktéren alakítják az eredményt. A
szurkolók – ez esetben szemlélők - mindegy, hogy mit kiabálnak a játékosok felé, az eredményre semmilyen hatásuk nincs. Azonban ebben a sportban a szurkolóknak be szabad szállni a játékba, az eredményt már ők is alakíthatják. Aki beszáll nem mindennapi előnyre tehet szert. Mit jelent ez az
életünkben?
Úgy tudunk a kapitalizmus haszonélvezőinek részeseivé válni, ha beszállunk a tőkegyarapítás játékába. Következménye a passzív jövedelem, ami a
bevételi oldalon levő fizetést erősíti. Ha a passzív jövedelem eléri a kiadás
nagyságát, akkor az ember jómódú,anyagilag biztonságban van akár örökre. A passzív jövedelem generálói: részvények, kötvények, befektetési alapok, ingatlan... Akik eddig nem hagyták abba az olvasást azok jó része most
megteszi. Ők a szemlélődők és a kapitalizmus kárvallottjai. Olyan szavakat
írtam le amelyek vörös posztóként hatnak. Sajnos ezért a vörös posztóért a
kormány felelős tagjai is sokat tettek, amikor a magánnyugdíjpénztárakról
azt a rémhírt terjesztették, hogy a tagok pénzét eltőzsdézték. Az amúgy is
alacsony pénzügyi intelligenciával rendelkező társadalomban évekre előremutató, hihetetlen károkat okozó kijelentés a befektetési kultúra erodálásához vezet a rövidtávú cél érdekében, amely a magánnyugdíjpénztári vagyon
költségvetésbe történő integrálásával szembeni ellenállást kellett, hogy
csökkentse. A nyugdíj kényszerpályán van, már a demográfiai helyzet okán
is. A kormány az öngondoskodást kikényszeríti, szépszóval úgysem megy.
Eddig sem ment.Vagy az emberek alakítják a körülményeiket, vagy a körülmények alakítják az embereket. A körülményeket azonban nem érdekli senki egyéni problémája, hány csekket kell befizetni, milyen kiadásokat kell teljesíteni stb, keményen számonkéri döntéseiteket tekintet nélkül arra, hogy
kinek az érdekét szolgálja.
„Gyarapodjék önerőből ha kedve tartja, de ha nem, akkor legalább
arról gondoskodjék, hogy mások tegyék gazdaggá” (Alexander Pope)
A fenti gondolat a XVIII. században élt úrtól származik és több mint 200 év
után is még értelmezési problémával küzd a legtöbb embernél. Nem hiszik
el, hogy ilyen létezik, pedig a nyugati demokráciákban a szemünk előtt zajlik. Mindenféle összeesküvés-elméleteket hallok a tőzsdével, részvénnyel,
befektetési alapokkal, kötvényekkel kapcsolatban, amiről az első mondatok után tudom, hogy teljes ismerethiány következtében születnek. Ha valakivel arról beszélek, hogy ma Magyarországon bárki számára kiemelkedően
jó módszerek vannak ahhoz, hogy viszonylag rövid idő alatt anyagilag független legyen, az egyetlen jó kérdés helyett, miszerint hogyan tudom megvalósítani, ezer indokot tud felsorolni amellyel alá tudja támasztani miért nem
képes vagyonossá válni, és ehhez foggal-körömmel ragaszkodik is. Joga van
neki a status quo-hoz, az állandóság a legtöbb embert megnyugtatja, még
ha az sérti is az érdekeit. Az esetleges vagyonosodás túl sok változással jár.
Egy kis vízió: Tegyük fel, hogy a mozdonyvezetők többségének van valamilyen
befektetése és annak hozamai elérik a kiadásaikat. Tegyük fel, hogy mun-
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létünk...

„Létünk ingoványra épül…”

létünk…

civil szemmel…

kahelyi konfliktus keletkezik a munkáltatóval, sztrájkhelyzet alakul ki. Milyen
eséllyel indulnánk neki egy sztrájknak akkor, ha tudjuk, hogy a kiesett fizetés nélkül is megélünk könnyedén? Vagy milyen az esély akkor, ha az ellenfél
- akár a munkáltató, akár a kormány - tud azzal kalkulálni, hogy meddig elég
a sztrájkalap? Ki döntené el, hogy egy ilyen mozdonyvezető mikor nyugdíjazza magát, hiszen élete végéig tudja finanszírozni az nyugdíjaskort?
Mondd Te melyiket választanád? Tudom, hogy a cikk végén biztosan választottál!
A kormányunk által generált változások a közelmúltban létünk alapjait rengette meg. A nyugdíj, a munkatörvénykönyv, a készülő törvényi változások
a konvergenciaprogram jegyében egy hajókürt erejével tülköl: NINCS TÖBBÉ GONDOSKODÓ ÁLLAM! Ha észrevesszük, ha nem, ég a ház a fejünk felett, amely ingoványon áll. Egyetlen védekezés, ami ráadásul piszokul ha-

Valakinek mindig rossz lesz…
Egy demonstráció a civil szemével

Április 9-én több tízezer munkavállaló fejezte ki nemtetszését a közeljövőben bevezetni kívánt megszorítások ellen. A különös az egészben
mégis az, hogy volt egyfajta egyensúly az eseményekben.
Előljáróban szeretném elmondani: generációm vajmi kevés információval rendelkezik a szakszervezetekről, a klasszikus értelemben vett érdekvédelmi tevékenységről. Persze iskolai tanulmányok, szülői elbeszélések okán nem teljesen ismeretlen a kérdés.
Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) mondhatni tapasztalt tüntetésszervező. Már nem első alkalommal hirdetett össznépi, vagy inkább úgy is fogalmazhatnék össz-szakszervezeti demonstrációt. Az Unió
lényegéhez való totális lojalitását jól mutatja, hogy az éves „találkozó”
helyszíne a mindenkori soros elnökség fővárosa. A cél nem kevesebb,
mint megállj-t parancsolni azon aktuális, bevezetni kívánt reformoknak,
melyek ellehetetleníthetik a munkavállalók életét, veszélyeztetik megélhetését.
Idén sem történt ez másképp, minden EU tagállam szakszervezeti delegációja utcára invitálta az érdekképviseleteket, hogy együtt lépjenek fel
a társadalmi igazságtalanságok ellen.
Mindig is nagyon szimpatikusnak találtam, amikor rengeteg ember egy
időben és egy helyen egyetlen közös célért képes arctalan tömeget alkotni. De mi ez a közös cél? A kollektív cél leginkább a megszorítások
elleni harc. Nem lehet tovább ragozni, mert ezen belül viszont ezer meg
ezer egyéni érdek körvonalazódik. A spanyolok vagy a lengyelek nem
azért vonultak síppal-dobbal, mert tiltakoznak az egykulcsos adórendszer magyarországi bevezetése ellen. Természetesen ez fordítva is igaz,
a magyar szakszervezetek sem azért vonultak az utcára, hogy a lengyel,
román, vagy osztrák munkavállalóknak jobb legyen.
Az arctalan tömeg esetünkben azért is lehet releváns, mert országunk
hat konföderációja nem túl gyakran hajlandó együttműködni, a mindennapokban nem igazán tapasztalható a köztük lévő összefogás. Április
9-e viszont ebből a szempontból más volt. A magyar szakszervezetek
békésen vonultak egymás mellett, nem lehetett különösebb ellentéteket, ellenérzéseket észlelni. Apropó békés vonulás… A szervezett demonstrációs kultúránk azért még eléggé gyerekcipőben jár. A hazai tüntetéseket általában a szélsőségek jellemzik. Hol kukát égetünk és tojást
dobálunk, hol pedig túlságosan is fegyelmezetten, némán halad az embersereg. Valahol kéne találnunk egy arany középutat, példát kéne vennünk külföldi társainkról. Nekik megy. Nem restek több ezer kilométert
megtenni, hogy hallassák kereplőjük és hangjukat. Mi mikor utaznánk
ennyit, hogy pár órára képviseljük hazánkat?! Amit még a 21 ország delegációja nagyon is különbül tesz, mint mi, az nem más, minthogy nem
„ki”, hanem „mi” ellen emelik fel hangjukat.
Kicsit úgy érzem, mindig a politikai vezetéshez hasonlítgatjuk magunkat. Be kell látnunk, ez nem egy járható út, hiszen az államvezetés illet-
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tékony, anyagi függetlenség! Ehhez mások hozzáértő segítsége kell ahogy
a világ egyik leggazdagabb embere Warren Buffett ajánlja: ha nem ismered az ékszereket, legalább ismerd az ékszerészt! Ezzel kapcsolatban álljon
itt egy adat. Ha egy mozdonyvezető az elmúlt 40 évben Warren Buffett cégébe fektette volna be a fizetése 8,5%-át, ma EGYMILLIÁRD forintja lenne.
Ami a legszebb az egészben az az, hogy ez a Warren Buffett portfólió ma
Magyarországon bárki számára elérhető.(Ha érdekel hogyan, a hozzávezető
utat megmutatom) Vagyonosodás vagy küszködés: újra idézem Henry Ford
szavait „ha azt gondolod, hogy sikerül, vagy ha azt, hogy nem, mindenképpen igazad van”
Fehér István
Kecskemét
+36302786352
+36305759310
ve az állampolgár két külön kaszt. A kettő között egyenlőséget teremteni képtelenség. Amin változatni lehet és egyértelműen szükséges is, az
az egyes társadalmi rétegek között lévő egyenlőtlenség. Ehhez pedig arra van szükség, hogy mindenki egy kicsit engedjen is meg nem is. Ez a
legnagyobb feladat, a magyar társadalomnak fel kell fognia, hogy mindenkinek a saját, önnön érdekei a legfontosabbak. A magyar demokráciának az egyik legnagyobb problémája talán nem is a hatalmat mindenképpen birtokolni akaró politikai csoportosulások jelenléte, hanem
a nem megfelelően működő és szerveződő demokratikus társadalom.
Ahol egy ország (és még mindig nem annak mindenkori vezetésére gondolok) saját magából csinál „bohócot”, ott miért várhatnánk el, hogy ezt
az éppen aktuális irányítás ne használja ki? A másik, véleményem szerint nem elhanyagolható dolog, hogy hajlamosak vagyunk vezetők személyével szimpatizálni vagy éppen nagyon is nem szimpatizálni. Lássuk
már be, hogy elfogultságunk képes a nonszenszből is szükségest és a
szükségesből is a felénk irányuló legnagyobb támadást csinálni.
Az egykulcsos adó az egyik sarkalatos pontja a közeljövőnek. A szakszervezetek úgy vélekednek, éppen az állandóság fog aránytalanságot
okozni. Nyilván van benne igazság, de gondoljunk bele egy szakszervezeti tömörülésen belül is mekkora különbségek lehetnek. Számomra „kívülállóként” ott veszti el kissé hitelességét az egész, hogy tüntet az is,
aki 300 000 Ft-ot kap és az is, aki csak 90 000-et. Mondhatnánk persze, hogy szolidaritás, együttérzés, de a hétköznapok során ennek megnyilvánulását nem igazán látom.
A 17 tagszervezetet összefogó Autonóm Szakszervezetek Szövetsége,
s zászlaja alatt a MOSZ is fehérben pompázott, mintegy 400 vonulójával. Érdekes lehet belegondolni, vajon tudatos üzenet eredménye-e az
egyébként biztonságot és egyenlőséget is szimbolizáló fehér viselése.
Az egyenlőség megteremtéséhez hatásos eszköz lehetne az egyes foglalkozásokhoz tartozó kiváltságok eltörlése is. Például a vasutas dolgozók családtagjait érintő ingyenes utazás. Tegyük fel, megszüntetik.
Ezzel egy időben egy közhivatalnok hozzátartozója sem kap előbb időpontot, mint mondjuk én. Egyenlő esélyek, de valamelyik félnek így sem
lesz jó.
Így április vége felé azt mondhatjuk, mindenki számára egyértelművé
vált, hogy a munkavállalók helyzete nem a közeljövőben fog nagyfokú
javulást mutatni. A kérdés az, állandósulhat-e a magyarországi érdekképviseletek teljes mértékű összefogása, vagy pedig a budapesti akció
után – amely a résztvevők létszámát tekintve ugyan sikeresnek tűnt, de
érdemi eredményt ez ideig mégsem hozott - a továbbiakban is mindenki
csak a saját háza táján sepreget?!
Fent jegyzett írásom teljes mértékben külső vélemény,
mely egyáltalán nem kíván a magyarországi szakszervezetek, s ezen belül a MOSZ felé irányuló támadás lenni,
csupán generációm mindennemű elfogultság nélküli meglátásait tükrözi a hazánkban jelenleg folyó anomáliákkal
kapcsolatban.
Eklics Nikolett
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A 2010. év augusztusában lépett hatályba a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
munkavállalóinak munkába járással kapcsolatos utazási költségeinek megtérítéséről szóló 15/2010. VIG sz. vezérigazgatói utasítás, majd 2010. szeptember 15-én került kiadásra az ezt módosító
21/2010. VIG sz. vezérigazgatói utasítás (továbbiakban: Utasítás).
Véleményem szerint, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítéssel összefüggésben a munkáltató olyan feltételeket dolgozott ki az Utasításban, amely ellentétben áll a munkaviszonyra
vonatkozó szabályokkal. Ezek szerint, a hatályos Kollektív Szerződés (továbbiakban: KSz) már egyértelműen szabályozta azt a kérdést, amelyet az Utasítás jogellenesen leszűkített. Az Utasításban
meghatározott 9,-Ft/km-es összeg ellentétben áll a KSz-ben szereplő 28,-Ft/km-es költségtérítéssel. Miért? Mert nincsen olyan kitétel
a KSz-ben, miszerint a 28 Ft/km-es költségtérítés kifizetése a saját tulajdonú gépjármű meglététől, illetve az azzal történő munkába
járás tényétől lenne függővé téve. A KSz kizárólag azt tartalmazza,
hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvénybe foglalt 9,-Ft-os
összeggel azonos költségtérítés jár, és két esetben ezt kiegészíti a
munkáltató 28,-Ft/km költségtérítésre. Tehát a költségtérítésre való
jogosultság független attól, hogy a munkavállaló rendelkezik-e saját tulajdonú gépkocsival és attól is, hogy gépkocsival oldja-e meg a
közlekedését, vagy egyéb módon.
A munkáltató az Utasítás hatályba lépését követő hónapokban, több
esetben nem a KSz idevonatkozó, 64. §-a szerint teljesítette a munkába járással kapcsolatban benyújtott költségtérítési igényeket.
Egyik mozdonyvezető kollégánk, ugyancsak több hónapon keresztül nem kapta kézhez a munkába járásával összefüggésben felmerült költségtérítés KSz szerinti mértékét. Ennek következtében a
mozdonyvezető egyeztetést kezdeményezett a munkáltatói jogkör
gyakorlójával, amely azonban eredményre nem vezetett. A jogkör
gyakorló szerint az Utasítás alapján nem jár a 28,-Ft/km, mert az
igénybejelentő nyomtatványon nem szerepeltek az előírt, saját autóra vonatkozó adatok. Miután kollégánk nem fogadta el a választ,
ezért munkaügyi bírósághoz fordult elmaradt munkabérének megállapítása és kifizetése iránt.
A munkaügyi bíróság helyt adott kollégánk kereseti kérelmének. Az
ügyben eljárt bíróság szerint, a perben releváns munkaviszonyra vonatkozó szabályok alapján, abban az esetben, ha a mozdonyvezető
a munkaidő-beosztása miatt a tömegközlekedési eszközt nem vagy
csak két órát meghaladó várakozással tudta volna igénybe venni,
akkor a munkáltatónak 28,-Ft/km költségtérítést kell fizetnie a részére, ahogy ezt az összeget 2010. július 31-ig meg is fizette.
Nem fogadta el a bíróság a munkáltató azon érvelését, hogy a munkavállaló nem csatolta a költségtérítési igénylőlapja mellé a lakcímnyilvántartó kártyáját, tekintettel arra, hogy kollégánk lakóhelyének
címe a munkáltató birtokában volt, évek óta fizette már erre az útvonalra a munkába járással kapcsolatos költségtérítést. Tehát, amen�nyiben változás nem történik, a munkavállalónak nem kell a lakóhelyét igazolnia minden egyes igénybejelentésekor. Azt már csak halkan
jegyzem meg, hogy az egyeztetések alkalmával a munkáltatói jogkör
gyakorló egyszer sem hiányolta a kolléga lakcímnyilvántartó kártyáját, vagyis az alperesi munkáltató szerint ezen rendkívül fontos körülmény csak a peres eljárás során merült fel. Arra a felvetésre pedig,
hogy ez is jól példázza a munkáltató hozzáállását azon alkalmazottaihoz, akik a bevételt hozzák számára, nem kívánok reagálni.
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A munkaügyi bíróság nem fogadta el az Utasítás munkába járási
utazási költségek megtérítéséről szóló rendelkezéseire való munkáltatói hivatkozást. Előadta a bíróság, hogy az Utasítás szerint a KSz
64. §-ában rögzített költségtérítésre a munkavállaló saját gépjárművel történő munkába járás esetén jogosult. A KSz 64. §-a viszont
nem írja elő, hogy a munkavállaló kizárólag akkor jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott összeg 28,-Ft/
km költségtérítésre történő kiegészítésére, amennyiben saját gépjárművét veszi igénybe a munkába járáshoz. A KSz ennek a költségtérítésnek a mértékét szabályozza akként, hogy a saját gépjárművel
történő munkába járás költségtérítése címén elszámolható összeggel azonos költségtérítés jár a munkavállaló részére bizonyos esetekben a munkába járáshoz. Ez azonban nem azt jelenti a bíróság
álláspontja szerint, hogy e költségtérítést a munkáltatónak csak akkor kell fizetnie, ha a munkavállaló saját gépjárművét veszi igénybe
a munkába járáshoz.
Mindezek alapján az eljáró bíróság megállapította, hogy az Utasítás
a KSz 64. §-ában előírt munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre vonatkozó szabályokat leszűkítette a saját gépjárművel
történő munkába járásra. Ennek megfelelően, felperes kollégánknak akkor, ha munkaidő-beosztása miatt tömegközlekedési eszközt
nem vagy csak két órát meghaladó várakozással tudna igénybe venni, a KSz rendelkezése alapján utazási költségtérítésként 28,-Ft/km
összeg jár az alperesi munkáltatótól, abban az esetben is, ha nem
saját gépjárművet vesz igénybe. Egyebekben a bíróság azt is megállapította, miszerint az utazási költségtérítés meg nem fizetésének
az indoka az nem lehet, hogy a munkavállaló a
saját gépjárműve adatait nem jelentette be a
munkáltatónak.
Véleményem szerint, ezek után az már teljesen
elhanyagolható körülmény, hogy a bíróság az eljárási illeték megfizetésére is kötelezte a munkáltatót. 
dr. Király György s.k.

Búcsúzunk

Váradi
László
kollégától,
aki 2011.04.27-én tragikus hirtelenséggel,
életének 59.évében elhunyt.
Mozdonyvezetők Szakszervezete
Békéscsabai Tagcsoportja
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jogtanácsos válaszol...

… a munkáltató mindig
jogszerűen jár el!

szakmai kitekintés...

Egy mozdonyvezetővel országokon át?

A minap találtam az interneten egy meglepő hírt „Közeleg a határidő”
címmel. Azt hiszem az első néhány sorát érdemes szó szerint idézni.
„Nyolc EU tagállamnak kell május 14-én szembe néznie a lejáró határidővel; eddig kellene teljes egészében a nemzeti jogba átültetni a mozdonyvezetők tanúsítványáról szóló direktívát”.
Mit is jelent ez pontosan? Az EU azt szeretné elérni, hogy azonos típusú járművek esetében, az országhatárokon át történő mozdonyvezetés
keretrendszere legyen biztosítva. Ennek érdekében egységesíteni szeretnék az egészségügyi, alkalmassági vizsgálatok rendszerét, és a képzés alapját alkotó tudásanyagot, hogy ne kelljen a munkavállalónak feleslegesen ismételt vizsgálatokon megjelennie, és a már megszerzett
tudásáról újból és újból számot adnia. ( Ez azért is érdekes, mert a
mozdonyvezetők amúgy is időről időre ismételten számot kell, hogy adjanak a már megszerzett tudásukról, az időszakos vizsgák keretén belül.) Ha valaki először olvassa a hírt, még azt is gondolhatja, hogy egy jó
és előremutató kezdeményezésről van szó. Aki azonban ismeri a szakmát, és annak belső viszonyait, az látja, hogy ehhez az egységesítéshez milyen megoldhatatlannak látszó nehézségekkel kell szembenézni.
De a hivatalnokok döntöttek, határidőt szabtak, tehát a döntést végre
kell hajtani. Ami lehet, hogy a jövőben kedvezőbb körülményeket biztosít a mozdonyvezetőknek, de valahogy elveszítettem a bizalmamat és
kritikus szemmel nézek minden EU-s döntést. ( Az ő elképzelésük nyomán született meg az ún. útvonalkönyv, ami azt hiszem a legnagyobb
„blődli” amit vasúti pályafutásom alatt megértem. Egyszer véletlenül
láttam egy nagyon hülye amerikai filmet - milyen is legyen egy amerikai
film - amiben bűnözők elrabolnak egy vonatot, megölik a mozdonyvezetőt, de nincs nagy baj, mert a mozdonyon megtalálják a térképet és
így már tudják, hogy a vonattal merre kell tovább menniük. Mert naná,
hogy a mozdonyt tudják vezetni. Azt hiszem az európai hivatalnokok is
így képzelik el a mozdonyvezetést. Nyilván látták az említett filmet.)
De most térjünk vissza a vizsgáztatás egységesítéséhez. Azt hiszem,
hogy az orvosi és alkalmassági vizsgálatok egységesítése viszonylag
könnyen megvalósítható és támogatható. Sőt szerintem ennek megvalósítása kedvező hatással lenne a mozdonyvezetőkre, hiszen megszűnhetnének a mostanság tapasztalható ellentmondások, amelyek az
időszakos orvosi vizsgálatok körül kialakultak. Egységesen és pontosan lehetne szabályozni, hogy melyek azok az egészségi elvárások az
időszakos vizsgálaton megjelenő dolgozónál, amelyek valóban szükségesek ahhoz, hogy biztonságosan el tudja látni a feladatát. Pontosan
szabályozni lehetne, hogy mikor és miért küldheti a munkáltató soron
kívüli orvosi vizsgálatra a munkavállalót, valamint azt, hogy mikor indokolt a pszichológiai vizsgálat. Azt is le kellene fektetni, hogy a munkáltató által kijelölt időpontokban a vizsgálatot az erre illetékesek kötelesek elvégezni, és erről haladéktalanul tanúsítványt kiadni, hogy a
dolgozónak minél kevesebb munkaidő kiesése keletkezzék. Tehát ez
idáig rendben van.
De mi a helyzet a képzéssel? Itt először is tisztázandó, hogy milyen állami alapképzettséggel rendelkezzék az, aki mozdonyvezető szeretne
lenni. Sajnos ezen a téren még országon belül is elég kusza a helyzet. Nemzetközi kitekintésben szintén elég változatos a paletta. Mivel
a mozdonyvezetői tanfolyamok ideje nem elég ahhoz, hogy aki ezt a
szakmát választja ez alatt az idő alatt kellő mélységben el tudja sajátítani az alapokat, a vontatási mechanikát, a dieselmotorok, a hidraulikus hajtóművek, a villamos gépek szerkezetének és tulajdonságainak
az ismeretét, valamint a fizikai és matematikai alapismereteket, ezért
kívánatos lenne, hogy a jelentkezők szakirányú képesítést adó középiskolából kerüljenek ki. A tanfolyamon tanítanák az adott vasútvállalat
vontatójárműveinek alaptípusait, azoknak a villamos és fék sémáit, a
járműszerkezetet, a fékszerkezeteket, a különféle forgalmi, műszaki és
kezelési utasításokat, valamint a vasúti járművek vezetését. Lássuk,
hogy ezekből mi lehet az a közös nevező, amelyet minden európai tagvasút egységesen beemelhet a saját képzési rendszerébe! Az egyik a
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megfelelő szakirányú állami iskolai végzettség megkövetelése, a másik
a típusismeret, ha olyan típusról van szó, ami több országban is üzemel. A forgalmi, műszaki és egyéb utasítások jelentősen eltérnek egymástól, mivel merőben más körölmények között dolgoznak a különböző nemzetek vasútvállalatai, hiszen mások a műszaki, földrajzi, (hegyi
pálya, vagy síkvidéki vasút) gazdasági adottságaik, amiket nem lehet
egyik napról a másikra megváltoztatni. Kívülállók és vasútbarátok az
ETCS-ben látják a jövőt, mondván az „lefordítja” a járművezető számára a jelzési képek jelentését. De ez csak a jelzési utasítás eltéréseinek
problematikáját oldja meg. Azon kívül még számos utasítás van, amit
a mozdonyvezetőnek ismernie kell ahhoz, hogy a vonatát képes legyen
adott vaspályán továbbítani. A nyelvismeretről már nem is beszélek.
Egy török kamionsöfőr gond nélkül közlekedik idegen államok területén anélkül, hogy a nyelvet ismerné. A KRESZ Európában meglehetősen egységes, más ismeretre meg nem nagyon van szüksége. Sőt. A
magam részéről elmondhatom, hogy nagyon sok mérföldet megtettem
gépkocsival az USA-ban, pedig ott az európaitól eltérőek a közlekedési szabályok. Mégis elboldogultam, mindenhova odataláltam, balasetet
nem okoztam. A vasúti közlekedés azonban más. Melyik az a magyar
mozdonyvezető, aki mondjuk a német vonalakon, magyar mozdonyvezetői vizsgával merne önállóan vonatot továbbítani? Még típusismerettel és nyelvismerettel sem vállalkozna ilyesmire épeszű ember. Sőt. Ha
csak magyarország vasútjait nézzük, pl. a „veresi” vagy a dél-balatoni
vonalra csak azok a mozdonyvezetők mehetnek, akik rendelkeznek külön „KÖFI” vizsgával. Azonkívül mindenki csak olyan vonalon teljesíthet
önálló szolgálatot, amelyiken vonalismerettel rendelkezik. (A vonalismeretet nem pótolhatja az útvonalkönyv. Még digitális formában sem.
Bár van egy olyan gyanúm, hogy ez a távlati cél.) Tehát azt hiszem,
hogy megállapíthatjuk: jelenleg még nem jött el az idő, hogy európai
szinten egységesíthető legyen a mozdonyvezető képzés és vizsgáztatás, hogy minden kölön vizsga és nyelvismeret nélkül a mozdonyvezetők - hasonlóan a kamionsofőrökhöz - egész Európában közlekedhessenek. Azt csak halkan jegyzem meg, hogy nem tudom mennyivel
gazdaságosabb úgy a vonattovábbítás, ha egy mozdonyvezető viszi a
szerelvényt mondjuk Rotterdamból Isztambulba, mintha a határon a
vonat egy-két percre megáll, váltanak, és a friss, nyelv és helyi ismeretekkel rendelkező mozdonyvezető viszi tovább a vonatot a következő mozdonyvezető váltó állomásig. Hiszen közben így is, úgy is cserélni
kell a személyzetet, mert nem várható el, hogy egyetlen ember vezesse a vonatát napokon keresztül.
Amennyiben az EU szándéka az, hogy a képzés egységesen magas
színvonalát biztosítsa, ( úgy tűnik, hogy a több országon át vonatát továbbító mozdonyvezető még a távolabbi jövőben sem válik realitássá) akkor a mozdonyvezetők hosszú távon jól járnak. Hiszen tudjuk
jól, hogy napjainkban a piacon jelen vannak olyan kis vasútvállalatok,
amelyek úgy tudnak csak életben maradni, ha a működési költségeiket
a végletekig sikerül lefaragni. A mozdonyszemélyzet felkészítési színvonalának csökkentése, a minél rövidebbre kurtított kiképzési idő náluk
a túlélést szolgálja, de versenyhátrányba juttatja a nagyobb, de felelősen gondolkodó vasúti cégeket. Ha a képzésre kevesebb időt és pénzt
áldoznak, akkor az esetleges elbocsájtások nem okoznak komolyabb
gondot a munkáltatónak. Majd, ha szükség lesz rá, újakat képez ki olcsón és viszonylag rövid idő alatt. A képzetlen embert könnyebb kezelni, könnyebben lehet rá nyomást gyakorolni és nem utolsó sorban kevesebb bért kell neki fizetni. Így nagyobb profitot termelhet az adott
vasútvállalat. Vannak akik úgy gondolkodnak, hogy nem is szükséges a
mozdonyvezetőket a korábban megszokott alapos képzésben részesíteni, hiszen a számítástechnika széleskörű elterjedésével az ember tevékenységét úgy is ellenőrzi a gép. Megítélésem szerint megnyugtatóbb, ha az ember felügyeli a gépet és nem fordítva.
Ha jól képzett masiniszta ellenőrzi a gépet, akkor szívesebben ülök fel
egy vonatra, vagy szívesebben bízom rá az árut, hogy juttassa célba.
Egy vasútvállalatnak pedig az kell legyen a legfőbb célja, hogy minél
többen, bizalommal vegyék igénybe szolgáltatásait. Móricz Zsigmond
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A nyugdíjrendszer tervezett átalakítása miatt a szakszervezeti konföderációk áprilisban demonstráción fejezték ki együtt
nem értésüket a döntéshozók ellen. A tiltakozáshoz a Mozdonyvezetők Szakszervezete is csatlakozott, több mint 400
fővel képviseltük a kollégákat. Az országos tüntetés után az egyes szakszervezetek folytatták nyomásgyakorlásukat, leghangosabban talán a fegyveres és rendvédelmiek, valamint a tűzoltók adtak hangot felháborodásuknak. A MOSZ szolidaritását fejezte ki, 70 mozdonyvezető részt vett a fegyveresek szervezte tüntetésen és a fáklyás felvonuláson. Közben a
Mozdonyvezetők Szakszervezete döntött egy önálló mozdonyvezető demonstráció megszervezéséről, ezt megelőzően pedig, aláírásgyűjtéssel tiltakoztunk. Az aláírásgyűjtő ívek és egy hivatásunkat bemutató film elkészítésével és a parlamenti
képviselőknek való átadásával is a mozdonyvezetőket jogosan megillető korkedvezmény és korengedmény intézményéért
szállunk síkra. A Kollektív Munkaügyi vita kezdeményezésével, pedig kifejeztük szándékunkat, hogy elsősorban tárgyalóasztal mellett kívánjuk elmondani érveinket a korkedvezmény megtartására.

Barsi Balázs
rovata

Megkérdeztük: egyetértesz-e az eddigi érdekképviseleti tevékenységgel, a tervezettel
szemben, Te milyen lépést tartanál szükségesnek?

Ma Magyarországon komoly problémák vannak, a gazdasági helyzet siralmas. Valamit tenni kell, hogy a helyzet javuljon.
Egyik ilyen megoldás a nyugdíjrendszer megváltoztatása, korszerűsítése lehet. Személy szerint örülök annak, hogy a magánnyugdíj pénztár pénzei állami felügyelet alá kerültek, ez
szükséges lépés volt, és a mi érdekeinket szolgálta. Viszont a
korkedvezmény megszüntetésének ötlete rossz gondolat. Kétségtelen, hogy ezen is kell javítani, változtatni, mert amióta ez
létezik sokat változott a világ, az országunk. Nem tartom korrektnek, hogy egyes szervek fiatalon nyugdíjba mennek olykor
több pénzért, mint amit aktívan kerestek. Igen tudom veszélyes
munkát végeznek, de könyörgöm ki nem? Baj van, változtatni
kell. Mindenkinek ki kellene vennie a részét az országért, magunkért, a gyermekeink jövőéért. Folyamatos a felháborodás,
tüntetések vannak az utcákon. Persze mindenki védi az érdekeit, de mindenáron? Azt hiszem a legjobb megoldás a tárgyalás. Viszont nem fér a fejembe, hogy egy tárgyalás után mindkét oldal nyilatkozik a sajtóban, és hatalmasak a különbségek
a nyilatkozatokban. Össze kéne már ülni a kormánynak és a
szakszervezeteknek, kitalálni egy közös célt, és ha kell engedni. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének meg kell győznie a
döntéshozókat, hogy amit szeretnének nem jó, mondhatnám
életveszélyes. Az a rendszer, ami nálunk van szerintem jó, valahol itt van az igazság. Az ember ebben a munkában tönkre megy, fizikailag leépül nem a munka miatt, az életvitel mellett, de ezt minden munkatársam tudja. Ők viszont nem. Éppen
ezért szükséges ész érveket felhozni, meggyőzni őket arról, hogy
rossz a koncepciójuk. Például a Rendvédelmi Szerveknél a 25
év munkaviszony nagyon kevés. Az ő nyugdíj rendszerük a rendszerváltás előtt készült, ami reformra szorulna. Vagy ha el is
megy nyugdíjba korábban, mint mások, ne kaphasson állást,
vagy teremtsen munkahelyet. A rokkant nyugdíj felülvizsgálata szerintem okos gondolat, biztos vagyok benne, hogy rengeteg a csalás azon a téren. Nem dolgozik, mi tartsuk el. Hát ne!
Bízom benne, hogy a vezetőink, képviselőink leülnek a tárgyalóasztalhoz, és megállapodva állnak fel onnan. Remélem nem
lesz szükség sztrájkra, újabb tüntetésekre, erre senkinek nincs
szüksége. Kívánom, hogy mindenki elégedett legyen, a munkahelyünk megmaradjon és dolgozhassunk benne, és a nyugdíjas
éveinket boldogságban tölthessük.
Grimm Dániel
Nagykanizsa
Lassan 25 éve, hogy a vasúthoz jöttem mozdonyvezető gyakornokként. Akkor még optimista voltam ma már megváltozott az
álláspontom. Akkor nekem számított, hogy „legályázott” éveim
után korkedvezményt kapok. Jöttek-mentek kormányok, eddig
mindenki megbecsülte (elismerte?) munkánkat. A mostani kormány pillanatnyi elmezavarában a korkedvezmény megsemmisítését és ezáltal a nyugdíjrendszer átalakítását tervezi Széll Kálmánról elnevezett tervében. Tőlünk, mozdonyvezetőktől akarják
megvonni azt, ami jár? Arról nem mi tehetünk, hogy a munkaképesek 60%-a nem dolgozik, csak segélyre vár. Könyörgöm, a
kisebbséget ne mi tartsuk el. Amit már nyugdíjjárulékként befizettünk az hová került? Ki fog majd engem eltartani, ha nyugdíj nem lesz, mire megérem. Határozottan egyetértek a MOSZ
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demonstrációjával, mert ha ezt hagyjuk, akkor egy sínpárt a temetőbe is kell vezetni, amelyen egy különvonat jár. Meddig tűrik még ezt a magyar emberek? Politikusaink úgy gondolják velünk mindent megtehetnek. Orbán Úr, Matolcsy Úr, Lázár Úr, egy
hónapot cserélhetnénk!!! Könnyű a papíron a döntést meghozni, de a valóságban milyen következményei lesznek? Ugye bár
a mozdonyvezetők korán halnak, de a boldog öregkorról nem
is álmodozhatunk. Ez a kormány egyáltalán nem foglalkozik a
vasúttal. A mozdonyvezetők kéthetes sztrájkja is 1998-2002
között volt. Nem látom az országban az összefogást. Franciaországban egymás mellet sztrájkoltak pedagógusok, mozdonyvezetők, mérnökök... . A médiának is nagy a felelőssége.
Úgy gondolják a mozdonyvezetőknek nem annyira felelősségteljes a munkája, mint a rendőröké vagy a tűzoltóké. Hisz
őket látjuk újságokban, híradókban. Pedig a 30-35 évet lehúzó mozdonyvezető éjszakákon át stresszben, zajban, rázkódásban, huzatban, karácsony és ünnepnap nélkül teljesíti
szolgálatát, amit sokan nem látnak! Szórólapokkal, filmekkel,
cikkekkel lehetne a szakmánkat jobban elismertetni. Szerintem
a sztrájktól sem kell és nem is szabad visszariadni. A nyugdíjas
mozdonyvezetőket akarja visszahozni dolgozni? Az aktív embereknek sincs munkája. Az utasok többsége is vasútellenes. Vasútbarát politikával, menetrenddel sokkal előbbre jutnánk. Tisztább, korszerűbb vonatokkal szívesebben utaznak az emberek.
Áldozni kellene már végre rá, kormányunk!!! Egy szó, mint száz
Tisztelt Kollégák már sok mindent elvettek tőlünk, ezt ne hagyjuk! Fogjunk össze, az ellenségeskedést félre kell tenni. Balesetmentes szolgálatot mindenkinek.
Perge Csaba

Füzesabony
Korkedvezmény eltörlése, ráadásul a megszerzett jogok semmissé tétele, de az utóbbinak az említése is vérlázító! Igaz, a
végkielégítésekkel kapcsolatban volt egy próba / ami Tisztelt
Házra nem vonatkozott/de ennek egy részét a vegetálásra ítélt
Alkotmánybíróság megvétózta. Ne legyenek illúzióink ez csak a
kezdet. Következik az MT módosításának /ami a Tisztelt Házra szintén nem úgy vonatkozik/ torkunkon történő lenyomása.
A túlóra (ha van) szabadidővel történő megváltása, a műszakpótlék csökkentése stb. Emlékszem volt már egy ilyen kísérlet,
délelőtt senki nem akart dolgozni, mert azért nem járt pótlék.
Tudom még „ifjú titánok voltunk” a korkedvezménnyel nem foglalkoztunk –mikor lesz az még- jeligével. A mostaniak valószínű
ugyanígy vannak ezzel, de említettem ez csak a kezdet, az MT
rájuk is vonatkozna, és ugye a kis kedvezmény se jönne ros�szul. Nem akarom részletezni, amit az előző számban a kollégáim már megfelelően leírtak, a stresszről, az éjszakázásról,
a rendszertelen étkezésről, a karácsonyokról, a szilveszterekről, amikor egy-egy családi bulit tologatni kell, a hétvégekről,
és ezek a szervezetre gyakorolt hatásairól. Ezeket vállaltuk. Miért? A szakma szeretetéért, a jó közösségéért „akit a mozdony
füstje megcsapott” aj, ajaj! Mostanában „megcsapott” bennünket más is. Úgymint állásidő, bizonytalanság, stb. Azért aki ezt
íróasztal mellől kitalálta megkérném, ugorjon már föl egy „szilire” azon a két szép lépcsőfokon húsz kilós zsákkal a hátán, főleg télen a „mászókán”, utazzon le egy pár száz kiló métert egy
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„rendesen” felújított pályán. Nem egyszer, mint egy jó kirándulás. Ha megkérdezik, tőle otthon- miért beszélsz hangosan- akkor az a válasz-, mert egy 21. századnak minden tekintetben
megfelelő csendes munkahelyen voltam. Igaz mikor telefonon
hívtál azt nem vettem észre.- Félretéve a viccet/az vicc hogy ez
nem vicc/. Ezt az életmódot mi választottuk, de igen tisztelt uraim nem erről volt szó! Sportnyelven szólva az első sárga meg
van, a második után kiállítás jár! A szabályokat nem mi akarjuk felrúgni! Azt érdemeljük, hogy szóba se állnak velünk? Hogy
a munkánk becsületét nem fogadják el? Nem vagyunk megfelelő tárgyaló partnerek? DEHOGYNEM! Tegyük félre a vélt-valós sérelmeinket, és követeljük a jogainkat (járandóságunkat)!
Ne feledjük, amit eddig elértünk, azt mind kemény eszközökkel sikerült! „Habár fölül a gálya, alul a víznek árja, azért a víz
az úr” . A Tisztelt Urak hogyan akarnak ezekkel az eszközökkel
1000000 munkahelyet létrehozni, az közgazdaságilag még nem
igazolt. Félre a forradalmi eszmékkel, jön a 16%-os adó „ezt jól
elkúrtuk”. A többit nem fogjuk? Azt gondolom, mindegy milyen
színű a kormány, de a megszerzett jogokat ne vegye el senki!
Ezért adjunk hangot igazunknak, a médiában, minden lehetséges fórumon, ha kell az utcán is!				
Kedves Kollegák! A lényeg az, hogy a hajót mindegy hol fúrják,
a kapitány széke alatt, vagy az evezősök alatt, az akkor is elsül�lyed! Rajtunk múlik! ”Engem vigyen föl a padlásra”. Ugye ezt
mind ismerjük? Ne vigyen föl, de legalább ne hagyjon lent!
Nálunk az erő! Nehogy már a nyúl vigye a vadászpuskát! Hiány
van! Hatalmas! Kaptuk, vagy csináltuk? Meg kell oldani! Hogy
lehet? Sok az ingyenélő, sok a lógós! „Gyerünk, csináljuk”! A
lehetőség? Csökkentsük a saját intézményeink kiadásait, vagy
sajátunkat? Hüm-hüm! Nehéz kérdés! Mi lesz a rokonokkal?
Mit ígértünk? Sok-sok munkahelyet! Hozzuk vissza fiatal nyugdíjasokat, sőt töröljük el a korkedvezményt, /nekünk ilyen úgyse lesz/! Igaz a miénkhez képest aprópénz, de majd lesz valahogy!
- Lázadni fognak! Már túléltünk egy ilyet 2000-ben „Nem léphetünk ugyanabba a folyóba kétszer”! De most nem egyedül vannak. Nem baj a többivel úgy sem ért mindenki egyet. Ezt végre
kell hajtani! Mindenki „velünk van”! Dehogy. Aki nincs azt „lecseréljük”! Nem kellene máshol keresni a többet, például közbeszerzés, tanácsadók, stb? Csönd, mert lecserélünk! Ezen a
hangok bármikor elhangozhattak (egy-kettő-öt vagy tíz éve), de
ez a képzelet szüleménye. Egy ilyen vita után milyen ereje lehet
egy szakszervezetnek? Hát a tagsága! Mely kiáll mellette. Nem
mimózaként! Nemcsak a jót várva, hanem tesz is érte! Nálunk
„boldogabb” országokban már működik, nem véletlenül „boldogabbak” azok az országok.
Rá kell jönnünk, hogy a „dögöljön meg a szomszéd tehene is”
szindróma már elmúlott, mi is felejtsük el!

Máriás András
Kiskunhalas
31 éve szolgálom a vasutat, láttam már jót, s rosszat. A nyugdíjrendszer átalakításával nem értek egyet, s az sem igazán
van ínyemre, ahogy ezt teszik. Azok, akiket ez a változás érint,
vagy érinthet, nem engedik a tárgyalóasztalhoz, helyette nemzeti konzultációt tartanak a semmiről. Minden nap más és más
verzióval, ötlettel állnak elő, ami igaz volt tegnap, az nem biztosíték a holnapra. Bizonytalanságot keltenek azokban, akiknek
bőrére megy a játék. És a bizonytalanságnál nincs rosszabb. Én
már kerültem ilyen helyzetbe, amikor egészségi okokból levettek a gépről, akkor bennem is felmerült, mi lesz velem, a családommal, ha holnaptól nem kellek. Szerencsére a sorsom jóra fordult, de az a helyzet sokakkal előfordulhat, ha 58-60 éves
korban még mozdonyvezetőként kell megfelelni az orvosi alkalmassági vizsgálaton.
Sokan mondják, akik nem ismerik a mozdonyvezetők, vegyipari dolgozók, fegyveresen szolgálatot teljesítők hivatását, munkáját, hogy mi indokolja a kedvezmények fenntartását, mikor
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ők is ugyanolyan munkások, mint bárki más. Én ezt annak tulajdonítom, hogy a média csak a szenzációra éhes, a tárgyszerű tudósítást, ismeretterjesztést nem tekinti feladatának. Ezért
is tartom nagyon jó akciónak, hogy a MOSZ egy film elkészítésével is segíteni próbál ezen. A közvéleménnyel meg kell ismertetni a mozdonyvezetők munkáját, erre több energiát, eszközt kellene biztosítani. És össze kell fogni, az érintetteknek,
ahogy ez április 9-én a nemzetközi és országos demonstráción
is történt. Mindenki, akinek egzisztenciáját veszélyeztetik a tervezett átalakítások, keresniük kell az összefogás lehetőségét,
csak együtt lehet hatékony a szakszervezetek fellépése. Egyetértek azonban azzal, hogy a MOSZ önállóan is hangot ad véleményének, meg kell magunkat is mutatni a közvéleménynek,
hogy tudják, a mozdonyvezetőket is érintik a megszorítások, nekünk is nap mint nap meg kell küzdenünk a bizonytalansággal.
Ha pedig nem lehet tárgyalásos úton megegyezni, a sztrájkot is
lehetségesnek, indokoltnak tartom. Persze csak akkor, ha a ma
érvényes sztrájktörvény mellett lehet egyáltalán jogszerű munkabeszüntetést szervezni, tartani!
Nagy László

Celldömölk
Kezdem azzal, miért is tartom indokoltnak a korkedvezmény
megtartását. A mozdonyvezetők folyamatos munkarendben,
éjjel-nappal, vasárnap és ünnepnap is szolgálatban vannak.
Rendszertelen munkavégzési kötelezettséggel, hajnali és késő
esti kezdéssel és végzéssel örvendezteti meg őket a hivatás,
amit azonban így is örömmel végeznek. Ezt a munkavégzést,
ezt az életmódot a szervezet úgy hálálja meg, hogy hamarabb
elhasználódik, korábban jönnek a népbetegségek, a magas vérnyomás, a cukorbetegség. A munkarend mellett a munkakörülmények, amelyek miatt a mozdonyvezetők is részesültek eddig
a korkedvezményben. Állandó stressz helyzet, zajhatás, monotónia, rázkódás, amelyek leginkább romboló hatással vannak,
amihez lassan felnőtt a rendkívüli meleg okozta terhelés, a látást rongáló fényhatások, a vezetőállások piszkos, elhanyagolt
állapota, a székek gerincoszlopot és izületeket próbára tevő állaga. Csak a korszerű járműveken utazókat kímélte meg a szerencse, de Ők vannak jóval kevesebben.
Ezek miatt fontos a rendszer fennmaradása, mert nem hiszem,
hogy közel a hatvanhoz a mozdonyvezetők eleget tudnak tenni
az egészségi és egyéb követelményeknek. Azt most nehezen tudom elképzelni, hogy az eddig szerzett jogaink elvesznek, de azt
is elég riasztónak tartom, ha a már nyugdíjas kollégáknak vis�sza kellene jönni, dolgozni. Hová, mikor így is létszámfeleslegről beszélhetünk?
Sajnos a közvélemény egyáltalán nem ismeri a mozdonyvezetők munkáját, de úgy általában igaz ez az egész vasútra. Bírálják, kritizálják, de azt, hogy mekkora erőfeszítéssel, áldozatvállalással lehet ezt az elavult rendszert életben tartani, fogalmuk
sincs. Ezért kellene nagyobb hangsúlyt arra fektetni, hogy az
utasok tudják, milyenek is a munkakörülményei a mozdonyvezetőknek, milyen feltételek mellett végzi szolgálatát. Akár beszélgetéssel, szórólapozással, közvetlen rákérdezéssel, de meg
kell mutatni magunkat. Ha ez nincs, akkor csak a cél nélküli „gördülő”sztrájkok, a koszos vasúti járművek és a csöves állomások maradnak, mint azonosítók. Ezek pedig, nem mi vagyunk.
A MOSZ fellépése eddig ebben a helyzetben mindig kellő súlyú és időzítésű volt. Kérdés, jutunk-e vele valahová? Ha kell a
sztrájktól sem szabad visszariadni, talán az a tárgyalóasztalhoz
kényszeríti a döntéshozókat, s akkor nem nélkülünk születnek,
rólunk döntések. Mert az, nem demokrácia!Bekő Gábor
Bp. Keleti
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Magyarországon a vasúti közlekedés forgalmi és műszaki szabályait eddig szinte csak a MÁV ZRt. határozta meg,
általa kiadott utasításaival. Ez a közelmúltban gyökeresen megváltozott; a közlekedési miniszteri rendeletekben foglaltak szerint 2011. március 1-től, Magyarországon is alkalmazni kell több, az Európai Unió által határozatban kiadott
Átjárhatósági Műszaki Előírást (ÁME, TSI). A 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet előírásai 2011. márciusától kötelezővé
tették az Útvonalkönyv alkalmazását. Ennek a korábban ismeretlen dokumentumnak tartalmaznia kell a vonalak és a Barsi Balázs
rovata
pályamenti berendezések (sebességadatok, szolgálati helyek jellemzői, lejtviszonyok, fázishatárok, stb.) leírását. Az
Útvonalkönyvet nem a pályahálózat-működtetők adják ki, hanem a vasútvállalatoknak maguknak kell elkészíteniük
és a vonataikat továbbító mozdonyvezetők rendelkezésére bocsátaniuk – a megszokott menetrendi segédkönyvek,
lassúmenet kimutatások és egyéb dokumentumok mellett, a mozdonyvezetők nem kis bosszúságára.

Megkérdeztük: Megfelelőnek tartod-e az útvonalkönyv kezelhetőségét, tartalmát,
elhelyezését?
Útvonalkönyv?!
Még akkor kezdtem a vasutat, mikor a menetrendkönyvnek része volt a menetrendi segédkönyv. Akkor kevesebb könyvet kellett cipelnünk. Aztán jött a menetrendi segédkönyv, ami plusz
terhet jelentett, most pedig az útvonalkönyv. Az, hogy nagy a
mérete, és még a menetrendi segédkönyvet is cipelnünk kell
mellé, mert nincs mindegyik vonalra érvényes útvonalkönyv, így
plusz táskát kell üzembe helyezni a hátizsák mellé, mert abba
nem fér be, ráadásul mindegyik útvonalkönyv tele van hibával,
ami szerint nem lehet közlekedni. Azt ugyan el tudnám képzelni
(a hibák kijavítása után, esetleg a méretét is lehetne csökkenteni), hogy a gépekre helyezzék fel, ami olcsóbb is lenne a vasúttársaságoknak. A nagy mozdonyokon el lehetne helyezni az üres
szerszámos szekrényben, de még a legkisebb vezetőállású Bzre is fel lehetne helyezni, pl fej felett a kalaptartó helyére, vagy
a baloldali asztal alá helyezhető fiókba, minden csak szándék
kérdése. Csak a plusz tehertől kellene megszabadulni, mert egy
szolgálatba magunkkal kell vinni az aktuális menetrendkönyveket, útvonalkönyveket, és amelyik vonalra nincs útvonalkönyv, a
menetrendi segédkönyvet is.
Horváth Sándor
Komárom
Nálunk az útvonalkönyv a mozdonyokon van elhelyezve, zárható szekrényben, valamint a munkáltató pendrive-ot is átadott nekünk, amelyre az útvonalkönyvek tartalmán túl a menetrendeket
is rátöltöttük. Korszerű, időszerű megoldás, azt hiszem, és még
olcsó és biztonságos is. Mármint, az, hogy a gépen van. Mindig
kéznél van, akármerre is szólít a szolgálat. A gépeken elhelyezett könyveket lapozgatva, nekem a tartalmával és kivitelezésével
sincs gondom, szerintem használható annak, aki kevés tapasztalattal bír az adott vonalról. Én inkább csak azokat a vonalrészeket
néztem át eddig, amelyen közlekedek, abban kevés hibát találtam, bár bevallom, még kevés időm volt tüzetesen tanulmányozni.

Szabó János
RCHun

Szerintem így, ahogy a MÁV-TR. alkalmazza, semmi értelme
sincs. Amelyik vonalra érvényes vonalismerettel rendelkezem,
arra minek, amelyikre nincs vonalismeretem, olyan útvonalkönyvet meg nem kaptam. Akkor mi értelme az egésznek? Akkor lenne ez logikus, ha a mozdonyokra kerülne, mert abban
az esetben, segítség lehetne mindenkinek, akinek nincs vonalismerete. Ha nem lenne tele hibás adatokkal, ha nem lenne
tele felesleges információkkal, ha nem lenne tele, soha nem
használt telefonszámokkal. Biztos, hogy olcsóbb, hasznosabb
és értelmesebb megoldásnak tűnt volna a gépen elhelyezni, egy
méretében, kivitelezésében kezelhetőbb útvonalkönyv, mint a
mostani. Ha ez az osztrák és német gépeken megoldott, nem
tudom miért dilemma nálunk? Meg kellett volna kérdezni a mozdonyvezetőket, s akkor biztos nem ennyi hibától hemzsegő és
küllemében is rettenetes dolog sült volna ki belőle. Lassan 3
nagy táskával kell megint szolgálatra jelentkeznünk, annyi lesz
a cipelni való.

Horváth Róbert

Győr
Én már az útvonalkönyv létével sem vagyok nagyon kibékülve,
de tudom, hogy EU előírás. Csak a kivitelezés valahogy nagyon
magyarosra sikeredett. Nem értem, hogy a hatóság, miért adta
áldását egy hibás adatokkal szerkesztett útvonalkönyvre. Ahogy
tudom, a pályavasúttól kapott adatokkal volt kénytelen dolgozni
a szerkesztő, az meg tudvalevő, hogy nem egy pontos és naprakész adatbázis. Ez sült ki belőle. Hogy használható-e? A benne szereplő információk közül sokra egyáltalán nincs szüksége egy mozdonyvezetőnek, csak a papír és kiadás nőtt vele.
Nálunk a mozdonyokon van elhelyezve, mérete A4-es, jól kézbe vehető, viszont nagyon vaskos. Képzelem mennyi fát kellett
ezért kivágni.

Konecsni János
AWT Rail Hungary

Alapítványunk 2011. április 19.-én ülésezett. Az ülés során, kisszámú, összesen 20 kérelmet vizsgáltunk meg.
Elutasításra egy kérelem került, és érkezett egy olyan kérelem, amely kiegészítésre vár.
Gyermekszületési segélyből 2 kollégánk részesült, összesen 60.000Ft értékben. Egy kollégánk fordult hozzánk
támogatásért, ő daganatos betegségben szenved, részére 75.000Ft-ot utaltunk. Öt szervezetet, tagcsoportot
is támogattunk, mert az alapítvány céljaival azonos célokra kértek támogatást. A többi 12 kollégánk egyéb indokkal – többnyire hosszantartó betegség, és közeli hozzátartozó halála miatt – kért segélyt illetve támogatást,
számukra összesen 211.000Ft-ot utaltunk át.

Adószámunk: 18174432-1-42

2011. március 1-jétől új segély/támogatás kérő lapot rendszeresítünk. Az új nyomtatvány elérhető a MOSZ honlapján.
Alapítványunk a májusi ülését 23-án, a MOSZ központban, 09.15-től tartja.

Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila a kuratórium elnöke
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Szombathely

A márciusban tartott üzemi tanács választáson, a Mozdonyvezetők Szakszervezete által támogatott jelöltek nyertek, s lettek tagok az üzemi tanácsban. Április elsején volt a Üzemi Tanács alakuló ülése Szombathelyen az oktató teremben, az alakuló ülésen
elnöknek Varga Krisztián, helyettesnek Balogh Ferenc, központi
üzemi tanácstagnak Zsuppány István lett választva. Április 5-én
Helyi Érdekegyeztető Tárgyaláson vettünk részt Szombathelyen,
ahol a napi pihenő idővel kapcsolatosan tárgyaltunk. Ugyanakkor a napi pihenő idő biztosításával kapcsolatban javaslatot tettünk a munkáltató felé, a pihenő idő növelésére és változtatására
azért, hogy megfelelően tudja biztosítani az előírt otthon eltöltött
időt. Tárgyalásban maradtunk, s következő HÉT-re, a munkáltató megvizsgálja a javaslat bevezetésének lehetőségét. A munkáltatásunkkal kapcsolatban a teherszállítás visszaesése, még mindig tapasztalható, állásidős szolgálati órák is vannak. Vita alakult
ki az állásidő elszámolásával, jogosságával kapcsolatban. A felmerült kérdések közt volt az útvonalkönyv használata, kiadása,
hibái, valamint mi az a súly, amit cipelnünk kell magunkkal. Ismételten a fordában előírt norma időkkel volt probléma, április végéig helyben javítják, majd az új fordában remélhetőleg, nem lesz
ilyen probléma.
Április hóban több programot is szerveztünk, találkoztak a soproni s szombathelyi tekések, megküzdöttek egymással. Régi hagyomány szerint, tagjaink, nyugdíjasaink vehettek részt az eseményen, önálló szervezéssel. Egytálétellel vendégeltük meg a
résztvevőket.
Az április kilencedikei demonstráción való részvételt köszönöm
megjelent tagjainknak, mindegyik tagcsoportunk képviseltette
magát.
Április huszonegyedikén tartottuk a MOSZ Kupa elődöntőt Répcelakon. Kettő pálya, füves ( göröngyös), s egy műfüves állt rendelkezésre. Zalaegerszeg csapata nem érkezett meg. Az időjárás
kegyes volt hozzánk, napsütésben, jó melegben mérte össze erejét, a négy csapat. A mérkőzések után a résztvevők egy tál ételt
kaptak, szomjukat pedig a magukkal hozott üdítővel oltották. Az
őszi és tavaszi elődöntő ezzel az eredménnyel zárult.
1. Sopron
21 pont 59:11
2. Szombathely 18 pont 32:15
3. Celldömölk
9 pont 26:14
4. Tapolca
9 pont 21:29
5. Zalaegerszeg 0 pont 4:46
A nap rossz híre az volt, hogy nem úsztuk meg baleset nélkül a
foci kupát, most kapus társunk könyöke sérült, ami miatt mentőt kellett hívnunk.
Április 27-én Zsennyén, megrendezzük a „Egyéni Feederbotos”
sporthorgászversenyt Baranyai Zsolt kollégánk szervezésében.
A múlt évi jó tapasztalatok alapján, az érdeklődés nagyobbnak tűnik. Az egynapos verseny lefolyásáról hírt adunk.
A május hónap foglalkoztatásban javított a helyzeten, Zalaegerszeg, Celldömölk fűtőházak táján inkábba rendkívüli munkavégzés a jellemző, ugyanakkor a másik két helyen is felzárkóztunk a
kötelező közelébe. A foglalkoztatáshoz hozzá tartozik, hogy Szolnoki kollégák vonalismereteznek a területen. A nyári vonatközlekedés felszívja a csöpp, munkáltatási problémát. Május 18-án területi megbeszélést tartottunk. Egységes fellépést biztosítunk,
a 12 óra felett teljesített szolgálat esetén az mksz kifizetésével kapcsolatosan. A sávos pihenő idő lehetséges bevezetése
kérdésében munkabizottságot alakítottunk ki, a munkáltatóval a
következő HÉT-ig le kívánjuk zárni a kérdést. Megtárgyaltuk a
ksz alkalmazásával kapcsolatos kérdésben a tartalék s teher-
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vonati szolgálat elszámolás vitás kérdését. Szerintünk egyértelmű, semmi nem változott értelmezés szerint a ksz-ben, így ez
sem fog. A munkáltató többször felvetette a kiküldetéses, illetve
egyéb szolgálati helyen történő feljelentkezést. Mivel nem tudjuk
konkrétan hova s mihez akarja ezt alkalmazni, nem támogatjuk.
Ugyanakkor a szolgálati óra leterhelés sem indokolja ennek a választását. Valamint felmerül a kérdés ez pillanatnyi előny, s hos�szabb távon lekváros bukta, vagy nem. Ragozhatnám, nem kell,
de egy vitát megér. Az egészségügyi előírások változtatása komolyan előtérbe helyezte ezt a problémát. Aki ilyen problémával
küzd, milyen lehetőségünk van, rehabilitációs munkakört biztosítani neki. Úgy látjuk Európaivá kellene tenni a törvényt, ezért tennünk kell, általában magától semmi sem változik.
Szerencsénk volt – szerencséje volt – mindenki hallotta Bz motor
ütközött teherautóval (fénysorompós átjáró), a mozdonyvezető is
megsérült. Pillanatnyilag orvosi kezelés alatt áll kollégánk, erről
bővebben később.
Májusi programjaink közt, ismét szerepelt hagyományosan a „kultúra s egészség” cím szó
alatt a Szigetvári vár meglátogatása. Most családos kollégáink vettek részt rajta, kisebb, nagyobb gyerekekkel együtt „foglalták el” a várat, s
tekintették meg a „kisváros” nevezetességeit.

Horváth György
„Játékos nép a magyar” – állapította meg egy 1947-es konferanszában Kellér Dezső, korának híres humoristája.
Egy idő óta már figyelhetjük – mint beosztottak, munkavállalók
helyzetünkből adódóan persze némi értetlenkedéssel – azt a
„nagyszerű” játékot, amelynek lényege: csoportosítsunk át teljesítményt a hálózat egy kiválasztott részére, majd keressük meg
a lehető legtávolabb eső, foglalkoztatási gondokkal küszködő területet és itt ajánljuk fel jó szívvel: a munka ott van, lehet ballagni
utána. (el ne feledjünk egy fontos játékszabályt, az ötletgazdának
eközben kötelessége szakadatlanul hajtogatni azt a mondatot:
teljesítmény átcsoportosításra nincs lehetőség – hátha nem tűnik fel senkinek, hogy épp ez történt, csak pontosan ellenkező
előjellel) A mozdulni nem akarót, a családjától hónapokra meg
válni nem kívánót pedig vádoljuk rugalmatlansággal, bélyegezzük
a fejlődés, a „versenyképesség” kerékkötőjének.
Sajnálatos persze, hogy a játék nem bontakozhat ki a maga teljes pompájában, az igazi akkor volna, ha megvalósulna néhányak
álma és a mozdonyvezető kollégák egytől egyig változó munkahelyes szerződéssel rendelkeznének.
Most pedig felmerülhet a kérdés, miért kívánkozik mindez a TERÜLETI HÍREK rovatba?
Az említett játék - úgy tűnik – bizonyos körökben oly nagy sikert
aratott, hogy elkészült a területre adaptált változat. A lényeg itt
is a teljesítménnyel és a létszámmal való minél értelmetlenebb,
érthetetlenebb, már-már perverz gazdálkodás.
Helyezz át munkavállalót X telephelyről Y-ra (amely Y telephely
amúgy is a leggyengébben van eleresztve munkával a területen
belül). Erről az Y telephelyről tény át teljesítményt Z telephelyre,
majd mint aki csak most szembesül a területhez tartozó egyes
telephelyek létszámhelyzetével és a jelentkező „foglalkoztatási
problémákkal” erősen kell sajnálkozni a kialakult helyzet miatt.
Ezek után pedig fel kell ajánlani a helyzet kezelésére a KSZ Helyi
Függelékének módosítását, vagy ha ez a méltatlan és érthetetlen
ellenállás okán nem volna keresztül vihető, akkor önként jelentkezők – esetleg vállalkozók hiányában hatalmi szóval kijelöltek – áthelyezését másik telephelyre.
Olcsó játék…. – minősíthetnénk mindezt az ismert kiszólással élve.
A fent leírt játékról viszont nincs okunk feltételezni, hogy túl olcsó volna. Az egyik oldalon a kifizetendő rendkívüli munkavégzés
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Szeged

Kiskunhalason április 14-én lett megtartva a MOSZ kupa „C”
csoportjának tavaszi fordulója, így eldőlt, hogy Püspökladány és
Szentes csapata vehet részt a Miskolcon rendezett elődöntőben.
A szokatlanul hideg és szeles napon kimondottan jó hangulatú
mérkőzéseket játszottak egymással a csapatok, majd az energia
veszteséget pótolták egy igen finom ebéddel, és arról is gondoskodtak, hogy senki ne kerüljön kiszáradási tünetekkel korházba.
A továbbjutóknak ezúton kívánok sok szerencsét az elődöntőben
és szurkolunk, hogy a MOT-on is focizniuk kelljen.
A „C” csoport végeredménye:
Püspökladány 		
19 pont
Szentes			
14 pont
Békéscsaba-Vésztő
12 pont
Kiskunhalas
8 pont
Szeged 		
4 pont
Május 6-án vettünk részt a szokásos HÉT ülésen, ahol a munkáltató megtartotta negyedéves tájékoztatóját a VSZK tekintetében. Sajnos nem sok olyan mutatóval rendelkezünk, amely
emelkedést mutatott volna. Felmerült például, hogy egyes telephelyeinken magas a pihenőnapi foglalkoztatás, annak ellenére,
hogy túlóra a VSZK viszonylatában nem számottevő. A munkáltatónak elmondtuk, hogy a rengeteg rövid 6-7 órás szolgálatok azt
eredményezik, hogy a dolgozók a pihenőnapokat kivéve minden
nap dolgoznak, és ennek ellenére alig van ki a kötelező órájuk. Ha
ilyen foglalkoztatás mellett valaki megbetegszik, akkor azt szinte biztosan csak olyan munkavállalóval lehet pótolni, aki pihenőnapos. A munkáltató szerint a törvények betartása miatt kellett
sok szolgálatot szétdarabolni és a normaidők miatt nekik sem érdekük a sok rövid szolgálat. Véleményünk szerint viszont lehet,
hogy néha át kellene gondolni az egész fordulót és nem a szolgálatokat kellene darabolgatni. Valószínűleg kiderülne, hogy mégiscsak lehet csinálni olyan fordulót, ami a munkáltatónak is gazdaságosabb, és nincs tele rövid szolgálatokkal. De egyelőre úgy néz
ki, hogy ehhez valami miatt még sem fűződik érdeke a munkáltatónak, így nem marad más, jövünk egy hónapban hússzor szolgálatba és nincs egy túlóránk sem.
A június 9-én megtartandó demonstráción remélem, a területünkről is sokan fognak részt venni. Sajnos nagyon úgy néz ki,
hogy a kormány olyan változásokat akar, amik jelentősen sértik az érdekeinket. A korkedvezményes nyugdíj eltörlése, az MT
esetleges módosítása a műszakpótlékot, a túlórát és a szabad-
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ságot illetően azt hiszem, mindannyiunk rémálma. Mivel azonban
egészpályás letámadásban gondolkoznak, ezért a már nyugdíjba vonult kollégáink sem érezheti magukat biztonságban. A legrosszabb azonban az, hogy teljesen pontosan nem is lehet tudni
mit, akarnak. Nem tárgyalnak az érdekképviseletekkel és egyéni
képviselői indítványokkal módosítanak olyan törvényeket, amelyek
sok százezer munkavállalót érintenek, persze társadalmi egyeztetés nélkül. Ezért ezúton is kérek mindenkit vegyetek részt Budapesten a június 9-i demonstráción, legyünk minél többen, hogy láthassák nem
értünk egyet a kialakult helyzettel. Legyél akár aktív munkavállaló vagy nyugdíjas gyere el és támogass személyes jelenléteddel minket, hiszen ez az
ügy mindenkit érint. 
Szóth Tibor

Budapest Centrum

Soros ülését tartotta a VSZK Budapest Helyi Érdekegyeztető Tanácsa 2011. 05. 09-én. Az ülésen részt vett Német Zoltán a
VSZK vezetője. Jelen voltak a VSZK telephelyvezetői, egy kivétellel, a MOSZ Bp. Kelet, Nyugat és Centrum terület vezetője, a
MOSZ Bp. Kelet terület tagcsoportvezetői, a Gépészek Szakszervezete, a VDSZSZ és a VFSZSZ képviselője.
A helyi érdekegyeztető tanács napirendjén szerepelt a Kollektív
Szerződés Helyi Függelék 2011. évi 2. sz. módosítása, a VSZK
Budapest gazdasági helyzetének áttekintése, a márciusi, áprilisi
adatok tükrében, valamint egyebek.
Az első napirendben a központvezető úr előterjesztette a KSZ
Helyi Függelék 2011. évi 2. számú módosítását, amelyet előzőleg
írásban is megkaptunk. Lényege, hogy új munkaköri megnevezéssel egészül ki az 5.§, gyakorlatilag csak a név változik, a vezénylők a módosítás elfogadásának napjától munkaidő-beosztás elkészítők is lesznek. Ehhez a módosításhoz kérte a szakszervezetek
hozzájárulását a munkáltató.
A MOSZ válaszával megvárta a Gépészek Szakszervezetének véleményét, de a képviseletével megbízott személy, mint minden
ilyen esetben, nem nyilatkozhatott felelősen, arra csak a GSZ elnöke jogosult a részükről, állítólag. Mi udvariasan közöltük Német Zoltánnal, hogy megvárjuk. Erre ígéretet a jövő hétre kaptunk.
Második részben a gazdasági beszámolót hallgattuk meg a VSZK
vezetőjétől. Ennek értelmében, a központvezető elégedett az eddigi teljesítményekkel, a START felé a teljesítés a múlt évi bázishoz képest 103,9%, a teherszállításban a teljesített 370.000
km, a tavalyi év 3. legmagasabb adata lenne, a tolatási órák alakulása sem csökkent az előjelzett mértékben.
A tolatási órákat nézve, ha csak a HÜSZ tartalékokat vizsgáljuk, a visszaesés 8000 óra havonta, de szerencsére a START, a
RCHUN, és a magánvasutak is rendelnek tolatási szolgáltatást,
csak erre nem a 24 órás rendelkezésre állás a jellemző!
A túlórák alakulása: 1244 fő mozdonyvezetővel számolva, márciusban az átlag, központ szinten:7,1 óra
Ugyanezek a mutatók áprilisban: Átlag központszinten:9,85
Teljes állásidő Szolnokon, Székesfehérváron volt, de nem jelentős
mértékben, 1-2 szolgálatról beszélünk.
A májusi eddigi túlórák alakulásáról is vannak adatok: FC: 3,3óra,
Északi: 4,1óra, Győr: 6,4óra, Székesfehérvár: 3,9óra, Hatvan:
2,96óra, Szolnok: 1,46óra, Balassagyarmat: 3,34óra
Az operatív szolgálatokat továbbra is elsősorban Szolnoknak vezénylik, de Északiban, Hatvanban és Székesfehérváron is volt
ilyen, ami a hó végére a „beeső” megrendeléseknek köszönhetően valós szolgálattá módosul.
A szabadságok kiadása a tervek szerint alakul, Szolnokon és Fehérváron adtak ki többet, mint ami a tervekben szerepelt.
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(hálózati szinten), illetve a megnövekedett költségtérítés (a területet tekintve), a másik oldalon az állásidő. Az állásidő pedig –
és ezt talán nem ártana végiggondolni – nemcsak számunkra,
mozdonyvezetők számára rossz. Persze, a jövedelmünk csökken, gázszámlát többlet szabadidőből pedig nem lehet befizetni. De ilyen esetben a munkáltató gyakorlatilag a semmire fizeti
ki az alapbért – rosszabb esetben annak 110%-át - ilyen értelemben tehát rossz a Trakciónak, rossz a MÁV egészének és
rossz az államnak. Ezen keresztül pedig rossz az adófizetőknek
is, akik finanszírozni kénytelenek az efféle ostoba és értelmetlen játékot.
Ez utóbbit pedig talán nekünk kellene komolyabban végiggondolnunk és ha érdekképviseletként nem tudunk hathatósan fellépni
az ellen, hogy tisztelt munkáltatónk a mozdonyvezetők közötti ellentét szítására, bomlasztásra, saját vélt „hatalmának” bizonyítására használja fel az
államtól kapott pénzt, akkor öntudatos adófizetőként állampolgári jogunkkal – sőt, kötelességünkkel – élve kellene megpróbálni véget vetni a játszadozásnak. 
Wéber József

területi hírek…

MOSZ Budapest Centrum terület részéről, a következőkről volt
szó:
A ferencvárosi ingatlan felújítása továbbra is áll, Német Zoltán
már csak ez év végi befejezésről beszél. Keletiben a festék már
rendelkezésre áll, hamarosan kifestésre kerül a beíró, és a Délibe is megrendelik az anyagot, hamarosan ott is kezdődik a munka.
A Déli pályaudvar területén a tartózkodó elkészült, bebútorozzák
és kicserélik a zárat, hogy a mozdonyvezetők saját kulccsal bejussanak a helyiségbe.
Déliben a járművek kulcsainak tárolásáról, őrzéséről Német Zoltán a MÁV-START illetékesével tárgyal, megegyezés és pozitív elbírálás várható
Parázs vita alakult ki, mert a központvezető kijelentette, hogy
nem tervezi be a 2x5 óra időtartamot ruhafelvételre, nekik ez
költségcsökkentést jelent. Keressük a lehetőséget, hogyan tudjuk kikövetelni a KSZ biztosította időt a ruhafelvételre. Persze
nem MÁV-TR. KSZ lenne, ha nem említene egyidejűleg 2x5 óra
időtartamot és a ruhafelvétel valós idejére fordított időt. Ami, ha
kihozzák a mozdonyvezetőnek, lehet akár 15 perc is.
Keletiben 5 napig nem volt ivóvíz, a központvezető úr elnézést
kért, és elfogadhatatlannak ítélte a helyzetet, utasította a telephelyvezetőt, hogy jobban kövessék az ivóvíz mennyiségének alakulását.
Végezetül a vontatójárművek üzemkészségéről hallottunk
adatokat, mely szerint átlagban 90%os az üzemkészség,
ezen belül legmagasabb, 99%-os a
1047 sor, legalacsonyabb a V63 100
sorozatnál, amelynél ez 88%, az ETCS miatt elsősorban. A diesel
gépeknél szintén 90% körüli.
A MOSZ Keleti május 5-én rendezte meg Taurus Kupa kispályás
labdarúgó tornáját, részletek a lapban.
A tagcsoportok közös területi értekezletet tartottak május 12én, ahol csapatépítő tréning keretében kicsit kötetlenebb formában beszéltünk a mögöttünk hagyott hónapok tapasztalatairól
és az előttünk álló feladatokról is szó volt. Először területi vezetőként az Ügyvivő Bizottsági Ülésen történtekről számoltam
be, kezdve a tagdíjmegosztás körüli vitákról és a MÁV-TRAKCIÓ
Zrt-vel folyó egyeztetési ügyekről. Előzmény: a MOSZ elmúlt év
szeptemberi soros kongresszusán a MOSZ Centrum terület, tehát mi, tettünk egy javaslatot a tagdíjmegosztás módosítására,
és nagyobb hányadot javasoltunk a tagcsoportok, a mozdonyvezetők számára, a tagcsoporti meg növekedett munka, és helyi
programok, a tagcsoporti élet fejlesztésére. Javaslatunk az volt,
hogy a 60% központi és 40% tagcsoporti leosztás 55-45%-ra
módosuljon. Akaratunkat nem tudtuk átvinni, de a szoros szavazás azt mutatta, hogy foglalkozni kell az üggyel, mert máshol is
hasonlóan gondolkodnak ebben a kérdésben. Kongresszusi határozat kötelezte a MOSZ-t, hogy 2011. 03. 31-ig tegyen pontot
a vitára. Felelős Németh László alelnök volt, aki a meg növekedett munka miatt két hónap türelmet kért. Mostanra készült el
az előterjesztéssel, amelynek lényege, hogy a 2012-es gazdasági kilátások miatt nem javasolja, hogy a küldöttközgyűlés elé kerüljön az ügy. Elmondtam, hogy a Bp. Centrum terület továbbra
is fenntartja javaslatát.
Továbbiakban, fókuszban a nyugdíjrendszer tervezett átalakítá-
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sa és a lehetséges kimenetek elemzése volt, a legrosszabb forgatókönyvek a hogyan továbbról. Legfontosabb teendő most a
kollégák korrekt, tényszerű tájékoztatása, a mozdonyvezető demonstráció helyi szervezése. A tagcsoportok tisztségviselőinek
ebben kiemelt feladata volt, van és lesz.
A 8 kilométeres gyalogtúra és a közösen elkészített ebéd után
a résztvevők többsége megegyezett abban, hogy ez egy nehéz
nap volt.
A MOSZ Keleti május 20-21-én 16 tagú delegációt fogadott Salzburgból. A kapcsolat a Rail-Jet típusismeret kapcsán jött létre,
kölcsönös előnyök mentén. Az első bemutatkozó látogatásra került sor, most május közepén. A programban városnézés, vásárlás szerepelt. A csoport vezetője a VIDA szakszervezet ottani vezetője Matthias Aigner, akivel a tárgyalás során a közös érdekek
is hamar kiderültek. Ez pedig, a mozdonyvezetői munka leértékelésének megakadályozása. Az osztrák kollégákat élénken foglalkoztatja az, hogy országukban megjelennek, megjelenhetnek
azok a munkavállalók, akik bére, járandósága jelentősen kevesebb, mint az adott országban foglalkoztatott mozdonyvezetőké,
és ez negatív tendenciát eredményezhet. Különösen aktuális ez
most, amikor az RCHUN mozdonyvezetői reméljük, valamennyien sikeres vizsgát tesznek és osztrák mozdonyvezetői képesítéssel Ausztriában is vezethetnek vasúti járművet. A VIDA képviselői
azon dolgoznak, azt képviselik, hogy aki Ausztriában mozdonyt vezet, ausztriai bért is kapjon. Ez a törekvés a környező országokra úgy igaz, hogy mindig a magasabb bérekhez kell viszonyítani.
Tehát Svájc és Ausztria relációjában Svájc, Szlovénia és Ausztria
viszonylatában Ausztria. A Salzburgi elöljáró elmondása alapján a
svájciak tekintetében biztató az előrehaladás, és a szlovénekkel
is elkezdődött a diskurzus. Ebben az osztrák szakszervezet eltökélt és a brüsszeli döntéshozóknál lobbizik egy egységes előírás
megszületéséért. Azért az tanulságos, hogy a német mozdonyvezetők egységes ágazati szintű mozdonyvezetői tarifarendszerért sztrájkolnak, a sógorok mindenkire kötelező bérekért dolgoznak, mi pedig egy vadkapitalista vasúti fuvarpiacon vagyunk
kénytelenek helyt állni több-kevesebb sikerrel.
Ezek után nem volt könnyű megértetnem, hogy mi egyelőre az
utazási költségtérítéssel, a 690-es kóddal, az eltérő fel- és lejelentkezési helyek kérdésével küzdünk, amely külön alkukkal, eltérő megegyezéssel bontja meg a mozdonyvezetők egységét, és
nyújt vélt vagy valós előnyt azoknak, akik a munkáltató törekvéseit erősítik a munkaidőalap csökkentésében. A miértre én sem
tudtam a választ! Viszontlátogatásra szeptemberben, Salzburgban kerül sor.
A ferencvárosi és a keletis mozdonyvezetők is német vendégeket
várnak június elején, a programok készen vannak, a Mannheimi
és Hannoveri kollégák vendégeskedése ezúttal is érdekesnek
ígérkezik.
De addig még dolgunk van:
Tisztelt Kollégák!
Hivatásunk, egzisztenciánk védelmében valamennyi mozdonyvezetőre, családtagokra, szimpatizánsokra szükség van. Ha a
nyugdíjjal kapcsolatos tervek megvalósulnak, és a korkedvezményes nyugdíjba vonulás és a korengedményes lehetőség is megszűnik, akkor 52-53-54 éves kor helyett, 60 éves kor felett, akár
65 évesen mehetünk nyugdíjba. Persze csak akkor, ha életben leszünk, és akkor sem biztos, hogy mozdonyvezetőként.
Csatlakozz, gyere el, tiltakozz a mozdonyvezetőket
érintő tervek ellen!
Most a jelenlétedre is szükség van, ha fontos számodra a hivatásod!

Barsi Balázs

2011. május

A Rail Cargo Hungaria Zrt. kiemelt figyelmet fordít a munkakörülmények biztonságának folyamatos
fokozására, illetve a kollégák megfelelő színvonalú munkavédelmi képzésére. Ezt bizonyítja a vasútbiztonsági és védelmi szervezet által az elmúlt hetekben ismertetett, a társaság 2010-es üzembiztonsági helyzetét feltáró értékelés is. A felmérés tapasztalatait Berecz Árpád, a szervezet vezetője osztotta meg a magazinnal.
„A Rail Cargo Hungariánál a munkahelyi balesetek száma tavaly jelentős mértékben, közel 40%-kal csökkent 2009-hez képest. Az
eredmény azért is kiemelkedő, mert a javuló tendenciát 10,9%-os
forgalomnövekedés, illetve a kiemelt veszélyeztetettséggel járó munkakört betöltők létszámnövekedése mellett érte el vállalatunk. Halálos kimenetelű balesetre egyáltalán nem került sor, a bekövetkezettek elsősorban kisebb súlyosságú, viszonylag rövidebb felépülési
idővel járó esetek voltak. A balesetek legtöbb alkalommal a kocsivizsgáló és raktárnok munkakörökben, a vágányok közötti munkaterületen közlekedés, munkavégzés közben fordultak elő. Ezek elsősorban elesés miatti kéz, boka és térd sérülések voltak. Kedvező
tapasztalat, hogy több területi üzemeltetési központban az egy évvel korábbiakhoz képest jobban alakultak a baleseti mutatószámok:
Szombathelyen hat, Szegeden négy balesettel volt kevesebb, a budapesti székházban pedig egyáltalán nem történt sérülés. Ez többek
között annak is köszönhető, hogy vállalatunk kivétel nélkül biztosította a munkavégzéshez szükséges egyéni védő-, illetve munkavédelmi
eszközöket az erre jogosult kollégák számára. Szervezetünk minden
területen elvégezte az előírt munkabiztonsági ellenőrzéseket, munkavédelmi szemléket, a balesetek megelőzéséhez pedig megtette a
szükséges intézkedéseket. Szakmai munkánkat jelentős mértékben
segíti, hogy folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn az illetékes
hatóságokkal, szervekkel. Idén a veszélyes munkakörök biztonságnak további javítása mellett az irodai dolgozók egészségmegőrzésére is fokozottan koncentrálunk. Célirányos programot indítunk például a képernyő előtti munkavégzés káros hatásainak csökkentése
érdekében. Ennek részeként felmérését készítünk a monitor előtt
feladatot teljesítő kollégák munkakörülményeiről, és az abból eredő ártalmak kockázati szintjéről. A vizsgálatot elsősorban kérdőívek
formájában, a munkavédelmi képviselők bevonásával és munkavédelmi szakemberek irányításával végezzük. A kérdőívek segítségével feltárjuk azokat a pontokat, ahol további intézkedések szükségesek a munkabiztonság fokozásának érdekében. Abban az esetben,
ha a szemléken hiányosságokat tapasztalunk, gondoskodunk azok
mielőbbi pótlásáról. Ezen a téren egyébként évek óta már fontos lépeseket tettünk. Több helyen, ahol szükségesnek ítéltük, kicseréltük a bútorzatot, korszerűsítettük a világítást. Célunk, hogy ahol eddig még nem történt meg, lapmonitorokra cseréljük a képernyőket.
A szemvizsgálatok előírásával és a szemüvegtérítésekkel is azt szeretnénk elősegíteni, hogy kollégáink munkájuk során minél inkább
kiszűrjék az esetleges káros hatásokat. A Rail Cargo Hungaria vasútbiztonsági és védelmi szervezete továbbra is elkötelezett amellett, hogy szakmai tevékenységével meghatározó mértékben járuljon hozzá a vállalat üzembiztonságának fokozásához.”
Rail Cargo Hungaria Zrt.

2011. május

Védőeszközök
A Rail Cargo Hungaria által a jogosult kollégák számára biztosított munkavédelmi eszközök közé tartozik a védőital; a kézmosó; a kézkrém; fényvédő krém; a szúnyog, illetve kullancsriasztó spray; a védőszemüveg; a védősisak; védőkesztyű; a
láthatósági mellény; a lángmentes védőruha; a zuhanásgátló
munkaöv; valamint a munka és védőruházat.

Munkaruha
A munkaruha munkabiztonsági és védelmi szempontból is kiemelten fontos. Viselésével a munkavállalók komfortérzetét,
a napi viselés okozta terhelések csökkentését – elsősorban a
lábbelik esetében – tartjuk szem előtt. A vállalat 2010-ben a
név és arculatváltással párhuzamosan új, a munkavédelmi bizottság tagjai által előzetesen véleményezett és jóváhagyott
munkaruhákat adott át a kollégáknak. A Rail Cargo Hungariánál
1800 kolléga jogosult munkaruhára. A garnitúra tartalma: 3
db póló, (mozdonyvezetőknek 5db), 3 db pulóver (mozdonyvezetőknek 5 db), 1 db téli nadrág, 1 db melles nadrág (csak
férfiaknak), 1 db munkás nadrág (csak nőknek), 1 db munkás
dzseki, 1 db zimankó nadrág, 1-1 db téli és nyári sapka, 1 db
hosszú pamutalsó.

A mozdonyvezetők kiemelten veszélyes
tevékenységet végeznek
A Rail Cargo Hungaria 2010-ben indította el saját mozdonyvezetői csapatának kialakítását. A vállalat a tevékenységet a kiemelt veszélyeztetettséggel járó munkakör kategóriába sorolta.
A feladatteljesítéssel összefüggő kockázati tényezők csökkentése érdekében a társaság szakemberei a mozdonyvezetőknek
munkavédelmi oktatásokat is tartanak a kötelező képzés keretén belül. Emellett a Rail Cargo Hungaria tavaly elindította
példaértékű krízisintervenciós programját, amelynek célja több
mozdonyvezető, illetve a balesetekkel közvetlenül foglalkozó
kollégák felkészítése a váratlanul bekövetkező eseményeket,
traumákat elszenvedő munkatársak támogatására. A képzés
2011 elején sikeresen zárult le, a vállalat idén a program folytatását tervezi.
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Rail Cargo Hungaria…

Továbbra is cél az üzembiztonság fokozása

munkavédelem…

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. munkavédelmi programja (I.)

A 2010. évi záró, decemberi soros ülésen a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottsága a munkavédelmi törvény adta jogát érvényesítve munkavédelmi program elkészítésére tett javaslatot. A Biztonsági Szervezet elkészítette a programot, melyet a Márkus Imre úr jóváhagyott és Gy.125-54/ 2011
számon kiadott. Az elsősorban 2011 évre realizált feladatokat két részletben szeretném minél részletesebben közre adni. - I. részVezetői összefoglaló
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. megalakulásakor felállt az önálló vasútvállalat működési modellje szerinti Biztonsági Szervezet, azzal a céllal, hogy a Társaság a
működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt követelményeknek megfeleljen, a meghatározott személyi, tárgyi és szervezeti feltételekkel rendelkezzen. A biztonsági feladatokat részben (döntően irányítási, stratégiai
feladatok) a saját Biztonsági Szervezet, részben (döntően operatív jellegű
feladatok) pedig a biztonsági szolgáltatók látják el. A munkavédelmi szolgáltatást a Társaság részére a MÁV Zrt. Egészség-, Biztonság-, Környezetvédelmi Osztálya látja el.
A megalakulást követő időszakban elsősorban a törvényi, illetve jogszabályi
kötelezettségekből eredő elvárásoknak történő megfelelés kapott hangsúlyt
és kevéssé a középtávú stratégiai gondolkodás.
Az elsődleges feladat a munkavédelmi szabályozás kidolgozása, valamint
egyéb munkavédelmi dokumentációk elkészítése volt. A szabályozás alapköve a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. saját Munkavédelmi Szabályzata lett, melyet vezérigazgatói utasításként 2009. augusztus 11-én adtunk ki. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. által előírt kockázatértékelések az egyes
területeken elkészültek, ezzel a törvényi kötelezettségének a Társaság eleget
tett. A kockázatértékelések központi kiadása folyamatosan zajlik. A kockázatértékeléseket mozdonytípusonként készíti a munkavédelmi szolgáltató.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. munkavédelmi programjának fókuszai a következők:
Egész testre ható rezgésexpozíció csökkentése;
A vezetőálláson jelentkező zajexpozíció csökkentése;
Légkondícionálás a vezetőálláson;
Vezetőállás megvilágítás, műszervilágítás korszerűsítése;
Szociális épületek, helyiségek színvonalának folyamatos javítása és állagmegóvása;
Egészségmegőrzés, rehabilitáció.
Előzmények
Európában a vasúti ágazati fejlődés előrehaladtával a vasút intézményrendszere jelentős átalakuláson megy keresztül. Ennek részeként 2008. január
1-jén megkezdte működését a vontatási feladatok végzésére alakított MÁVTRAKCIÓ Zrt. A Társaság megalakulásával egyidőben felállt a Biztonsági
Szervezet. A megalakulást követően azonnal megkezdődött a Társaságra
vonatkozó szabályozási folyamat a biztonsági területen, különös hangsúlyt
fektetve a munkavédelmi szabályozásra. A legfontosabb szabályzatok elkészültek, a szabályozás első szakasza 2009-ben lezárult, melynek keretében
kiadásra került a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Munkavédelmi Szabályzata.
Jelen munkavédelmi programnak - elsősorban a világban zajló gazdasági
események hazánkra és a vasúti ágazatra gyakorolt negatív hatásai miatt sokkal hangsúlyosabban kell keresnie a szinergiákban rejlő lehetőségeket,
azokat teljes mértékben kiaknázva.
Helyzetértékelés
A munkabalesetek tekintetében folyamatos csökkenő tendencia figyelhető meg, hiszen 2009-ben kevesebb munkabalesetet jegyeztünk, mint
2008-ban, és 2010-re tovább csökkent az esetek száma. A MÁV-TRAKCIÓ
Zrt. fennállása óta állandónak látszik, hogy a mozdonyvezető munkakörű
munkavállalókat éri a legtöbb esetben baleset. (Ez adódik abból is, hogy
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. munkavállalóinak több mint 80%-a mozdonyvezető és
jellemzően ez a munkavállalói réteg dolgozik a legszélsőségesebb munkakörülmények között.) Míg 2008-ban és 2009-ben a gázolást követően kialakuló akut stresszreakció az összes munkabaleset több mint 50 %-át adta, addig ez 2010-ről már nem mondható el. Ennek oka több tényezőnek
az együttes hatása lehet (jogszabályi háttér változása, Kollektív Szerződés
módosítása stb.). A 2010. évet a korábbi évekkel összehasonlítva elmondható, hogy a lelki traumás megbetegedéssel táppénzes állományba vonult

16

mozdonyvezetők száma kevesebb, mint a felére csökkent, úgy, hogy azon
esetek száma, amelyek szolgálhattak lelki trauma kiváltó okaként, számottevően nem változott 2010-ben.
A Társaság megalakulása óta 1 halálos munkabaleset következett be.
Általánosságban elmondható, hogy a fejlesztési források elégtelensége miatt a teljes gördülőállomány állaga folyamatosan romlik, emelkedik a járművek átlagéletkora, aminek következtében csökken a járművek komfortfokozata, biztonsági szempontból a kockázatok növekedése várható.
Emelkednek a karbantartási és felújítási költségek annak érdekében, hogy
a járművek az elvárt biztonsági szintnek megfeleljenek. A villamos mozdonyok átlagéletkora 30 év, a vonali állomány gerincét adó V43 típus átlagéletkora 35 év, a dízelmozdonyok átlagéletkora szintén 30 év fölött van. A
gördülőállomány fenntartására fordítható források szűkösségének következtében a mozdonyok elöregedtek (átlagéletkoruk 31 év). Az elöregedett járműveket egyre nehezebb feladat a megfelelő színvonalon tartani, a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi elvárásokat teljesíteni.
A munkavédelmi program elemei
Egész testre ható rezgésexpozíció csökkentése
Az egész testre ható rezgés csökkentésének eszközei:
a) Járműbeszerzés, új vontatójárművek állományba állítása:
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. járműparkjának fiatalítása céljából szerződést kötött a Bombardier Transportation GmbH-val 25 + opcionálisan 25 db
kétáramnemű TRAXX mozdony gyártására, amely vontatójárművek elsősorban a V43 típusú mozdonyok kiváltására szolgálnak. A projekt a szerződésben meghatározott ütemterv szerint halad, 2010. szeptember közepén az
első két mozdony üzembe helyezési próbája sikeresen megtörtént, az első
25 darab TRAXX mozdony szállítása 2011-től havi ütemezéssel, folyamatosan történik, és várhatóan 2012 elejére fejeződik be.
b) Mozdonyvezetői székek cseréje:
A mozdonyvezetői székek, mint az egész testre ható rezgés elleni kollektív védőeszközök cseréje, illetve karbantartása folyamatosan zajlik. Mind a
javításra, mind a forgóvázcserére kijelölt M41, M62, V43 és V63 sorozatú
vontatójárművek új mozdonyvezetői széket kapnak. A mozdonyvezetői székek hatásosan csökkentik a munkavállalókat érő rezgésexpozíciót.
Feladatok:
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint üzemeltető részéről a TRAXX mozdonyok munkavédelmi üzembe helyezése, amely munkavédelmi szaktevékenységnek minősül.
Felelős: Biztonsági Szervezet
Közreműködik: munkavédelmi szolgáltató
Határidő: Üzembe helyezési engedély megszerzését követően.
b) 2011-ben az alábbi mozdonyok kapnak új mozdonyvezetői széket:
45+5 db (opció) V43 típusú mozdony
6+1 db (opció) V63 típusú mozdony
1 db M62 típusú mozdony
12+1 (opció) db M41 típusú mozdony (10+1 db vontatójárműnél
forgóvázcsere keretében, 2 db mozdonynál pedig „C” vizsgálat keretében)
Felelős: Működtetési Szervezet
Határidő: A tárgyévet megelőzően kell átnyújtani a javításokkal, felújításokkal kapcsolatos műszaki igényt a Gazdálkodási Szervezet részére.
c) Az új típusú mozdonyvezetői székek karbantartására vonatkozó előírásokat az érintett mozdonysorozatok karbantartási utasításaiba be kell dolgozni.
Felelős: Működtetési Szervezet
Határidő: 2011. december 31.
Folytatjuk!
Balesetmentes közlekedést kívánok: Hornok Béla
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Nos, ismét az IVU. Az elmúlt időszakban elég sok dolog nem történt meg.
Igen, nem történt meg annak ellenére, hogy voltak enyhe biztató
pillanatok.
Bebizonyosodott, hogy igen is tökéletesen működik a vonatszámos
megjelölés. Végül is fehér ember abból ért! Ezzel vége is a bíztató
pillanatnak.
Sokáig azt hittem, hogy már nem képes több meglepetésre a csapat, de be kellett látnom, hogy kimeríthetetlen tárházzal rendelkeznek.
Igazán a decemberi menetrendváltásnál debütált a rendszer. Gyakorlatilag napról- napra történt a vezénylés. Nem irigyeltem a vezénylőket, mert erről nem ők tehettek. Arról viszont igen, hogy nagyon sok helyen hasonló gondok vannak, de inkább szabadidőben,
több napon keresztül „megoldják” a kérdést. Végül is a statisztika
a lényeg.
16, 2010, 2011, 2237, 2914, 2935, 2933, 2237, 2233.stb. Az
a helyzet, hogy ezek nem a lottószámok, hanem azon néhány vonat a teljesség igénye nélkül, melyek vagy nem közlekedtek, vagy a
több felvigyázó operatív intézkedésének köszönhetően indultak el. A
többségük viszont titokban maradt. Mert ez szigorúan titkos és bizalmas! Annak is, aki esetleg nem tudott utazni. Megint ott tartunk,
hogy minden körülmények között be kell bizonyítani, hogy csodás
dolgot vásároltunk. Hogy mennyibe került? Nos, ez is titok. Nem hiszem, hogy üzleti. Inkább valami más.
Akkor, amikor komoly szellemi energia van felhalmozva az országban, kissé megmagyarázhatatlan, miért is nem a hazait támogatjuk.
Igaz, nem valutát kell érte fizetni, és nem kell külföldön maceráltatni, ha gondja támad, netán ésszerűsíteni akarnának benne.
Ha jól számolom a hetedik egyeztető tárgyaláson vagyunk túl. Ebből kettő vezérigazgatói szintű volt. Néha az az érzésünk, hogy rossz
irányból fúj a szél.
Milyen lehet az a munkáltatói hozzáállás, amely már a tízedik hónapja tűri el, hogy az egyéni tervezői szemlélet az érvényes rendelkezések fölé kerülhessen? Nem követeli meg a feltárt hiányosságok
megszüntetését? Elnézi, hogy hónapról-hónapra tologatják tovább?
Időnként pedig csak számolni kellene tudni. No comment…. Ha mi-

nél többször bírálunk, annál többen egyre több időt fordítanak a
„visszavágásra”. Szinte külön hadosztály foglalkozhat azzal, hogy
hogyan lehetne még munkavállalóbarátibb szolgálatokat létrehozni.
Végül is elég sokat vagyunk otthon, alig megyünk egymással szembe önköltségbe, stb.
Eszembe jut, ha a mozdonyvezető elkövet valami főben járó vétket; pl. nincsen nála csak kettő kg. nyomtatott anyag a tízből. Rögtön tudják, hogy melyik utasítás hányadik pontja alapján lehet mogyorózni.
Április újabb jogszerű magatartást hozott, mert mint tudjuk, „a munkáltató mindig jogszerűen jár el.” Annak ellenére, hogy a menetrend módosítása már bő másfél hónappal előbb megjelent, a szolgálatok csak nem készültek el időben. Nem a személyzeti forduló,
mert azt máig nem sikerült produkálniuk. Az ok a szerelvényforduló hiánya. Minket, mint végfelhasználót, különösebben nem érdekel.
Amíg a személyzeti forduló a szerelvény fordulóval együtt egy kézben, a technológusnál volt, ilyenre nem volt példa. Jelenleg is egyegy napra készül vezénylés. Oka? Egyszerű, de érthetetlen. Ugyanis
a szerelvényfordulóval érintett valamelyik vonalon módosult a menetrend és a szerelvényforduló. Ennek természetes velejárója, hogy
szétesett az egész rendszer. Nem először. A közérthető vonatszámos jelölést valaki egyéni érdeke miatt ismét felváltotta a kavalkádos kódrendszer. Lehet, hogy köze van az elmaradt szolgálatokhoz?
Mégis csak egyszerűbb, ha pár ezren alkalmazkodnak 12-höz.
Meddig lehet még a vezénylőket törvénytelen helyzetekbe kényszeríteni? Meddig kell hónapokon keresztül veszekedni a jogos járandóságért? Ugye ismerős: ki mit ismer el átvezénylésnek, stb.?
Nagyon érdekes, hogy április minden hétvégéjén ugyan azon vonatokra nem volt létrehozva szolgálat? Jó volt így is? Nem kellene
azonnal beavatkozni? Persze nem lehet, mert szétesik a rendszer.
El lehet fogadni, ha Záhonyban foglaltra jársz és Sopronban kapsz
lassan jelzést? Itt ez történik. De most már nagyon unalmas, hogy
nem történik semmi. Persze az rögtön nem tetszik, ha valaki vizsgálódni kezd. Ki és meddig fogja még tűrni ezt a magatartást, ezt a
küldetéstudatnak álcázott katyvaszt.
Minden esetre epekedve várjuk az újabb ötleteléseket.

Közlemény

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2011. március 25. napján tértivevényes küldeményként levelet és egy „Nyilatkozat” nyomtatványt küldött azon
magánpénztári tagok részére, akik a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépés mellett döntöttek és március közepéig nem küldtek nyilatkozatot.
A „Nyilatkozat” nyomtatványok egy része a mai napig nem érkezett vissza a Nyugdíjpénztárhoz, a levelek egy részét pedig a posta „elköltözött” és „nem kereste” jelzéssel visszaküldte.
Kérjük a magánpénztári tagokat, hogy saját érdekükben szíveskedjenek a nyomtatványt 2011. május hónapban kitöltve visszaküldeni. A
„Nyilatkozat” nyomtatvány honlapunkról is letölthető.
Amennyiben a „Nyilatkozat” nyomtatvány nem érkezik meg, 2011. augusztus hónap végén a magánpénztári tagot megillető összeget a nyilvántartási rendszerünkben lévő lakáscímre küldjük meg. Ha az átvételre nem kerül sor, a visszaérkezett összeget a Nyugdíjpénztárnak át kell
utalni a Nyugdíjbiztosítási Alap részére.
Felhívjuk magánpénztári tagjaink figyelmét, hogy ha időközben lakáscímváltozás vagy bankszámlaszám változás történik, soron kívül jelezzék a Vasutas Nyugdíjpénztár részére.

Vasutas Nyugdíjpénztár

Igazgatótanácsa
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szösszenet...

Szösszenet:
Mi a közös a Windows és az IVU között? – mind a kettő gyakran megmagyarázhatatlan dolgokat művel, és mind a kettő folyamatosan hízik.

sport, szabadidő...

A Soproniak mindent vittek a Taurus Kupán.
Vert mezőnyben a budapesti csapatok.

A GYSEV Sopron labdarúgóinak teljes sikerével zárult a 3. alkalommal
megrendezett Taurus Kupa kispályás focitorna a Tatai Olimpiai Edzőtáborban.
A rendező Bp. Keleti tagcsoport meghívására 9 együttes vetélkedett
azért, hogy neve felkerüljön a díszes kupára. A címvédő hegyeshalmiak
elmondták, ők bizony csak rövid időre szeretnék átadni a kupát, vinnék
magukkal vissza, de a házigazdák is nagy reményekkel érkeztek. A Soproniak pedig kijelentették, Ők a legjobbak. Mivel két csapat képviselte a
hűség városát, nem lehetett tudni, melyikük is a leg…Ahogy elkezdődött
a torna, úgy vált egyre világosabbá, hogy a 9 csapatos mezőnyben egyre több meglepetés születik. A szegediek meggyőző játéka és a fradisták
halovány teljesítménye mindenképp a váratlan események közé sorolható, de a keletisek sem meneteltek. A soproniak mindkét gárdája és a
hegyesiek meggyőzően szerepeltek, a „B” csoport küzdelmei csak körbeverés után alakultak ki, ebből a Sopron II. került ki győztesen, míg az
„A” csoportban a Sopron I. magabiztosan jutott a döntőbe. A bronzmec�csen Szeged és Hegyeshalom csatájából a szegediek diadalmaskodtak
1:0-ra, míg a Taurus Kupa 2011. évi döntőjében a Sopron II. legénysége 2:1-re verte a Sopron első csapatát. A Gólkirály címet szintén soproni, Nagy László kapta.

Horgászverseny

Az őszi sikeres, és nagyon eredményes csapatbajnokságon felbuzdulva megrendezésre került az I. Egyéni
Feeder botos MOSZ horgászverseny, a
Vas megyei zsennyei tavon.
Az előjelek nem voltak éppen kedvezőek. A verseny előtti hetekben a „fehér” halak ívása miatt a pontyok inkább ették a frissen eléjük hulló kaviárt

úriemberek módjára, mint a horgokon felkínált ínycsiklandó, jobbnál jobb
csalikat. Az időjárás pedig nagyon melegre fordult, és a halak a víz tetején sütkéreztek. A kedvezőtlen körülmények még egy ilyen nagy halbőséggel megáldott tónál is nagy kihívásnak bizonyultak. Pláne úgy, hogy látva az
előző hetek profi versenyein is nagyon sokan betliztek.
Ilyen előzmények után jött össze 27 mindenre elszánt és komolyan felkészült
horgász Zsennyén. Nem kevesen új felszereléssel, bottal, orsóval, kívántak a
tavalyinál minél előkelőbb helyen végezni. A reggeli megnyitó után Komáromi
Levente tógazda, versenybíró, szakmai instruktor mondta el a versenyszabályt.
Gyönyörű, napsütéses időjárási körülmények között kezdődött a halfogás. Már
az elején látszott, hogy nem folytatódik az elmúlt napok vesszőfutása, hiszen
sorba kerültek szákba a szebbnél szebb, gyönyörű, egészséges potykák. Ebbe
valószínűleg szerepet játszott a verseny előtti két nap hidegebb, esőre forduló időjárása is. És mindjárt az első percekben megszületett a délelőtt legnagyobb hala, 7780grm-al Gombás Tamás soproni kollégánk jóvoltából. Délelőtti 3 órás pecán nagyon sokan tíz kg feletti fogással büszkélkedhettek és
nem volt ritka a húsz kg feletti fogás sem. Kiemelkedett közöttük Tóth Zoltán
23580grm-os fogása, ami természetesen szektor egyet jelentett számára.
Már a délelőtt bebizonyította a horgászok felkészültségét és a tó elképesztő
halgazdagságát. Ezután jött a nagyon finoman elkészített pince pörkölt, a hideg sör és elmaradhatatlanul egymás ugratása. A délutáni forduló előtt már
a távoli horizonton gyülekeztek a sötét fellegek, amely az álmoskönyvek sze-
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Levezetésként ebéd
és hűsítő ital várta a
játékosokat, a fehér
asztal mellett került
sor a díjat átadására, amelyet a rendezők nevében Barsi Balázs és Kass Tibor adott át. A résztvevők hitet tettek a folytatás mellett, a rendezők pedig ezúton köszönik a támogatók
segítségét, a játékvezetők közreműködését, az együttesek sportszerű
játékát.
Végezetül a végeredmény:
Sopron II
Sopron I
Szeged
Hegyeshalom
5-9. Szolnok, Bp. Keleti, Bp. Északi, Ferencváros, Győr
Gólkirály: Nagy László Sopron I


Barsi Balázs

rint nem sok jóval kecsegtetett. Nem sokkal a második forduló kezdete után, aztán
a versenyzők nyakába zúdult az égi áldás.
A csapat viszont spártai módon állta a sarat - szószórós értelemben - a természeti erőkkel szemben. De amit egyik kezével
a természet elvett, a másikkal a kopoltyúsok formájában visszaadta. Nagyon szép eredmények alakultak a fordulóban.
És a sors furcsa fintoraként Gombás Tamásra újra rámosolygott Fortuna Istennő, hiszen egy gyönyörű 9210 gr-os amur formájában sikerült megszákolni egy kis asszonyi segítséggel - a verseny legnagyobb halát. A jó hangulatú, és
nagyon eredményes verseny, vidám eredményhirdetéssel záródott. Az első helyet Tóth Zoltán (Szombathely) szerezte meg, nagyon megfontolt, egyenletes
teljesítménnyel, egy szektor egy, és szektor kettes eredménnyel, 50420grmos összsúllyal. Második lett Gombás Tamás (Sopron) 5pont-31350grm-al.
A harmadik Nedvig Tivadar (Zalaegerszeg) lett, 5 pont 28760grm-mal. Eredményeikhez ezúton is gratulálunk. Azt hiszem soha rosszabb versenyt nem kívánhatnánk. Ősszel a csapatversenyen találkozunk. Akinek van kedve eme jó
hangulatú, baráti társasághoz csatlakozni, és szereti a feederes finom pecát,
értékei között vallja a természet szeretetét, és óvását, azt várjuk az őszi csapatversenyen. A kifogott hal mennyisége magáért beszél 453 kg, a kb. 30 fős
Baranyai Zsolt.
horgász csapat örömére.
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A hobbi-célú motorkerékpározás lehetőségeinek elősegítésére, szabadidőben motorozást kedvelő kollégák motorkerékpáros baráti kört alapítottunk.
A céljaink: • A magyar nemzet történelmének emlékhelyeire motoros túrák szervezése.
• Motorozás lehetőségeinek, az ezzel
kapcsolatos műszaki kultúra elősegítése.
• Épített és átépített járművekhez kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, alkatrészbörze.
• Együttműködés és kapcsolattartás más hasonló célú magyar és külföldi szervezetekkel.
• Gépészeti oldtimer értékek és veterán járművek hagyomány őrzése,
népszerűsítése, és értékeinek bemutatása.
• Közlekedési szabályok változásainak figyelemmel kisérése, ehhez
kapcsolódó közlekedési kultúra, etika ismérveinek elismerése.
• Tevékenységekkel összefüggésben tagjaink érdekvédelme.
A Baráti Kör az egyesületi tevékenység irányítása, szervezése céljából – nyílt szavazással – három fő vezetőséget választott. A szervezetet

A spanyol kormány jóváhagyta a világ legnagyobb vasúti próbaközpontjának
építését, amelynek megnyitását 2015-re tervezik. A 344 millió eurós projektet
a Fejlesztési Minisztérium kezdeményezte, kivitelezését a spanyol infrastruktúra hivatal, az Adif irányítja. A szükséges tőkét a Tudományok Minisztériuma és
az Európai Regionális Fejlesztési Alapítvány biztosítja.
A próba központot Bobadillában építik meg, ez Cordoba és Malaga között van.
A vasúti teszt központ egy 55 kilométeres normál nyomtávú pályával és egy 9
kilométeres körpályával létesül. A próbapálya mérete lehetővé teszi a 450 km/h
sebességű próbák lebonyolítását. Lesz ezeken kívül egy 20 kilométer hosszú
kétvágányú körpálya is, 220 km/h sebességre alkalmas kivitelben. Építenek
egy 5 kilométeres pályát is a hosszú vasúti járművek vizsgálataihoz, valamint
más típusú tesztek lebonyolítására, kis sugarú íves pálya is létesül. Létesítenek vonalszakaszt, s-kanyarú pályarészekkel az ívben való viselkedés megfigyelésére, továbbá különböző menetemelkedéssel kialakított szakaszokon, a
lejtősemelkedős pályán mozgást vizsgálhatják. A kormány reményei szerint a
próbaközpont a vasúti kutatások centruma lesz, új technikai megoldások fejlesztésére, elősegítve a spanyol export növelését.

Hatékonyabb irányítás a vállalati folyamatokban

A RailDISPO lehetővé teszi a vasúttársaságoknak, hogy az üzleti folyamatokat
hatékonyabban irányítsák és az elérhető forrásaikat a lehető legjobban használják fel. Az egységes szoftver kimutathatóan csökkenti az adminisztrációs
költségeket. Hasznos és decentralizált az adatfelvétel és az információ gyorsan és gazdaságosan elérhető, mert ez a web alapú alkalmazás egyszerűvé teszi a lokális szervezői feladatok intézését. Az integrálttelematikus alkatrészek
kiváló tulajdonsága a hibátlan megoldó készség, a kezelhető adatok, az elhelyezése és a sajátos tagoltság valósidejű küldése és kijelzése a rendszerben.
Mindent egybevetve az eljárás rendjében, a menetrend szolgáltatások az erőforrások beosztása, a számlavezetés; ez a szoftver csomag egy alap összeköttetést használ a mobil terminálokhoz, mint egy PDA, okostelefon, netbook vagy
notebook, hogy megbízható kommunikációt biztosítson a vasúti személyzet és
az ellenőrző központ között. A RailDISPO nagyvonalakban egy kockázatos beruházás ami magában foglalja az (MIB) Mérnöktársaság a Forgalomrendszerekért
GmbH-t és az ASCI Rendszerház GmbH-t a Szövetségi Gazdasági Minisztérium
támogatásával.

2011. május

évre szól. Legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Az egyesület közgyűlését évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A rendes közgyűlés összehívása, technikai előkészítése a vezetőség kötelessége. Az első szervezett túra a Bihari hegységbe történt, a gyönyörű erdélyi tájról,
a járművek alkalmazhatóságáról, és a néhol fárasztó útviszonyokról érdekes beszámolót hallottunk
a
rész t vevőktől.
Két szervezett túra lesz
még az idén
egy a Badacsonyba (több napos) és egy egynapos a Horty család síremlékéhez Kenderesre. Az egyesületbe való belépés és az egyesületből
történő kilépés önkéntes. A pártoló tagság intézményének bevezetéséről a közgyűlés dönthet. A társaságnak tagja lehet minden olyan felnőtt
magyar, illetve nem magyar állampolgárságú természetes személy, aki
elsődlegesen mozdonyvezetői szakmai múlttal rendelkezik és szakszervezetünk tagja. Az alábbi idézettel szeretnék széles utat kívánni minden
sporttársnak: „Mindig tartsd a festést felül, és a gumit alul.”

Hornok Béla

Fehérorosz FLIRT vonatok szolnoki tetővel

A Stadler Rail Csoport leszállította az első két széles nyomtávú
FLIRT motorvonatot a Belorusz Vasúttársaság (BŽD) számára. Mint ismeretes a svájci vasúti járműgyártó vállalat nagyjából egy évvel korábban nyerte meg Fehéroroszországban
a megrendelést. A szokásosnál gyorsabb szállítást az tette
Összeállította:
lehetővé, hogy a járművek a nagyban hasonlítanak a FinnBartha Géza
országba szállított FLIRT vonatokkal, és együtt készültek a
Stadler bussnangi központjában. A
projekt érdekessége, hogy a járművek
tetőszerkezetét a Stadler szolnoki üzemében gyártják. A Stadlernek ez az
első olyan megrendelése, amely a volt
Szovjetunió területéről, a Független Államok Közösségéből érkezett. A fehérorosz FLIRT vonatot, amely szinte teljesen a Finnországnak készült jármű alapjaira
épül, két különböző kivitelben gyártja a Stadler. 6 darab FLIRT a fehérorosz főváros Minszk elővárosi hálózatán fog közlekedni, ezt a típust 232 ülőhellyel látja el a
Stadler. További 4 darab jármű pedig interregionális forgalomban vesz majd részt
Fehéroroszország nagyobb városai között. A hosszabb útidőnek köszönhetően ez
a 188 ülőhellyel rendelkező kivitel magasabb kényelmi színvonalat képvisel. Mindkét kivitelt felkészítették a zordabb fehérorosz időjárásra, amelynek köszönhetően a járművek akár -40
Celsius fokban is gond nélkül üzemelnek. A megrendelés összértéke mintegy 60 millió euró, azaz
nagyjából 16 milliárd forint. ERTMS, azaz egységes
európai vasúti forgalomirányító rendszert telepít vonataira a legnagyobb ausztrál vasúttársaság. A Rail
Corp megbízhatósága, kompatibilitása és széleskörű elterjedtsége miatt az Alstom Transport 1 szintű
ERTMS technológián alapuló automatikus vonatbefolyásoló rendszerét telepíti összesen mintegy 160
vonatára. A kiemelkedő nagyságrendű, összesen 65 millió dollár értékű megbízásnak magyar vonatkozása is van, mivel az ausztrál rendszer egyes biztonságkritikus elemeit az Alstom budapesti Közlekedési Információs Megoldások (TIS)
részlege teszteli majd.
Forrás: Alstom, Töröncsi Timea
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sínek világa...

A spanyolok vasúti tesztközpontot építenek

Gál Tibor irányítja elérhetősége: 06-30-7482769 (MOSZ); email:

gt61@freemail.hu Az egyesület vezetőségének megbízatása négy

Motorozást kedvelők…

Motorozást Kedvelő Mozdonyvezetők
Baráti Köre

Védjük meg együtt hivatásunkat!
Fontos számodra
hivatásunk jövője?
Képes vagy
küzdeni a szerzett
jogaidért?

A mozdonyvezetői nyugdíj-korkedvezmény
és korengedmény megszüntetése ellen
demonstrálunk Budapesten
2011. június 9-én.

10.00-11.00 Gyülekezés a Nyugati téri parkoló területén( Nyugati pályaudvar oldala)
11.00-11.45	Közös átvonulás a Kossuthtérre, a Kossuth-szobor előtt felállított színpad elé (útvonal: Nyugati tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–
Kossuth Lajos tér)
12.00-13.30 Beszédek, tiltakozás átadása a parlamenti pártok frakcióvezetőinek
13.30-14.00 A demonstráció bezárása
14.00-től
A Kossuth téri fotókiállítás csoportos megtekintése, majd hazautazás

Összefogunk
a mozdonyvezetők
közösségéért?
Gyere el a
Kossuth-szoborhoz
és személyes jelenléteddel
tiltakozz a mozdonyvezetői
társadalmat súlyosan érintő
kormányzati tervek ellen!

2011. június 9. – Budapest

A mi hivatásunk, a mi életünk!
Ne hagyd, hogy nélkülünk döntsenek rólunk!

Szilánkok és Bölcsességek
Hozták a formát

A most lezajlott ÜT választásokon a Gépészek Szakszervezetének egyetlen kampány mondandója a MOSZ szidalmazása volt. Ehhez képest egyetlen helyen sem lett
ÜT-tag jelöltjük, egy helyen az egyik gépész jelölt a póttagságig küzdötte fel magát.
Az eredmény arányban áll a kampányban kifejtett szellemi erőfeszítéssel.
NL

Sok nyúl …. megúszta

Húsvét előtt fellángoltak a családban a nyúlviták. Az unokák élő nyulat akartak, persze mindenki egy sajátot … A vejem nem akart nyulat, még lelkiismeret furdalása
volt a tavalyi miatt. A feleségem a csoki nyúlra esküdött …. Én a nyúlpaprikásra. NL

Gyógymód

Bera Pista meséli, hogy a gerincfájdalmaira fürdőbe jár, és ez sokat segített. Hiába,
a rendszeres tisztálkodás csodákra képes. Ezt a szilánkot Pista engedélyével közölöm, és cserébe egyszer ő is poénkodhat az én bajomon.
NL

A műszer mindig mutat valamit

Elromlott a szobamérleg, amin mérni szoktam magam. Ezt arról vettem észre, hogy
végre annyit mutatott, amennyit régóta szerettem volna látni.
NL

Mozdonyvezetők Szakszervezete
tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta

Még mindig belügyi tüntetés …

Pintér Sándor arra biztatta a demonstráción részt vevőket, hogy „.. védjük meg
együtt a vívmányokat!” Ez a mondat pontosan így kellett volna hangozzon: Védjük
meg együtt a vívmányokat, amelyeket az a kormány fenyeget, amelyiknek én vagyok
a belügyminisztere! Belügyminiszter úr, ezek szerint a kormány azoknak a problémáknak a megoldásán fáradozik, amelyek a kormány nélkül nem is lennének? 
NL

Requiem

Az én utolsó poénom valahogy így hangzana: Némá, meghaltam. A k….va életbe ez
nem is vicc volt! Jobb, ha az ember időben megírja az utolsó poént, mert amikor helyzet van, esetleg már nem lesz rá ideje. Olyankor annyi dologra kell figyelni. Ott van
ugye, az agonizálás, el kell búcsúzni az ágyat körülállóktól, vigasztalni kell őket, nagyokat kell sóhajtozni, izgulni az utolsó kenet miatt, esetleg végrendelkezni, stb. stb.
Én nem szeretem a kapkodást. Még a végén elront az ember valamit …. De, ha előre
megírom, akkor meg nem biztos, hogy az utolsó. Akkor most mi a megoldás? Minden
bizonnyal az, hogy nem lehet utolsó írást írni. Az csak később derül ki, melyik volt az
utolsó. Azt a halál hitelesíti. Ezt az írást kéretik nem hitelesíteni.
NL

A szemüveg öltöztet?

Optikushoz kellett mennem a szemüvegemet javíttattam. Amíg vártam, egy nő hos�szasan próbálgatta, melyik szemüveget válassza. Azt figyeltem meg, hogy az a
szemüveg állt jól neki, amelyik a legkevésbé állt rosszul. Őt nem öltöztette a szemüveg. Sajnos nem is vetkőztette.
NL
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