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Hosszú, forró nyár…
Annak ellenére, hogy az időjárás nem
mindig bizonyítja de idén is „forró”
nyarunk van.
A szélviharokkal, jégesőkkel tarkított
helyenként kánikulába csapó nyár is
azt bizonyítja, kis hazánkban minden
szélsőséges helyzet előfordulhat.
Ezek a szélsőségek jellemzik hétköznapjainkat is, ha a
társadalmi időjárásra fókuszálunk.
Napfényes fantasztikus ígéretek özönét zúdítja ránk a
kormányzat, miközben villámokat szórva előkerülnek a
kalapból a viharos felhők , óriási szélviharok közepette.
A korkedvezményes nyugdíj körüli bizonytalanság, az ellentmondásos kormányzati megnyilvánulások , a Munkatörvénykönyv szakszervezeteket kiirtó elképzelései, a
munkavállalók rabszolgasorsba való taszítását célzó jogszabályok tervei nem azt mutatják , hogy napfényes időszak vár országunk melósaira.
Június 9-én a Parlament tövében adtunk hangot annak ,
hogy a kormányzati elképzelések egy részével nem értünk
egyet. Ilyen a korkedvezményes nyugdíj intézménye körüli bizonytalanság, amely a mozdonyvezetőket is érinti.
A döntéshozókhoz eljuttatott – a munkánkat és annak

nehézségeit bemutató – rövid filmünkre több országgyűlési képviselő is reagált, ezeket a leveleket
az olvasó ebben a lapszámban olvashatja el.
A válaszok ugyan nem hosszúak , tartalmukat tekintve
pedig úgy tűnik , hogy támogatják törekvéseinket, de mint
tudjuk ez nem sokat jelent, hisz születtek már nagyszerű jogszabályok az ellenvélemények figyelembe vétele nélkül. Vegyük csak a sztrájktörvényt!
A tavaly decemberi módosítása óta többszörösére nőtt a
jogellenes sztrájk kockázata, mert a még elégséges szolgáltatást nem elég egyoldalúan biztosítani, arról vagy
meg kell állapodni a munkáltatóval, vagy a bíróságnak
kell azt megállapítania. A bíróságok eddigi gyakorlatát
volt szerencsék az elmúlt hetekben saját bőrünkön is megtapasztalni.
A rendszerváltás óta ilyen törvényi rendelkezés még nem
volt! Büszkék lehetnek az alkotók!
Remélhetőleg valamikor majd viszonozhatják kedvességüket a munkavállalók , akikről mintha megfeledkeztek
volna, hogy egyben választók is.
A Munka törvénykönyve tervezett változtatásánál sem
kellene erről a tényről elfeledkezni, mert később sem lesz
minden politikusból menedzser. Lehet, hogy néhányan
munkavállalókká válnak , bár erre sajnos kicsi az esély!

Kiss László

Beszámoló egy első bálozó tollából
A Mozdonyvezetők Szakszervezetének tagjai családtagjaikkal együtt idén júniusban immár sokadik
alkalommal vehettek részt az évente megrendezett MOT-on, nekem viszont ez volt az első alkalom. Az
első alkalom pedig mindig nagyon emlékezetes.
A mozdonyvezetői társadalom eme jeles eseményére nemcsak jelenlegi és volt kollegák, hanem nyugdíjasok is eljöttek. Az előre kiküldött
programfüzetnek köszönhetően a résztvevők már hamarabb értesülhettek arról, hogy milyen színes lesz a program-kínálat.
A választék

Városnézés stílszerűen

A frissen érkezettek rögtön remek programok közül válogathattak.
Volt itt városnéző kisvonat, strandolási, kikapcsolódási lehetőség a
szálloda wellness részlegében, vérnyomásmérés és állapotfelmérés
a Vasutas Egészségpénztár jóvoltából, borkóstolás, sörsátor, fagyi,
egyszóval minden mi szem-szájnak ingere. Éhezni nem sokáig hagytak bennünket, alig, hogy megérkeztünk háromfogásos ebédet tálaltak fel a szálloda éttermében.
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Ezután külön buszokkal vittek minket a helyszínre, ahol a
megnyitó és a mazsorett bemutató után kezdődött a MOSZkupa döntője.

Megnyitó

Ez mindig nagy várakozással tölti el a résztvevőket, hiszen itt dől el, hogy a területi elődöntők után ki nyeri meg a bajnokságot. Mindenki a maga stílusához és vérmérsékletéhez mérten próbált saját tagcsoportjának szurkolni. Ki transzparensekkel, ki bekiabálással buzdította csapatát.

Küzdelem
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A MOSZ-kupát idén a Miskolciak vihették haza Laczai Lajos Miskolc
terület ügyvivőjének nagy örömére.
Győzelmi mámor

Küzdelem

Egy ajándék kristálypohárral a kezemben végigjártam a három kitelepült borpincészetet, ahol remek borokat kóstoltam meg. Nekem
személy szerint a Fényes Pincészet száraz vörös borai ízlettek a legjobban, így én azokat kóstolgattam, de ahogy elnéztem a többiből is
fogyott szép számmal.

4

A délután az ismerkedésről, önfeledt kikapcsolódásról és egy-egy
rég nem látott ismerőssel való találkozásról szólt.
A szervezők megtettek mindent annak érdekében, hogy minden korosztály találjon kedvére való programot.
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Móricz Zsigmond

Baráth Géza
A hangulatgyáros Strokes zenekar

A Mozdonyvezetőkért emlékérem büszke tulajdonosai...

A két napos rendezvény talán
legfontosabb eseménye a bál
volt. Belépve a MKB Arénába
gyönyörűen feldíszített bálterem várt bennünket, ami még
véletlenül sem emlékeztetett
minket arra, hogy a helyszín
egy sportcsarnok. A szervezők a legapróbb részletekre is
figyeltek.
A háromfogásos vacsora elfogyasztása után fellépett a
Strokes együttes. Természetesen a rendezvényhez hűen
felcsendült a „Megy a gőzös”
is a többi mai zene mellett.
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A csodálatos bálterem
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A fellépők után kezdődött a hajnalig tartó mulatság. Hamar kiderült számomra, hogy a mozdonyvezetők nem
csak a mozdonyvezetéshez értenek, hanem remekül
táncolnak is. Körülnézve a bálteremben azt tapasztaltam, hogy nem sok nőnek kellett az este folyamán petrezselymet árulnia. A tánctér egész este tele volt, csak
az éjféli tombolahúzás szakította meg a mulatságot egy
rövid időre.

A szerencsésebbek értékes ajándékokkal térhettek haza, a kevésbé szerencséseknek pedig maradt az élmény és a tapasztalat, hogy
jövőre több tombolát kell vennie annak, akinek az értékes tombola
tárgyakra fáj a foga. Én is ezt a következtetést vontam le, mivel a 10
darab tombolám közül egyet sem húztak ki nagy sajnálatomra.

A tombola főnyeremény és tulajdonosa

Mi, akik a legtovább bírtuk, végül hajnalban távoztunk. Akkorra már igencsak kiürült a terem, elfáradtak a táncosok és a zenészek, elkoptak
a cipők és hazamentek a legények. A megfáradt bálozókat kisvonat szállította egészen a szállodáig.
Azt hiszem, mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy a soproni mozdonyvezetők kitettek
magukért, egy nagyon jól szervezett, színvonalas, kellemes kikapcsolódás volt mindannyiunk
számára az idei országos találkozó. Köszönet
érte!

A másnapi reggelinél érzékelhetően kevesebb lelkes résztvevő volt, mint az esti bálon,
pedig a svédasztalon nagyon sok finomság várta azokat, akik a sebeik nyalogatása helyett
inkább a koránkelést választották. Délelőtt még részt lehetett venni azokon a városnéző programokon, amiken előző nap esetleg nem sikerült a
sok érdeklődő miatt. Az ebéd elfogyasztása után összeszedtük sátorfánkat és fájó szívvel búcsúztunk Soprontól és az idei MOT-tól.

A jövő évi szervezőnek a soproniak jól föl adták ezzel a leckét, az ő mércéjüket nehéz lesz megütni.

Dr. Navratil Zsuzsa

A Vasutas Egészségpénztár
díjait a következők nyerték:

Hunguest Hotel Répce (2 éjszaka, 2 fő részére)
- László Attiláné

A 2011. évi Országos
kispályás labdarúgó
döntő eredménye:

1. Miskolc
Hotel Forrás Zalakaros (2 éjszaka, 2 fő részére) 2. Sopron I. csapata
3. Mezőhegyes
- Csapkó Béláné
4. Püspökladány
FOTEX-OFOTÉRT 10.000,- Ft értékű vásárlási
5. Sopron II. csapata
utalvány
6. Szolnok
-Gálné Tóth Éva
A döntő gólkirálya: Varga Péter MeBaurer Vérnyomásmérő
zőhegyes
- Nagy Tibor
A legjobb játékos: Nagy László Sopron I. csapata
Omron mérleg
Legjobb kapus: Kiss Orosz Zsolt
- Baranyi Róbert
Scholl ajándékcsomag
- Nagyfejeő Tamás

Vasutas Ep ajándékcsomag
- Szabó Kálmánné
- Hegyi Istvánné
- Borosné T. Szilvia
- Virág Nikolett
- Bíróné Kovács Szilvia
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Kosárlabda bajnokság
végeredménye:
1.
2.
3.

Dombóvár
Győr
Budapest-Keleti

Köszönjük
a támogatást:

Vasutas Egészségpénztár
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
MÁV Start Zrt.
MÁV Zrt.
MÁV-Gépészet Zrt.
GySEV Zrt.
UNION Biztosító
Signal Biztosító
Citibank
Raiffeisen Bank
Mozdonyvezetők az egészséges
és biztonságos életért alapítványnak
Soproni mozdonyvezetőkért alapítvány
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Szegeden július 8-án vettünk részt a szokásos Helyi Érdekegyeztető Tanács ülésén, ahol több felmerült problémáról tárgyaltunk. Miután a vésztői műhelyt a gépészet
bezárta, és az addig ott javított gépeket a továbbiakban
Békéscsabán javítják, a békéscsabai külsős mozdonyfelvigyázó feladata tetemesen megemelkedett. A napi vizsgálatra vagy javításra bemenő BZ motorok szinte minden
esetben szerelvénnyel együtt mennek be, amiket ott szét
kell szedni, majd indulás előtt a szerelvényeket össze kell
állítani. Ezeket a feladatokat eddig vésztőn látták el. Hétköznap legalább a fűtőházi tartalékon is teljesít szolgálatot mozdonyvezető, de pénteken estétől vasárnap estig
a gépeket egy traktorral próbálják mozgatni, erre viszont
nem rendel dolgozót a gépészet, ezért hétvégén a külsős
mozdonyfelvigyázó egyedül van a részünkről, ami szerintünk a felmerülő feladatokhoz kevés. Ezért kértük a munkáltatót, hogy a fűtőházba biztosítson még egy dolgozót
a feladatok elvégzésére. A munkáltató tájékoztatása szerint csak akkor tud a fűtőházban további dolgozót foglalkoztatni, ha azt a gépészet megrendeli, ezért tárgyalást
folytat a gépészet illetékeseivel ez ügyben, reméljük sikerrel.
Többször felmerült részünkről, hogy menyire fontos lenne
a mozdonyvezetők számára a különböző gépek típusismeretének a megszerzése, de a Trakció számára sem lenne
hátrányos, ha a mozdonyvezetőit minél több géptípuson
tudná foglalkoztatni, ha már a típusok tekintetében ilyen
bő választékkal rendelkezünk. A munkáltató tájékoztatatása szerint a békéscsabai mozdonyvezetőket érintve lehetőség nyílik harminc fő számára TRAXX típusismeret
megszerzésére, valamint döntés született egy villany átképző tanfolyam indítására, amelyen elsősorban az érettségivel nem rendelkező, egy szakvizsgás kollégákat fogják
előnyben részesíteni, mivel ebben az évben még külön engedéllyel ők is részt vehetnek tanfolyamon. Reméljük, minél többen tudnak majd a területünkről is részt venni, és
egyébként örülünk minden olyan döntésnek, ami a mozdonyvezető kollégák szakmai fejlődését segíti, mert úgy
gondoljuk ez közös érdekünk a munkáltatóval, és reméljük, egyre többször dönt a munkáltató a különböző képzések elindításáról.
Békéscsaba és Brassó közötti kapcsolat keretein belül június 24-én vettünk részt a
román kollégáknál megrendezett kispályás labdarugó
tornán. Amelyet a két fűtőház már évek óta, egyik évben Brassóban a következőben Békéscsabán rendezi meg. Sajnos a hat csapatból
csak az ötödik helyet sikerült elérnünk, de ennek ellenére sincs okunk szégyenkezni. A kimondottan meleg
időben jó hangulatú mérkőzéseket játszottunk, majd a
mérkőzések után egypár hideg sör kíséretében megvi-
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tattuk a pályán történteket a vendéglátók
társaságában. Majd hosszas eszmecserét folytatunk az országos és vasúti helyzet tekintetében. A focit tekintve pedig reméljük jövőre alkalmunk lesz Békéscsabán
egyrészt a tornát megrendezni, másrészt
a helyezésen javítani.

Szóth Tibor

Szombathely

Belecsaptunk a nyárba, a szabadságolásba. Az öt hétvége miatt, kevesebb szabadságot tudott kiadni a munkáltató, ezt próbálja pótolni augusztus hónapban. Ugyanakkor a
teherforgalom negyedével csökkent. Így foglalkoztatásunkban több kérdés is felmerül, visszatértek a tanfolyamról
kollégáink tizenkilenc fővel erősödtünk, érkezett „átigazolt”
egy kolléga kelet magyar országból, s még erősítenek minket az ideiglenes augusztus 31-ig itt dolgozó az átképzős
tanfolyam miatt érkezett mozdonyvezető kollégák. Ezért is
lényeges a munkaidő kérdése, most azt éljük meg, hogy a
kollégákat sorozatban mondják le hét napon túl, ami a területen kb. kettőszáz szolgálatot érinthet. Érdekes kérdés mi
ez a lemondás, ha nem tudja feladattal ellátni, akkor miért
nem kap értesítést a kolléga az állásidőről, a kollektív szerződés is állásidőről beszél. Ha alkalmazni akarja, akkor ha
nincs értesítés, mi alapján akarja ledolgoztatni a munkaidő hiányt, ha nem azt akarja ledolgoztatni az mi – állásidő,
vagy nem az - ? Úgy tűnik, keverednek a dolgok. Álláspontom szerint ez tipikus állásidő, amiről értesíteni kell a kollégát. Az állásidős szolgálata előtti szolgálatban, legkésőbb.
Az elszámolás kérdése is néhány esetben érdekes lehet.
A munkaidőnk mennyisége, a szolgálati órák teljesítése
problémás lehet szeptember hónapban, mikor a nyári menetrendről visszaállunk.
Hozzátéve azt is, hogy a szlovén átmenet előbb mint utóbb,
villamos vontatásra lesz kiépítve, s így innen is felszabadul öt mozdonyvezető. Bár lehet, hogy lesz átképzős tanfolyam ismét, nem hallottunk róla, hogy lehetne rá nevezni körünkből azoknak, akiknek nincs még villanymozdony
vezetésre végzettségük. A Gysev terjeszkedik, nem hallani ebben a kérdésben sem semmit. Bízunk benne, tőlünk
rendelik meg a szolgáltatást. Itt merül fel a típusismeret
kérdése, milyen mozdonnyal, vagy motorvonattal akarja kiszolgálni a vonalakat majd. Valamint néhány vonalon a tehervonatok csökkenő száma miatt, nem kellene felújítani
pár embernek a típusismeretét, mivel errefelé, nagy teljesítményű mozdonyok ritkán jártak. A sok változó közt azt
látni, hogy a munkáltatásunk kérdése az igazán, amire hihetetlen nagy figyelmet kell fordítanunk, ez az állandó.
A sláger maradt az munkaközi szünet kérdése, abból a
szempontból meg főleg, hogyha nem tudja a kolléga kivenni – s ezt tudatosítja az irányításba, akkor kinek a felelősége, a tizenkét órás határ túllépésének az elkerülésére tett
intézkedés meghozatala ez miatt.
A forda kialakításában is mindig találunk „apróbb” hibát,
állandó lett a változás, s így „aki dolgozik, az hibázhat is”
elv érvényesül – Murphy is megmondta -. A múlthónapban
a mobil légkondicionálók lég s kondenzvíz
kivezetésének problémájáról írtam, most
megoldódott, köszönjük. Jó lenne, ha így
lenne mindig, írnánk az újságban róla, s
megoldódna kérdés. Csupa apró betűvel
írom szolgálati óra teljesülés.

Horváth György
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területi hírek…

Szeged

Területi hírek

levelezésünkből...

Magyarország Miniszterelnöke
Orbán Viktor úr Madrid, 2011. június 30.
Tisztelt Miniszterelnök Úr,
Az Európai Autonóm Mozdonyvezetői Szakszervezetek (ALE)
nevében azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy vegye fel a
szociális párbeszédet a magyar mozdonyvezetői szakszervezettel, a Mozdonyvezetők Szakszervezetével (MOSZ) e foglalkozási csoport szociális problémáinak megoldása érdekében.
Minket különösen a mozdonyvezetők számára döntő jelentőséggel bíró nyugdíjkorhatár ügyében kezdeményezett szociális párbeszédtől történő elzárkózás nyugtalanít. Az általunk
figyelemmel kísért helyzet, vagyis a 2011. június 9-én tüntető mozdonyvezetők és vasutasok semmibe vétele, késztetett
minket arra, hogy mint egy közel 100.000 európai mozdonyvezetőt magába foglaló szervezet, helytelenítésünket fejezzük
ki egy szociális partner ilyen bánásmódja miatt.
Az Önök Kormányának ez a fajta magatartása ellentmond a
MOSZ-szal történő párbeszéd folytatásának készségével, melyet a Kormány képviselője a MOSZ 2010 szeptemberében
tartott Kongresszusán, melyen én is jelen voltam, hangsúlyozott. Ez a tárgyalási készség úgy tűnt, hogy arra irányul, hogy
a tervezett változások lehetőség szerint a szociális partnerek
(szakszervezetek) egyetértésével kezdődjenek meg és ezáltal
a frontális ellenállás a munkavállalók részéről elkerülhető legyen. De jelenleg pont ez az eset következett be.
A nyugdíjkorhatár kérdése egy mozdonyvezető esetében nemcsak szociális probléma, hanem a gyakorlott foglalkozás karakterstatisztikája alapján sokkal inkább a vasúti közlekedés
biztonságának problémájáról van szó. Egy mozdonyvezető
munkája magas szintű pszichés és fizikai képességeket, valamint egészséget követel meg, úgy hogy e tekintetben kompromisszumnak nincsen helye. Másrészt a mozdonyvezetői
korhatár emelése konfliktusveszélyt hozz magával, ugyanis konfliktus keletkezik a munkavállalók munkafeladatok lehetőségének fenntartásáért folyó fáradozása és a fent meghatározott képességeknek a kor következtében bekövetkező
természetes rosszabbodása és ezáltal a vasúti közlekedés
biztonságára gyakorolt hatása között. A nyugdíjkorhatár felemelésére vonatkozó döntés meghozatala során ezekre a folyamatokra is tekintettel kell lenni.
Európai mozdonyvezetői szakszervezetként meg vagyunk arról győződve, hogy az ilyen típusú problémák megoldására
a tárgyalóasztal és a párbeszéd folytatása a helyénvaló és
nem az utca és a nézeteltérések. Ezért arra kérjük fel a Miniszterelnök Urat, hogy kezdje meg a szociális párbeszédet a
Mozdonyvezetők Szakszervezetével. Egyúttal közöljük, hogy a
helyzet alakulását továbbra is nyomon fogjuk követni, és számítunk rá, hogy Magyarország, mint egy demokratikus állam
és az Európai Unió tagállama a szociális párbeszédet, mely az
európai demokrácia egyik alapelve, nem utasítja vissza.
Üdvözlettel:
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– avagy élet a Nemzeti Konzultáció után!
A cikk politikamentes elemzés, ha valaki még is lát benne politikai vonatkozást, az a körülmények következménye. Nem lehet megkerülni a kormányzati viselkedést, ha munkavállalókat érintő intézkedéseket és intézkedés
tervezeteket akarjuk elemezni. Túl vagyunk mindenféle konzultáción, Nemzeti Kormányunk az információk birtokában mindent megmond nekünk –
mármint bérből- és fizetésből élőnek – hogy mi a jó. Több érdekcsoport tett
elkeseredett próbálkozást, hogy legalább véleményüket kifejthessék, de a
2/3-os népakart nem tűr meg semmilyen ellenvéleményt.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete eddig több demonstráción is részt
vett, sőt volt, amelyiket maga szervezte. Ezen túl 2011. május 6-án
kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett a Kormánnyal – személyesen a Miniszterelnök Úrnál – mert tiszteletben tartja a törvényeket és első kézből kívánt informálódni a kormányzati elképzelésekről.
És, hogy komolyan vegyenek bennünket a megegyezés szándékával kívánt tárgyalni a jövőről. Miután a Miniszterelnöknek címzett levélre nem érkezett válasz, 2011. május 18-án a MOSZ bejelentette a sztrájkbizottság megalakítását. Válaszul a Miniszterelnök május
19-én írt egy semmitmondó válaszlevelet és figyelmen kívül hagyta
törvényi kötelezettségét. Ez a magatartás egy törvénytisztelő ember
igazságérzetét kikezdi, és ez még csak a kezdet. Ezután június 9-én a
MOSZ bejelentette, a június 29-i és a július 7-i sztrájkot, ha nem lesz
érdemi tárgyalás. Nem lett. Ezután lefolytatódtak az egyeztető tárgyalások a még elégséges szolgáltatás mértékéről, melyek nem vezettek eredményre. A MOSZ június 22-én két keresetet nyújtott be
a Munkaügyi Bíróságnak. Az egyiket a még elégséges szolgáltatás
megállapítására, a másikat a meghirdetett sztrájk jogszerűségének
megállapítására. Az utóbbit, időelőttiségre hivatkozva érdemi tárgyalás nélkül elutasította a bíróság. A törvénytisztelő ember igazságérzetét tovább borzolták e végzéssel, mert a bíróságot az nem zavarta,
hogy május 6-i kezdeményezésünkre mulasztásos törvénysértést követett el a Miniszterelnök. Erről mélyen hallgat a bíróság, de még törvényi szankció sincs az ilyen mulasztásra. Erre mondják, hogy ki van
ez találva. Ezután felcsillant egy halvány remény, kedvezőnek nézett
ki az elsőfokú bírósági végzés a még elégséges szolgáltatásra vonatkozóan. De tudjuk, hogy ez nem jogerős – vagyis megfellebezhető.
És ezután jött a hidegzuhany: a másodfokú határozat, mely jogerős
– vagyis nem fellebezhető meg. Ez már nem csak az igazságérzetét bántja a törvénytisztelő embernek, hanem kinyitja a zsebében a
bicskát. Meggyőződésem, hogy egyfajta igazság létezik! Ha ez igaz,
akkor ugyanabban az ügyben nem lehet két bírósági végzés között
ekkora különbség! Ráadásul a másodfokú végzés nem vesz figyelembe nemzetközi ajánlásokat, bedől olyan badarságnak, hogy a
mozdonyvezetők a sztrájkkal tömegszerencsétlenséget okoztak volna, ugyanis: „egyvágányú pályán 11 órakor elindul egymással szemben a 8912 és a 8917 számú vonat.” Persze ez is tág fogalom, de
egy bírósági végzés nem lehet ennyire felületes! Ezután szépen levezeti a különböző jogi álláspontokat, értelmezéseket, ami még igaz is
lehet, csakhogy hol marad a MOSZ igazságkeresésének a megválaszolása? A másodfokú végzés nem is foglalkozik az elégséges szolgáltatás meghatározásával. Jogellenesnek nevezi a sztrájkunkat az
elégséges szolgáltatás meghatározása nélkül. Előzőleg azért utasította el a bíróság a sztrájk jogszerűségének a megállapítására beadott keresetünket, mert azt csak az elégséges szolgáltatás megállapodása, vagy bírósági végzése után lehet megállapítani. Akkor
hogy is van ez? Ha a MOSZ kéri a sztrájk jogszerűségének a megállapítását, idő előtti a kereset, ha a másodfok dönt, akkor lehet fordított a sorend. Ha valaki ezt érti, magyarázza el nekem! Egyik kolléga úgy fogalmazott, hogy Magyarországon jogszolgáltatás van, nem
igazságszolgáltatás. Milyen igaza van…
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Aztán játszunk el azzal a gondolattal, ha a másodfokú végzés születik meg elsőnek, az első fokú meg másodiknak! Akkor szerencsénk
van? Ma Magyarországon az igazság szerencse kérdése? Vagy a
független bíróság nem is olyan független? A választ mindenki saját
képzeletére bízom.
Kijelenthető, hogy ma Magyarországon nem lehet jogszerű sztrájkot
tartani. Először végig kell járni a még elégséges szolgáltatásról szóló tárgyalást. Eredménytelenség esetén a bíróság fogja kimondani
azt. Ezután a sztrájk támadható jogszerűségi szempontból. Természetesen első- és másodfokú határozatok vannak mindkét esetben.
És ez ekkor szerencsés eljárási menet. De mivel a szerencsén múlik
az egész eljárás, valahol, valamilyen eljárási hibába, vagy illetékességi körbe bele lehet kötni, és oda az addigi munka. Ki van ez találva! Egyébként a sok támogató szakszervezet közül, egy cégnél járták végig a szakszervezetek velünk együtt ezt a procedúrát. A többi
nem bírta a kihívásokat.
A velünk együtt szolidaritási sztrájkot hirdető szakszervezeteknek
ugyanúgy végig kell járni a mi procedúránkat. Ja, és ha a mi sztrájkunk jogellenes, a jogellenes sztrájkkal nem lehet szolidaritási sztrájkot hirdetni. Ki van ez találva – ugye! Na így nem lehet ma, Magyarországon törvényesen sztrájkot tartani!
Ősztől jön az Mt. módosítása. Ha csak a negyede valósul meg belőle, már nagyon rossz lesz. Legalizálni fogják a fekete foglalkoztatást,
ázsiai típusú munkáltatási módszereket kívánnak bevezetni. Teljes
kártérítés, szolgálati vétség esetén, stb. Teszik mindezt magyar emberekkel a saját hazájukban, 2/3-os nemzeti kormányzás nevében.
Én azt is elhiszem, hogy javultak és javulni fognak a makrogazdasági mutatók. Csak mi abba nagyon sokan bele fogunk dögleni. Ezek
a kormányzati tervek, megszorítások! Csakhogy az ország jelenlegi
állapotáért nem mi vagyunk a felelősek, és még is velünk akarnak
elbánni a soha nem látott felhatalmazás nevében. Ez nem politizálás, de ez az igazság. Azokat üti a kormány, akire legjobban kellene
támaszkodnia. A július 4-ei konzultációra állítólag azért nem hívtak
meg, mert nem találják a levelünket. A Miniszterelnök még válaszolt
is rá, de Neki aztán végkép nem lehet hinni. Semmibe nem néznek
bennünket. Vagy nem látnak a narancsködtől?
A MOSZ megkereste a parlamenti pártokat és az országgyűlési képviselőket – mert mi jogkövetőek vagyunk. Néhány képviselő udvariasan válaszolt, eleget téve az ilyenkor szokásos protokollnak, de más
nem történt.
Volt egy kérése a MOSZ vezetésének, mely szerint a problémáinkkal keressük meg az országgyűlési képviselőinket, tájékoztassuk
az aggodalmainkról, kérjük meg Őket, hogy támogassák az ügyünket a parlamentben. Az a véleményem, ha az érintettekkel nem
áll szóba a Kormány, az ellenzékre miért hallgatnának. Egyébként
én MSZP képviselővel nem tárgyalok – vannak elveim. Most már
a Fidesz-essel sem! Nem hatja meg Őket semmi, arrogánsak, tehát felesleges megkeresni Őket – pláne Debrecenben. A Jobbik-ra
nincs igény. Az LMP, tartalom nélküli médiapárt. A KDMP, nem létezik – ezt Ők bizonyították be. Remélem nem hagytam ki senkit!
Tehát itt tartunk.
Még egy nagy problémát látok. A hat föderáció valahogy nem akar
összefogni. Ez is biztos ki van találva! Szerencsére a föderációkat alkotó egyes szakszervezetek elkezdték egymást keresni, csakhogy az
idő nagyon gyorsan telik. Ha a föderációk képesek lennének összefogni, a vezetőik az élre állni és irányítani, sokkal többre mennénk.
Jelenleg úgy látom, hogy az alulról jövő összefogás eredményesebb.
A társadalom ingerküszöbét nem tudom mikor éri el az a felismerés,
hogy csak szoros összefogással tudjuk megvédeni jogainkat. Csakhogy mire ez a felismerés bekövetkezik, nehogy késő legyen! Hát itt
tar ma a Magyar valóság az Úrnak a 2011. évében.
A cikket nem saját elhatározásomból írtam, kényszer hatása alatt
tettem!

Szegedi Zoltán
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Katasztrófavédelmi gyakorlatok a balesetek felkészült kezeléséért

A Rail Cargo Hungaria Zrt. kiemelten fontosnak tartja, hogy a legnagyobb körültekintéssel és szakmai felkészültséggel biztosítsa a küldemények – köztük elsősorban a veszélyes áruk – biztonságos fuvarozását, és kollégái minden esetben készen álljanak egy váratlanul bekövetkező rendkívüli esemény szakszerű kezelésére. A vasúti árufuvarozó társaság éppen ezért tulajdonít meghatározó jelentőséget annak, hogy részt vegyen a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, és
a MÁV Zrt. által rendszeresen szervezett katasztrófa elhárítási gyakorlatokon. A legutóbbi gyakorlatokra Pusztaszabolcsban és Harkányban került sor. Az alábbi
cikk ezek hátteréről, menetéről és tapasztalatairól ad rövid áttekintést.
A pusztaszabolcsi gyakorlat
A MÁV Zrt. és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Rail Cargo Hungaria Zrt.
közreműködésével katasztrófavédelmi gyakorlatot tartott májusban Pusztaszabolcsban. A
gyakorlaton a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi,
rendvédelmi hatóságok, a mentőszolgálat, a
MÁV Zrt. szakszolgálat emberei egy váratlanul
bekövetkezett vegyi balesetet rekonstruáltak.
Ennek során modellezték azokat az intézkedési, szervezési, végrehajtási feladatokat, amelyeket éles helyzetben kell elvégezni az emberi
élet, az anyagi eszközök és a környezet megóvása érdekében.
A rekonstruált vegyi baleset
A pusztaszabolcsi MÁV pályaudvar első vágányán egy cseppfolyós akrilnitrilt szállító kocsi
sérült meg teherszerelvény rendezés közben,
miután egy tehergépkocsi – amelynek vezetője műszaki meghibásodás miatt elvesztette
uralmát a jármű felett – a vasúti szerelvénybe rohant. Az ütközésben a vasúti tartálykocsi lefejtő csonkja megsérült, a tartálykocsi
elhagyta a pályát, a sérülés következtében pedig folyamatosan szivárgott a szabadba a veszélyes anyag.
A gyakorlat forgatókönyve
A modellezett balesetet követően a rendőrség
lezárta Pusztaszabolcs feltételezetten vegyi
fertőzésben érintett részét. A katasztrófavédelmi szakemberek és a tűzoltóság szakszolgálatai kimentették a gépjárműben rekedt sérült embereket, és biztosították a helyszínt egy
esetlegesen bekövetkező robbanás esetére.
A mentőszolgálat munkatársai a felállított krízis sátorban látták el a kimentett sérülteket és
a vegyi anyag továbbterjedésekor megbetegedett, a közeli gyárban dolgozó embereket. A
MÁV Gépészet Zrt. vegyi elhárító egysége kicserélte a sérült lefejtő szelepet, majd a műszaki mentesítő egység visszaemelte a kisiklott
kocsit a pályára.
A harkányi gyakorlat
A közelmúltban a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a MÁV Zrt. és a Rail Cargo
Hungaria Zrt. közreműködésével tartotta meg
a határ menti megyék közös katasztrófa-felszá-
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molási gyakorlatát. A helyszín Harkány vasútállomása volt. A gyakorlatot uniós projekt keretében, az Önkormányzati Tűzoltóságokkal, az
Országos Mentőszolgálattal, valamint a regionális Horvát Katasztrófavédelmi szervekkel- és
Tűzoltósággal együttműködésben valósították
meg a szervezők. Az elsődleges feladat a veszélyes anyagot szállító vasúti tartálykocsival
ütközött gépjárművek mentése, a keletkező tüzek oltása, a tartálykocsi szivárgásainak megszüntetése, valamint a környezetet és a települést veszélyeztető helyzet felszámolása volt.
A rekonstruált vegyi baleset
Harkányban a Petőfi utcai vasúti átjáróba telepített fénysorompó meghibásodott. A vasúti átjárón áthaladó autósok a vakító napsütés miatt nem észlelték, hogy a fénysorompó
elromlott, így nem lassítottak az átjáró előtt.
Időközben Siklósról Sellye irányába tartó veszélyes anyagot, ammóniát szállító vasúti szerelvény 40 km/h sebességgel megérkezett a
harkányi vasúti átjáróhoz.
Az átjárón áthaladó két autós nem vette észre a szerelvény közeledtét, ezért behajtottak az
átjáróba. Az érkező mozdony mindkét autót elsodorta. Az egyik autót a közeli füves területre dobta, amíg a másik a mozdony ütközőjén
fennakad. A mozdonyvezető az ütközés következtében beverte a fejét és elájult, így a szerelvényt az ütközés ereje, illetve az ütközőkön
fennakadt jármű fékezte csak le. A szerelvény
teljes megállása az ütközés helyétől kb. 260
m-re, a harkányi vasútállomáson történt. A
balesetet szenvedett járművekben utazó személyek (2-2 fő) súlyos, életveszélyes sérüléseket szereztek. A balesetet észleve az átjáróhoz
érkező autósok közül többen megálltak, hogy
segítséget nyújtsanak a sérülteknek. Egy autós figyelmen kívül hagyta az eseményeket, és
a baleset miatt várakozó, feltorlódott kocsisor
előzésébe kezdett.
A vasúti átjáróban álló, segítségnyújtó embereket látva a gépkocsivezető megijedt, és a
baleset elkerülése végett a kormányt félrerántotta, így az autó felborult és a tetején tovább
csúszott a vasúti átjáró felé. A csúszó gépjármű több személyt is elsodort, illetve egy személy az autó alá szorult. A felborult kocsi vezetője a járműben rekedt és súlyos sérüléseket
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A gyakorlat forgatókönyve
Az elsődleges feladat a veszélyes anyagot szállító vasúti tartálykocsival ütközött gépjárművek mentése, a keletkező tüzek oltása, a tartálykocsi szivárgásának megszüntetése, valamint a környezetet és a települést veszélyeztető
helyzet felszámolása volt. Az akció célja a veszélyhelyzetek felszámolásában érintett szervezetek közötti együttműködés gyakorlása, a szomszédos
ország katasztrófavédelmi szerveivel történő kapcsolatfelvétel és kölcsönös
tájékoztatás végrehajtásának ellenőrzése, a határon átnyúló riasztási és segítségkérő program működésének tesztelése, valamint a magyar és horvát
tűzoltók együttműködésének gyakorlása volt. Mindezek mellett lehetőség
nyílt a szimulált baleset keretében megvizsgálni a mentésnél alkalmazott
technikai eszközök működőképességét és a lakosságvédelmi intézkedések
gyakorlatban történő eredményességét is.

A gyakorlat kiemelten jó tapasztalatokkal zárult, az akció során a magyar és
horvát felek kiváló együttműködése ismételten beigazolódott. Az eltervezett
mentési, kárelhárítási feladatokat tökéletesen teljesítették a résztvevők.
A Rail Cargo Hungaria Zrt.
közreműködése a gyakorlatok során
A Rail Cargo Hungaria Zrt. a pusztaszabolcsi katasztrófa védelmi
gyakorlathoz a balesetet szenvedett szerelvényt, a harkányi akcióhoz pedig a veszélyes anyagot szállító tartálykocsit biztosította.
Mindkét alkalommal a társaság gondoskodott a sérült tartálykocsi
által szállított veszélyes áru megfelelő veszélyességi bárcázásról
és a veszélyt jelölő számok elhelyezéséről. A gyakorlatok keretében a vállalat szakemberei tájékoztatták a mentésben résztvevőket a rendkívüli eseményeknél életbe lépő vállalati értesítési rendről, a fuvarokmányok átadási lehetőségéről, a kárelhárításban
fontos információk hozzáférhetőségéről, és a munkavállalók hasonló események bekövetkezésekor végrehajtandó feladatairól.
A gyakorlatokat követően a Katasztrófavédelem, és a MÁV Zrt. illetékes vezetői köszönetüket fejezték ki a Rail Cargo Hungaria Zrt.
tevékeny részvételéért, és az akciókhoz nyújtott segítségéért.
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szenvedett. A jármű alá szorult személyt kézi erővel nem lehetett kiszabadítani. A felborult gépjárműből gázolaj kezdett szivárogni. A jármű műszaki
mentését végző egység az áramtalanítást nem végezte el, így a sérült kiszabadítását követően egy elektromos szikra következtében a gépjármű kigyulladt. A vonat által elsodort gépjárművekben rekedt személyek mentése
során az egyik tűzoltó észlelte, hogy a vasúti tartálykocsi felrepedt és a benne tárolt anyag szivárogni kezdett. A sérült tartályból kiszabaduló veszélyes
anyag a szél miatt Harkány belvárosa felé terjedt.

RCH Kommunikáció

A Mozdonyvezetők Lapjának előző havi számában foglalkoztam egy
olyan üggyel, amelyben az elsőfokú bíróság elutasította a munkavállaló kereseti kérelmét, majd a másodfokon eljárt megyei bíróság
az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a kereseti kérelemnek helyt
adott. A másodfokú ítélet birtokában szükségesnek tartom, hogy
pontosan adjam vissza a fenti ügyben tett releváns megállapításokat.
Ezek szerint, a munkaügyi bíróság által megállapított tényállást először kiegészítette a megyei bíróság és rögzítette többek között, hogy
„…a felperest…a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon folytatott…
bűnügyben (gondatlanságból elkövetett, a vasúti közlekedés biztonsága elleni vétségben) hallgatták meg tanúként. A büntető ügy alapját egy 2009. tavaszán történt esemény képezte, amikor a…szerelvény egy pályatesthez közel szabálytalanul legeltetett szarvasmarhát
elütött.”.
A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletben szereplő jogszabályi hivatkozásokat is kiegészítette, mégpedig a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. törvény 13.§ (2) és (3) bekezdéseivel, vagyis:
„(2) Kollektív szerződés a munkaviszonyra vonatkozó bármelyik kérdésről rendelkezhet, de - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - jogszabállyal ellentétes nem lehet.
(3) Kollektív szerződés, illetve a felek megállapodása e törvény harmadik részében meghatározott szabályoktól - ha e törvény vagy a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény másképp nem rendelkezik - eltérhet. Ennek feltétele, hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapítson meg.”.
Mindezek figyelembevételével együtt értelmezte a másodfokú bíróság a perbeli időszakban hatályos Kollektív Szerződés idevonatkozó
rendelkezéseit, különös tekintettel a 37.§ 5. pontjára. A megyei bíróság megállapította, hogy: „Az a), b) és c) pont valóban a munkavállaló munkáltató általi meghallgatásának szabályait tartalmazza.
Szerkezetileg külön válik ettől az utolsó mondat, mely szerint „Hasonlóképpen a munkáltató érdekkörében felmerült tanúkénti meg-
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hallgatás idejét is munkaidőként kell figyelembe
venni és elszámolni.”. A megyei bíróság álláspontja szerint ez a szabály nem vonható az 5. c) pontba. Szerepel
benne az érdekkör kifejezés, amelynek meghatározását a Kollektív
Szerződés valóban nem tartalmazza.”.
Ennek okán rögzítette a másodfokon eljáró bíróság, hogy: „A munkaügyi bíróság felhívására az alperes az 1.M.867/2009/8. számú előkészítő iratában a munkaügyi bíróság azon kérdésére, hogy „mi a
munkáltató érdekköre?” az alábbi választ adta. „Ebben a kérdésben
alperesi álláspont egyértelműen az, hogy ez szigorúan a biztonságos
vasúti közlekedés követelményeinek biztosítása.”
Az előkészítő iratban kifejtették azt is, a perbeli esetben a MÁV
Trakció Zrt. illetékese úgy döntött, hogy a kapcsolat a történeti esemény és a munkáltatói érdekkör között távoli.”.
A másodfokú ítélet további indokolása szerint: „A fentiekre tekintettel is a megyei bíróság nem osztja a munkaügyi bíróság azon
álláspontját, hogy a Kollektív Szerződés 37.§ 5. pontja valamen�nyi rendelkezését tekintve kizárólag a munkavállaló munkáltató általi meghallgatására vonatkozik. Ezen értelmezés mentén irreleváns
az érdekkör fogalmának szabályozásba történő helyezése és különösen az érdekkör meglétének a konkrét esetekben történő vizsgálata és megítélése.”, vagyis a megyei bíróság szerint „Az alperes
érdeke, hogy a szerelvényét biztonságos körülmények között továbbítsa a célállomás felé. Minden ezt akadályozó esemény, körülmény
az érdekkörét sérti.
A perbeli esetben a felperes egy vasúti közlekedés biztonsága elleni
vétségben jelent meg tanúként, a cselekmény érintette a biztonságos vasúti közlekedés követelményeit. Megállapítható tehát az alperesi érdekkör, és így a Kollektív Szerződés 37.§ 5. pontjának alkalmazhatósága.”.
Arról persze továbbra sem rendelkezem információval, hogy az azonos ügyeket milyen módon
kívánja megoldani a munkáltató, feltéve, ha ez
egyáltalán szándékában áll.

dr. Király György s.k.
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jogtanácsos válaszol…

… a munkáltató mindig jogszerűen jár el! (2.)

sport…

Mosz Kosárlabda Torna 2011

Idén is megrendezésre került a már hagyománnyá váló MOSZ Kosárlabda torna. A torna 2011. június 18-án került megrendezésre a „Hűség Városában” Sopronban, melyen öt csapat: Dombóvár,
Szolnok, Győr, Bp.Keleti és Sopron nevezett. A résztvevők között
körmérkőzéses rendszerben folyt a harc a helyezésekért. Az első
helyezést idén is a már megszokottá vált DOMBÓVÁR csapata vihette haza. Második helyezett GYŐR csapata, míg a harmadik helyen
BP.KELETI végzett (a negyedik hely Soproné, ötödik pedig Szolnoké

lett). A legtöbb pontot
Jani Tamás Dombóvár játékosa dobta. A
meccsek végeztével
szinte családias hangulatban a rendezők
megvendégelték a játékosokat és egy kellemes délutánt tölt-
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hettünk el így együtt. A meccsek után megtörtént a helyezések
kihirdetése, de a díjak átadását nem hagyományos módon oldottuk
meg, mivel több csapatkapitány kérésére ezt a MOT gálavacsoráján
adtuk át, ezzel is népszerűsítve, reklámozva ezt a szép sportot.
Szeretnék ezúton is köszönetet mondani a résztvevő
csapatoknak a sportszerű és barátságos játékért! Hajrá Fiúk, így tovább és remélem jövőre Szolnokon ismételten találkozunk!
Vas László

Sopron

2011. július

A tagcsoport vezető Marian
Tomčko úr.
Sajnos ő nem beszéli nyelvünket,
de a tagcsoport vezetősége között
többen jól beszélnek magyarul, tehát nyelvi problémák nem akadályozzák a véleménycserét, ismerkedést.
Meghívásuknak eleget téve 2011. július 2-án több mint húszan miskolci mozdonyvezetők kiutaztunk Kassára a reggeli órákban.
Sajnos az időjárás kissé mostoha volt, gyakran esett a nap folyamán.
De ez nem zavart minket, a városszéli Csermely-völgyben egy kellemes tisztás szélén már vártak a kollégák. Egymás üdvözlése után
asztalhoz ültünk, megreggeliztünk. És hát mivel Szlovákiában voltunk reggelihez is megízleltünk egy két pohár igazi sört.
A délelőtt folyamán a tagcsoport Cargo-s része vezetőjével Peter
Kobelák-kal és Marian Tomčko-val rövid megbeszélést folytattunk.
Sajnos ők is csak azt tudták elmondani, hogy a mozdonyvezetők
helyzete nem javult Szlovákiában. Komoly gondokkal kell megküzdeniük és a legrosszabb most fog következni.
Szlovákiában a mozdonyvezetők három utódvállalatnál vannak, javarészt a személyszállításnál, és a Cargo-nál.
Idestova három éve nem volt béremelés, kb. az átlag-mozdonyvezetői jövedelem 750 euro nettó. A Cargo-nál 2500 fős leépítést zajlik,

A minap egy igazán szívhez szóló bejegyzést találtam az egyik üzemnaplón.
Valami hasonlót tartalmazott: „Egész télen könyörgünk, hogy csinálják meg a vezetőállás fűtést, mert megfagyunk.
Aztán
Egész nyáron könyörgünk, hogy kapcsolják ki a vezetőállá fűtést, mert…..
Köszönjük neked MÁV Gépészet!”
Nos, a bejegyzést tevő kollégával teljes mértékben azonosulni tudok. Sajnos ez történik már
közel 7 éve. És ez nem költség kérdése, hanem csöppnyi odafigyelésé. Könnyen ki lehet
jelenteni egy-egy szolgálatképtelenség után, hogy a vmozdonyvezető hibás. És ezek az elmaradt alapvető fenntartási hiányosságok vajon milyen hibásak? Köztudomásúan rendkívül
magas számban fordulnak elő a Desiro motorvonatoknál akadási problémák. Azt már korábban tudomásunkra hozták, hogy a lépcsőmozgató tolómotor hány ampert vehet fel. Tehát
mérjem meg? Vagy mi volt a gondolatmenet konkrét oka? Ez lépcsőéknél nem igazán derült ki. Visszatérve az akadásokra, a legújabb javítási módszer a következő volt. Nagy ember megelégelte az állandó akadási hibákat, ezért egyszerűen töröltette az akadási tilalomra
vonatkozó bejegyzéseket. Egy lényeges dolgot viszont elfelejtett: nevezetesen közölni a kapcsolófejekkel, hogy ezentúl nincs lazsálás! Akadni kell és kész! Nos, miután a kapcsolófejek
nem igazán verbálisan kommunikálnak, több esetben nem is jött létre kommunikáció a vonatok között. Azt hittük, nem lehet már ezen dolgot felülmúlni, de rá kellett jönnünk, hogy
szinte kimeríthetetlen a tárhely. Megjelent egy tacepaó a vezetőállásokon, melyen leírják a
kapcsolófej felépítését és működését. Feltüntetnek jó pár hibát, melyek az összekapcsolás
után előfordulnak, viszont orvoslás nem tartozik hozzá.
Most már azt is tudjuk, hogy szétakadás előtt ívsugarat kell mérni, valamint meg kell állapítani a két jármű kerékátmérőjét. Is. Meg keresni kell a negatív süllyedéseket is. Már a pozitív kiemelkedésekre gondolni sem merek.
A legszebb rész a kézi szétakadásról szól. Először is erőltetni nem szabad. Mint a mondás
szól: ami nem megy, azt nem erőltetjük. Illetve minden esetben mind két fej berendezését
működtetni kell. Még jó, hogy nem egyszerre kérik! Lévén az esetek többségében egyedül
kínlódunk.
Vagy ha mégis egyszerre kellene, akkor majd tendert írunk ki segítő jelentkezésére.
Köszönjük Gépészet!
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Gigant-Taurus.
Alkotta őt a budapesti Ganz gyár,
Bámulta őt a ’75-ös nemzetközi vásár.
Erején, becsületén nem esett csorba,
Csak mikor Taurus gördült
be magyar honba.
Új gép, új dizájn, s színkavalkád,
Formája egy fejreesett guruló fürdőkád.
Gigantunknak volt formája a maga korába,
De már már sok az ő üzemi órája
Néhányuknak kerekét,
már nagy áttét hajtja,
A Krauss-Maffei őt dúdolva lehagyja
Most ők ketten ülnek
a mindenes trónszéken,
Látjuk őket győri gyorson,
vagy RO-LA-t húzni éppen.
Mindegyikük erős, húz mint a barom,
Akkor is ha a terhelést határig rakom.
Az egyiknek TC jutott,
a másiknak aszinkron,
Mind a kettő ügyes jószág,
mondani csak ezt tudom.
Bajna Tamás.
Kelenföld, 2010 09 06.
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olvasóink írták...

Morgolódás

elméletileg az adminisztrációból, ugyanakkor mozdonyvezetőket is
érint a leépítés. Folyamatosan csökken a szállítási teljesítmény.
A személyszállító vasútnál nagyon megritkították a menetrendet, így
mozdonyvezetői létszámfölösleg képződött. Itt is elbocsátással kell
szembenézniük. Enyhíti a helyzetet – ha ezt annak lehet tekinteni – hogy a közismert tátrai kisvonatra (TEZ, Tatranské Elektrické
Železnice) – ismét jegyvizsgálókat rendszeresítenek, az eddigi utas
által történt jegykezelés helyett. (Sok volt a bliccelő.) A felszabaduló
mozdonyvezetőket itt foglalkoztattják. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy
ez nem jelent megoldást egy pozsonyi mozdonyvezető számára.
Kemény tárgyalások várhatóak, Szlovákiában is forró ősz ígérkezik.
Tájékoztattam a kassai kollégákat a nálunk végbement illetve zajló
eseményekről.
A Szlovák Vasutaknál korábban sem volt korkedvezmény, de értik a
problémát és nem örülnek annak, hogy ezt nálunk meg akarják szüntetni. A jelenlegi kormányunknak odakint meglehetősen rossz a sajtója, így nem is kellett érzékeltetni a hatalmon lévők arroganciáját,
tárgyalási stílusát. Ugyanakkor irigyelnek is minket egy kicsit, hogy
nálunk nincs napirenden a létszámleépítés. A rövidke megbeszélést
ebéd követte, amit a kollégák készítettek a feleségeik közreműködésével. A finom gulyást néhány sörrel öblítettük le, majd a Csermelyvölgyben járó a kis gőzös által vontatott vonattal mentünk a város
széléig. Nem is velünk történt volna, ha nem robban le
Katka, a kis gőzös. Állítólag rossz szenet vettek fel, de
szerencsére egy kis dízelgép megmentett minket.A délután még a patinás belvárosban néztünk körül, majd a
kora esti órákban hazautaztunk.
Tóth Ferenc Attila

életünkből…

Gulyásparty Kassán

ha nem a mozdonyvezető vezet...

Ha nem a mozdonyvezető vezet
Néhány nappal ezelőtt érdekes történetre lettem figyelmes. Az
egyik kolléga mellé felügyelet alatt utazó gyakornokot osztottak be.
Ahogy az egyik megállóhelyhez közeledtek, kollégám látta, hogy a
gyakornoka időben elkezdett fékezni, de amikor a peron közepéhez
értek, már világos volt számára, hogy nem fognak megállni a kijelölt helyen, ezért felpattant a helyéről és a fékezőszelep fogantyúját
gyorsfék állásba helyezte. Sajnos az „A” betű előtt így sem sikerült
megállni, a mozdony és az első kocsi első ajtaja leszaladt a peronról. Ahogy az lenni szokott, szinte mindenki éppen azon az ajtón
igyekezett leszállni. Egy idősebb hölgy sajnos rosszul lépett, elesett
és megütötte a térdét. Azonnal leugráltak mindketten a mozdonyról, segítették a hölgyet felállni, és megkérdezték tőle, hogy szüksége van-e elsősegélyre, kéri-e, hogy orvost hívjanak. Mivel a hölgy
nem kért orvost, sérülése nem volt súlyos, megköszönte a segítséget és elindult a megállóhely kijárata felé. Ezután a mozdonyvezető és gyakornoka visszaszálltak a mozdonyra, és a vezető jegyvizsgáló felhatalmazása után tovább folytatták az utat. Később derült
ki, hogy a megállóhelyen szolgálatot teljesítő pánztáros dolgozó látta az esetet és anélkül, hogy bárkit megkérdezett volna mentőt hívott. Így az esetből „ügy” lett. Kollégánkat és gyakornokát jegyzőkönyvezték, és megindították ellenük a munkáltatói eljárást. Mivel
a sérülést szenvedett utas nem tett panaszt, várható, hogy az ügy
ezen a szinten marad és nem lesz kártérítési eljárás. Első ránézésre úgy tűnik, hogy az eset jogilag teljesen világos, hiszen az E.l. Utasítás 10.4. pontja kimondja: “ A mozdony vezetéséért kizárólag a
mozdonyvezető felelős”.
A 10.4.2. pont pedig így fogalmaz: „A mozdonyvezető, illetve a
mérnök-gyakornok felügyeleti utazási ideje alatt csak gyakorlásra, a
kijelölt mozdonyvezető jelenlétében, annak engedélyével és felelősségére indíthatja meg, illetve vezetheti a mozdonyt.”
Előre borítékolható, hogy kollégánkat az „időbeni fékezés elmulasztása” miatt marasztalják el,de hallgassuk meg figyelmesen, hogy ő
mivel védekezik!
Azt mondja, hogy a gyakornoka időben elkezdte a fékezést, hiszen
már jóval a megállóhely előtt csökkenteni kezdte a fővezeték nyomását, hagyta a mozdonyt is fékezni, hiszen a vonat mindössze négy
Bhv kocsiból állt. ( Utólag az MFB adatainak kiértékelése megerősíti a mozdonyvezető vallomását. A megálló előtt már több mint 500
m-rel 4,6 bar-ra esett a fővezeték nyomása, majd lassan csökkent
tovább, és a peron közepén ürült ki teljesen, tehát ott következett be
a gyorsfékezés.) Lehetett is érezni a lassulást, de ahogy közeledtek
a peron vége felé, ő ezt a lassulást kevésnek tartotta ezért avatkozott be. Sajnos már későn, ugyanis amíg felállt, átnyúlt a gyakornok
mellett a fékezőszelep karjához, eltelt néhány másodperc és ez alatt
az idő alatt a vonat haladt, aminek az lett a következménye, hogy kb.
20 métert túlszaladtak. Ha lett volna a keze ügyében mondjuk egy
vészfékszelep, akkor késlekedés nélkül be tud avatkozni, és a rendkívüli esemény nem következik be. A gépkocsiknál és a repülőgépeknél lehetősége van az oktatónak az azonnali beavatkozásra. Nálunk
a vasúton csak az 1014 sorozatú ÖBB mozdony rendelkezett ilyen
extra felszereléssel, a legfontosabb kezelőszerveket a bal oldalról is
lehetett működtetni.
Minden esetre a jelenlegi jogi környezetben a mozdonyvezető elmarasztalható, csak a jogkörgyakorló jóindulatán múlik, hogy él-e ezzel
a jogával, vagy megszünteti az eljárást, hiszen gyakorlatilag szerencsés kimenetelű eseményől van szó.
Az eset kapcsán azonban felmerül bennem egy másik kérdés. Bizonyára már sokakkal megesett, hogy feljebbvaló szállt fel a vezetőállásra, és kérte (vagy utasította) a mozdonyvezetőt, hogy engedje
át neki a vezetést. A hivatkozási alap ilyenkor az E.l. Utasítás 10.4.1.
pont ötödik, utolsó alpontja .
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10.4.1. „A mozdony vezetésére használatos kezelőszerveket - veszély esetét kivéve – kizárólag,
- a 3. fejezetben leírt feltételeknek megfelelően, mozdonyvezetői feladatok ellátására oda beosztott dolgozó,
- az 5.9. és a hozzá tartozó alpontok alapján az ott meghatározott
dolgozók,
- vonal, állomás, vagy típusismeret megszerzésére oda beosztott
mozdonyvezető a
vonatkozó külön előírások betartásával,
- a 10.4.2. pontban leírt feltételek betartása mellett, a felügyelet
alatt járművezetési
gyakorlatot teljesítő dolgozó,
- a mozdony vezetésére jogosult feljebbvaló (10.4.3. pont) kezelheti.”
Itt most fel kell tennem a kérdést. MIÉRT? Miért akarja egy feljebbvaló átvenni a vezetést. Neki nem ez a dolga. A mozdonyvezetés a
mozdonyvezető feladata, nem pedig az amatőröké, akik csak úgy
fellépnek a mozdony vezetőállására, mondjuk egy szép nyári napon
egy elegáns gyorsvonatnál, és „örömködnek” egy kicsit. Mert mozdonyt vezetni jó. De ehhez a munkához hozzá tartozik az is, amikor
lepusztult, huzatos, zajos mozdonnyal, földig érő ködben kell tolatni
egy kietlen rendezőpályaudvaron, olyan körülmények között, melyek
az emberi teljesítőképess ég határát súrolják. Oda persze nem jön
soha senki. És még egyszer meg kell kérdeznem, milyen alapon veszik át a vezetést? A mi munkánkat. Amihez mi értünk jobban. An�nyit azért már sikerült elérnünk a kilencvenes években, hogy most
már legalább a vezetés időtartamára kénytelenek vállalni a felelősséget.
Mert addig úgy szabályozta az utasítás, hogy a mozdonyvezető köteles átadni a vezetést, de a felelősség továbbra is őt terhelte. De
ha figyelmesen tanulmányozzuk az utasítás rendelkezéseit rájövünk,
hogy a mozdonyvezető továbbra sem mentesül teljesen a felelősség alól.
Idézet az F2. Utasításból: 1.4.1. pont. „A felelősség a munkavégzésért egyéni. Felettes jelenléte senkit sem mentesít a felelősség
alól.
Az a dolgozó, aki veszélyes helyzetet, cselekményt, balesetet, más
rendkívüli eseményt, továbbá szabálytalanságot, munkafegyelem
sértést, ittasságot, szolgálatvégzésre alkalmatlan állapotot észlel
köteles a helyzet megszüntetése, a veszély elhárítása iránt intézkedni, közvetlen felettesének vagy szolgálati főnökének jelentést tenni.
Láthatjuk, ha például egy megállóhelyen, a vezetést átvevő feljebbvalónak nem sikerül megállnia az „A” betűnél, az utasítás szerint a mozdonyvezetőt is felelősségre vonhatják, mert nem tett meg
mindent annak érdekében, hogy a rendkívüli esemény ne következzék be.
Milyen lenne, ha egy szénbánya igazgatója lemenne a tárnába, és
kérné a bányászt, hogy egy kicsit adja át a csákányt, mert bányászni akar. Vagy, hogy a vasúton maradjunk, az állomásfőnök egy kicsit
beállna mondjuk tolatni, vagy a BKV igazgatója egy kicsit vezetné a
hetes buszt.
A másik súlyos érvem a feljebbvalók „amatőrködése” ellen, hogy az
ellenkezik az F2-es Utasítás 1.4.1. pontjának utolsó bekezdésével.
Ez a pont kimondja: „Szolgálatban lévő dolgozó saját munkáját - az
átruházható teendők kivételével - mással nem végeztetheti.” A mozdony vezetése pedig nem átruházható teendő. Sőt! Az E.l-es Utasítás 5.1. pontja szerint: „A mozdonyvezető fő feladata a vonattovábbítás és a vontatójárművel végzett tolatás.”
Befejezésül csak annyit, mindenki végezze a saját munkáját a legjobb tudása szerint. Ha valaki nagyon szeret mozdonyt vezetni, most
indul képzés – a szakszervezetünk tiltakozása ellenére – jelentkezzen, és vállalja a szakma szép- és árnyoldalait egyaránt!

Móricz Zsigmond
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A Nemzetközi Vasútegylet UIC 651 döntvény 2. kiadását az érintett vasúttársaságok 1994-ben dekralálták. A döntvény alkalmazása a MÁV
csoportra nézve kötelező, illetve ajánlott szabvány. A MÁV forgalomban
1999-től beszerzendő új járművekre, illetve az életbeléptetéstől elvégzett
járműkorszerűsítésekre, (ahol a korszerűsítés a jármű vezetőfülkéjére is
kiterjed) a korszerűsített a szerkezetet, kialakított berendezést, beépítést
a műszaki előírásban foglaltak figyelembételével kell elvégezni.

A kezelőasztal kialakítása

Alapítványi hírek

Alapítványunk 2011. június 20-án, és július 22-én ülésezett. A két ülés során, összesen 44 kérelmet vizsgáltunk meg.
Három temetési segélykérelmet az adott tagcsoporthoz irányítottunk. Két kérelemhez kiegészítést kértünk.
Gyermekszületési segélyből 20 kollégánk részesült, ezen örvendetes esemény kapcsán, összesen 600.000Ftot utaltunk részükre. Sajnos három kollégánk fordult hozzánk támogatásért, ők daganatos betegségben, illetve
agyvérzéses betegségben szenvednek, részükre 75-75eFt-ot utaltunk. Három szervezetet, tagcsoportot is támogattunk, összesen 170eFt-al mert az alapítvány céljaival azonos célokra kértek támogatást. Alapítványunk
évek óta jelentős mértékben kiveszi részét a Mozdonyvezetők Országos Találkozójának támogatásából. Idén
sem történt ez másképpen, 500eFt-al támogattuk azt a rendezvényt, ahol a kollégák sportolhattak, kapcsolatokat építhettek, szabadidejüket kulturáltan eltölthették. Tíz kollégánk fordult hozzánk kérelemmel, mert a munkáltatójuk kártérítésre kötelezte őket. A tíz kolléga részére összesen 478 500Ft-ot utaltunk át. Két kollégánk hosszantartó betegség miatt kért segélyt illetve támogatást,
részükre összesen 55.000Ft-ot utaltunk át.
2011. június és júliusi ülésünkön összesen 2 028 500Ft kifizetéséről döntött a kuratórium. Ismét leírom, alapítványunk az a szervezet, ami
hatékonyan és jelentős mértékben támogatja a mozdonyvezető kollégákat.
Alapítványunk augusztusban nem ülésezik, következő ülését szeptember első napjaiban tartja, a MOSZ központban.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke
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alapítványi hírek…

A kezelőasztal kialakításánál a kezelő- és ellenőrző berendezések elrendezését, típusait, működtetési irányukat a járművezetők
antropometriai méreteit, az elvégzendő tevékenységeket (kezelési és ellenőrzési) kell figyelembe venni. A vezetőasztalt, valamint
a kezelő- és ellenőrző elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok a
mozdonyvezetőnek normális tartózkodást tegyenek lehetővé, és a
mozgásszabadságát ne korlátozzák. A vezetőasztal alakjának és
méretének biztosítani kell a kényelmes helyfoglalást, valamint az
elégséges szabad helyet a térdeknek és lábaknak. Az asztalon elhelyezett vezérlő- és ellenőrző berendezések a következőképpen csoportosíthatók:
- tevékenységi szinten (főként a vezérlőberendezések) és
- információs szinten (főként az ellenőrző berendezések).
A vezérlő- és ellenőrző berendezéseket egyenként és egymással
kölcsönhatásban funkcionális és logikai csoportosításban kell elrendezni. A mozdonyvezető tevékenységi és látási mezőinek optimális területei csupán a működtetendő vagy az üzem, ill. veszély során megfigyelendő berendezésekre terjedjenek ki annak érdekében,
hogy ne tereljék el feleslegesen a figyelmét a pálya szemmel követéséről.
A vezérlő-ellenőrző berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy a vezető felismerhesse helyzetüket, és hibamentesen működtethesse ezeket még sötétben is, illetve nehézség nélkül leolvashassa a feliratokat. A vezérlő- és ellenőrző berendezéseket világos jelöléssel kell
ellátni. Piktogramok hiányában a felirati szövegek rövidek, és pontosnak kell, hogy legyenek. Egy menetrendtartót kell a vezető keze
ügyében és látásmezejében elhelyezni.
Ezeken túlmenően:
- el kell kerülni a vezérlőberendezések és az ezekhez kapcsolódó ellenőrző berendezések működtetési irányának ellentétességét,

- a lehető
legteljesebb
mér tékben
m e g v a l ó s ítani a vezérlőés
ellenőrző berendezések
egységesítését, elrendezésük is vonatkoztatva
a különböző vontatású
járműveken (a piktogramok és jelzőlámpák színeinek vonatkozásában: UIC 640 döntvény),
- bevonattal ellátni azon fogantyúkat, amelyeket gyakran használnak a kezek és alkarok számára a támaszkodó felületeket, lehetőleg
rossz hővezetésű anyaggal.
A főbb vezérlőberendezéseket jobb-, vagy baloldalon kell a vezetőfülkében elhelyezni oly módon, hogy a vezető akkor is működtethesse
a menetszabályozó és a fékvezérlő berendezéseket, amikor a legközelebbi ablakhoz áll a tolatási jelzések, illetve a vonat megfigyelésére, magától értetődően a fékkezelő berendezések ezen ablak mellett helyezkedjenek el. A kontrollert akár közvetlenül a vezető előtt,
akár a legközelebbi ablakkal ellentétes oldalon kell elhelyezni. A menetirányváltót úgy, mint a söntkapcsolót és a sebességkijelzős (előválasztós) berendezést a kontroller közvetlen szomszédságában kell
elhelyezni. Amennyiben az előzőekben említett megfigyelési helyzetben (pl. egy tolatási művelet során) nem lehetséges a kontroller és
a fékkezelő szervek működtetése, kontroller és fékkezelési segédberendezéseket kell az oldalablak közelében elhelyezni. Megkettőzve
azokat, amelyeket a vezető nem képes elérni. A rögzítő
fék kezelő berendezését az adott esetben szükséges
optikai kijelzővel a vezetőfülkében könnyen hozzáférhető és jól látható helyen elhelyezni. (Folytatás: A vezetőfülke méretei, romboló erőkkel való védekezés.)
Balesetmentes közlekedést kívánok:
Hornok Béla

munkavédelem…

Mozdonyok, motorvonatok vezetőfülkéinek kialakítása I.

Vasutasnap 2011.

szilánkok…

A 61. Vasutasnap alkalmából a következő TRAKCIÓ-s Kollégák
részesültek kitüntetésben:
Baross Gábor díj
Német Zoltán
TVSZK vezető
Közlekedésért Érdemérem
Tóth Szabolcs
kontrolling vezető
Miniszteri elismerés
Szűcs Lajos
humán igazgató
Vasúti Szolgálatért Arany
Kebelei László
mozdonyfelvigyázó
Szabó Árpád
mozdonyvezető
Takács Miklós
mozdonyvezető
Petri István
mozdonyvezető
Teveli Sándor
mozdonyvezető
Vasúti Szolgálatért Ezüst
Bartók Lajos
mozdonyvezető
Laczkó Gusztáv
mozdonyvezető
Fekete Istvánné
elemző gazdálkodó előadó
Papp Józsefné
anyag- és eszközkezelési előadó
Virbán Nándor
mozdonyfelvigyázó
Zóka László
mozdonyvezető
Króner Gábor
területi vontatási főirányító
Egry Henrietta
humánpolitikai szakértő
Vasúti Szolgálatért Bronz
Kocsis Sándor
vontatási reszortos
Oláh Gyula
mozdonyvezető
Oláh Lajos
mozdonyvezető
Majtényi Attila
vontatási reszortos
Hajek Tibor
vontatási tervező szakértő
Cserkuti Zoltán János
mozdonyvezető
Farkas Tibor
mozdonyvezető
Léránt Lilla
elemző gazdálkodó előadó
Zsidai Tamás
értékesítés és müködés
kontrolling vezető
Vozáry György
műszaki szakértő
Kóródi Lajos
műszaki szakértő
Kovács Krisztina
konrtrolling szakértő
Vezérigazgatói dicséret
Békefi Gyula
mozdonyvezető
Mihalek László
mozdonyvezető

TVSZK Budapest
Gazdálkodás
Humán
TVSZK Budapest
TVSZK Budapest
TVSZK Debrecen
TVSZK Szeged
TVSZK Szombathely
TVSZK Budapest
TVSZK Budapest
TVSZK Debrecen
TVSZK Pécs
TVSZK Szeged
TVSZK Szombathely
Müködtetés
Humán
TVSZK Budapest
TVSZK Budapest
TVSZK Debrecen
TVSZK Miskolc
TVSZK Pécs
TVSZK Pécs
TVSZK Szeged
TVSZK Szombathely
Müködtetés
Müködtetés
Müködtetés
Gazdálkodás
TVSZK Budapest
TVSZK Budapest

Szilánkok és Bölcsességek
MOT Umagon
Június végén Horvátországban, Umagon nyaraltam egy hétig a feleségemmel.
A MOT két napját Horvátországban én is a soproni barátaimmal töltöttem. A
Soproni Démonnal, a Soproni Világossal, a Soproni 1895-el. Sőt, ott volt a Soproni Citrom és a Soproni Narancs is. Remélem, a többi soproni barátom nem sértődik meg, hogy most kimaradtak a felsorolásból, de hát, nem voltak ott. És soproni MOT-os pólóban voltam, amit, be kell vallanom, csak rövid időre vettem magamra.
Sajnos, MOT-os fürdőnadrágot nem csináltattak a szervezők. Azt többet hordtam
volna. Mindezt bizonyítani is tudom, fotók is vannak róla.
NL
Kendermag, tökmag, umag
A kendermagból kender nő, a tökmagból tök, az umagból ….. nem, nem u.
Én azt láttam, hogy az Umagból tengerparti üdülők, apartmanok, sportpályák nőnek.
NL
Az elkésett cápavadász
Cápavadászaton is voltam horvátországi nyaralásomon. Igaz, mire én odaértem,
a cápát már leölték, feldolgozták, fokhagymás olajban sütve vacsorára fel is tálalták. A vadászatból még hátralévő feladatokba én is beszálltam, a mosogatást leszámítva.
Még kétszer vadásztunk cápára az egy heti ott tartózkodásunk alkalmával.
És legalább kétszer voltunk disznóvágáson is.
NL
Jó termés ígérkezik
Ahogy Horvátországba menet végigautóztunk a fél országon, meggyőződhettem
róla, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók nem panaszkodhatnak az idén, jó termés ígérkezik.
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Bárkány János
Nemes Attila
Szász István
Szabó Dezső
Fekete János
Nagy Béla
Fodor József
Sipos János
Juhász Enikő

külsős mozdonyfelvigyázó
vontatási reszortos
mozdonyvezető
mozdonyvezető
mozdonyvezető
vontatási technológus szakértő
mozdonyvezető
mozdonyvezető
marketing szakértő

dr. Baksa Csilla
jogtanácsos
Gáspárné
döntéselőkészítő szakértő
Lindenmayer Tünde
Eszenyi Gyula
vontatás erőforrás koordinátor
Ducsák Ferencné
pénzügyi szakelőadó
Pénzes Dávid
Müködéstámogatás vezető
Vezérigazgató-helyettesi dicséret
Pásztor György
mozdonyvezető
Molnár Tamás
mozdonyvezető
Madai Tamásné
elemző gazdálkodó előadó
Szentgyörgyi László
mozdonyvezető
Hegyi István
mozdonyvezető
Kisbalázs László
mozdonyvezető
Varga Sándor
mozdonyvezető
Dorcsinec László
mozdonyvezető
Kozma László Zsolt
mozdonyvezető
Tóth József
mozdonyvezető
Hencz Attila
mozdonyvezető
Gyulai László
mozdonyvezető
Dóka Szabolcs
mozdonyvezető
Pászti Tibor
műszaki szakértő
Bozsits Zsolt
kontrolling szakértő
Nagy Ferenc
vevőszolgálati szakértő
Molnár Zsuzsanna
kontrolling szakértő
Varga Mátyás
műszaki szakértő
Varga Péter
beszerzés, beruházás vezető
Ambrusné
humánpolitikai szakértő
dr. Kerekes Judit

TVSZK Budapest
TVSZK Debrecen
TVSZK Debrecen
TVSZK Miskolc
TVSZK Pécs
TVSZK Szeged
TVSZK Szeged
TVSZK Szombathely
Stratégia
és Üzletfejlesztés
Jog
Vezérigazgatói
titkárság
Müködtetés
Gazdálkodás
Humánt
TVSZK Budapest
TVSZK Budapest
TVSZK Budapest
TVSZK Budapest
TVSZK Budapest
TVSZK Budapest
TVSZK Debrecen
TVSZK Miskolc
TVSZK Miskolc
TVSZK Pécs
TVSZK Pécs
TVSZK Szeged
TVSZK Szombathely
Müködtetés
Müködtetés
Müködtetés
Müködtetés
Müködtetés
Gazdálkodás
Humán

A parlagfű ültetvények például szépen termőre fordultak.
NL
Eufemizmus
A Magyar Munka Terve célkitűzései között az szerepel,
hogy a magyar foglalkoztatási szabályok Európa legrugalmasabb szabályai legyenek.
Lefordítom, hogy értsétek:
a magyar munkavállalók Európa legkiszolgáltatottabb
munkavállalói lesznek. A kínai
tőkéhez kínai foglalkoztatási
szabályok kellenek. 
NL
Az egy másik szakma
A feleségem szerint az ősz
szakáll öregít, ezért levágattam. Így sem jó, foglalta
össze a véleményét, mikor
meglátott.
Jó drágám, de a többi nem a
fodrász, hanem a plasztikai
sebész hatáskörébe tartozik. És tudtommal, az jóval
több pénzért dolgozik, mint
a figaro. 
NL
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Sikeres évet zártak 2010-ben a magyar leányvállalatok is
Az elmúlt években megszokott magabiztos teljesítmény folytatásaként a Stadler
Rail Csoport sikerrel zárta a 2010-es
évet is. A cégcsoport árbevétele az elmúlt évben elérte az 1,07 milliárd svájci
frankot (kb 230 milliárd forint), amely kevéssel még a 2009-es forgalmat is meghaladta. A megrendelések összértéke
2,86 milliárd svájci frankkal (kb 620 mil- 1. ábra FLIRT Nordig
liárd forint) viszont abszolút rekord a Stadler történetében. A cégcsoport németországi leányvállalata 2010-ben különösen jól teljesített, és a német piacon való sikeres szereplést
követő fejlesztések eredményeként a kapacitás 50%-kal, míg a munkaerő létszáma 2013ig 300 fővel emelkedik. A svájci gyáregységek kapacitáskihasználása is biztosított legalább
2013-ig, ám a svájci divízióra nagy nyomás nehezedik az erős svájci frank miatt. Jól teljesítettek a Stadler csoport magyarországi telephelyei is. A pusztaszabolcsi karbantartó bázis a 2010-es évet 1,2 milliárd forintos forgalommal zárta, míg a szolnoki alumínium kocsiszekrény-gyártó üzem 3,5 milliárd forintos árbevételt ért el.
Jelentősebb értékesítési sikerek 2010-ben.
- A Stadler 8 darab emeletes KISS motorvonatot értékesített a Luxemburgi Állami Vasúttársaság (CFL) számára. A járművek határon átnyúló szolgáltatást fognak nyújtani Luxemburg és Németország között. A megrendelés azt is jelenti, hogy mindössze két év leforgása alatt a KISS vonat már négy országban (Svájc, Ausztria, Németország, Luxemburg)
vetette meg a lábát.
- A széles nyomtávolságú járművek piacán is jelentős sikereket könyvelhetett el a Stadler
2010-ben, ami elsősorban a Helsinki számára értékesített FLIRT finn változatának sikere
tett lehetővé. Ennek eredményeképpen Észtország és Fehéroroszország összesen 48 darab széles nyomtávú FLIRT vonatra adott rendelést a Stadlernek.
- A normál nyomtávolságú FLIRT vonatok népszerűsége 2010-ben is töretlen maradt, a
Cseh Köztársaságból, Olaszországból, Németországból és Svájcból érkező megrendeléseknek köszönhetően a FLIRT típus 2004-es debütálása óta a Stadler már 669 darabot
értékesített világszerte.
- A cégcsoport villamos üzletága is sikereket ért el az elmúlt évben, ugyanis Stuttgart,
Genf, Bergen, illetve Bochum és Gelsenkirchen is Stadler villamosokra adták le voksukat.
- Ugyancsak 2010-ben gyártottae a Stadler a brazíliai vasúti fuvarozó vállalat, az MRS
Logistica S.A. részére a világlegerősebb és legnagyobb fogaskerekű mozdonyát a Sao
Paulo és Santos közötti tehervasútvonalra. A Stadler továbbra is a világon az egyedüli fogaskerekű vasúti járműgyártó vállalat.
- A Stadler a hibrid mozdonyok piacán is letette a névjegyét, az SBB Cargo 30 mozdonyt
rendelt ebből a környezetbarát, új fejlesztésű járműtípusból.

Világrekordot állított fel a Stadler villamosa

Guiness rekord kísérletet hajtott végre a Stadler Rail Csoport
Variobahn típusú városi villamos.
Egy újonnan kifejlesztett lítium ionos akkumulátornak köszönhetően a München városának gyártott villamos 16 kilométert tett
meg felsővezeték betáplálás nélkül, amely várhatóan új világrekordot jelent. A rekordkísérletet a Berlin melletti Veltenben
egy tesztpályán végezték el, amelynek eredményét közjegyző is hitelesítette. A Stadler
Variobahn típusú villamosa az elmúlt időszakban számos közbeszerzésen szerepelt sikerrel, Potsdam városának a cégcsoport németországi leányvállalata az elmúlt hetekben szállította le az első villamost a 2009-ben megrendelt 10 járműből.
A velteni rekordkísérlet során a Variobahn áramszedője végig lehúzott állapotban volt. A 3,5
km hosszú egyvágányú tesztpályán a két vezető által irányított járműnek mindössze 5 másodperc állt rendelkezésére az irányváltások elvégzésére. Ahhoz, hogy a jármű a Guinness
rekordok könyvébe bekerüljön, legalább egy kilométer hosszú akkumulátoros üzemet kel-
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lett megvalósítani, ám a Variobahn 16 kilométerig meg sem állt. A
rekordkísérletet a pálya mentén szakemberek kísérték figyelemmel.
és a különböző adatok feljegyzése mellett videofelvétellel is dokumentálták az eseményt.
A rekordkísérletben részt vevő járművet a Stadler cégcsoport berlini
Összeállította:
Bartha Géza
lányvállalata a Stadler Pankow GmbH gyártotta le München városának. A városi közlekedési vállalattól olyan jármű kialakítását kérték, amely képes arra, hogy a város felsővezeték nélküli szakaszain is közlekedjen. Ezért az
egyik München részére gyártott Stadler Variobahnt egy nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorokkal szerelték fel.
A jármű konkrét felhasználási helye München városának úgynevezett északi érintő vonala, ahol a mintegy 8 km hosszú vonalon egy 2 km-es, felsővezeték nélküli szakaszt hidalna át Neuehausen és Bogenhausen között. Az előrejelzések szerint ez a megoldás nagy
kihasználtság mellett jelentős tehermentesítést jelentene a belvárosi vonalak számára. A
tervek szerint egy 1 km-es szakasz München Englischer Garten (Angol Kert) parkján keresztül vezetne, ahol az engedélyező hatóság már egyszer a felsővezeték tartó oszlopok
felállítását már elutasította, ugyanis negatív hatással lettek volna a látképre. Azóta tervezi a város, hogy a villamos a parkon keresztül felsővezeték nélküli akkumulátoros üzemmódban közlekedjen.
A rekorder villamos egy azon négy jármű közül, amelyet a Stadler elsőként szállított le
München városának a 2009-ben megrendelt 10 járműből. Tíz további Variobahn jelenleg
is gyártás alatt van, ezeket a Stadler az év végéig adja át a megrendelőnek. A 70 km/h
sebességre képes klimatizált járművek 75 ülőhellyel, 146 állóhellyel, korszerű utas tájékoztatási rendszerrel, valamint kerekes székek és babakocsik befogadására is alkalma beszálló terekkel rendelkeznek. Minden jármű elő van készítve az akkumulátor utólagos beszerelésére.
(Forrás: Kiss Csaba, Kommunikációs vezető, Stadler Trains Magyarország Kft)

A Bombardier Transportation fontos fejlesztéseket végez a
Deutsche Bahn nagyszabású ICx vonat projektjében

A Bombardier és a Siemens szorosan együttdolgozva
egy olyan innovatív, rugalmas járműkoncepciót fejlesztett ki, mely lehetővé teszi az ICx szerelvények különféle közlekedési helyzetek egyedi kívánalmaihoz történő adaptálását
A Siemensszel kötött keret-megállapodásban akár 300 nagysebességű vonat alkatrészeinek fejlesztésére és gyártására kap lehetőséget a cég.
A Bombardier Transportation partnertársulási keretmegállapodást kötött a Siemens AGvel, amelynek értelmében a Deutsche Bahn (DB AG) számára akár 300 ICx típusú nagysebességű vonathoz fejleszt és szállít fontos alkatrészeket. Az első 130 vonatra szóló opció
lehívása mintegy 1,3 milliárd euró bevételt jelent a Bombardier számára.
A DB AG további 90 nagysebességű vonat lehívását is tervezi a Siemenstől, így az összesen 220 vonatra szóló megrendelés mintegy 2,1 milliárd euró bevételt jelent a Bombardier
számára. A Siemens és a DB AG között fennálló keret-megállapodás további 80 vonat lehívására szóló opciót is tartalmaz, mely 2030-ig bármikor igénybe vehető.
A Bombardier többek között az új ICx flotta kocsiszekrényeit és a forgóvázait szállítja a Siemensnek. Ezen túlmenően a Bombardier végzi az összes vezérlő kocsi és néhány közbenső kocsi végső összeszerelését is.
(Forrás Bombardier)

A moszkvai metró új járművei

Az 1935-ben megnyitott (idén 76 éves moszkvai Metró) naponta 9 millió utast szállít. Az évfordulóra helyezték üzembe
az új járműgenerációt, a 81-760/761 típust. A szállítás érdekessége, hogy a gyártó
Metrovagonmash ezúttal, szakítva a hagyományokkal az IFE ajtóit
építette be. (2. ábra)
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sínek világa…

Éves eredmények - Új piacok felé nyit a Stadler
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