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- a szerint a Munka törvényköny módosítása
a munkaadók érdekeit tartja szem előtt.*
- a elvárja, hogy a Munka
törvénykönyvmódosítása előtt a kormány
egyeztessen minden szakszervezettel.*
- a elmenne szavazni,
ha a Munka törvénykönyv
módosításáról népszavazást
tartanának.*

*országos reprezentatív felmérés eredménye
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első kézből…

Úgy akarjuk, ahogy lesz
Hónapok óta arra
készülök , hogy valami jóról, munkavállalóknak kedvező
kérdésekről
tájékoztassam az
olvasót. Sajnos hiába a jó szándék ez
az írás nem nagyon
tud
megszületni
napjainkban. Í
gy most sem! Jó lenne arról írni, hogy
rendeződik a korkedvezményes és
ko re n gedm é ny es
nyugdíjak sorsa.
Jó lenne azt írni, hogy a nyugdíjasok dőljenek nyugodtan hátra
a hintaszékben és élvezzék a jól megérdemelt nyugdíjukat.
Jó lenne arról is írni, hogy normális, érdemi párbeszéd alakul ki
a kormány és a szakszervezetek között.
Arról sem volna rossz írni, hogy nem kell a munkavállalóknak
újabb hátrányos következményekkel szembenézniük.
Jó lenne arról írni, hogy egy nagyszerű 2012. év elé nézünk.

Lehet, hogy korai még az évre
visszatekinteni, de szakszervezetünk megalakulása óta összesen nem volt ennyi demonstráció, mint az idei év eddig eltelt
időszakában. És az évből még hátravan bő két hónap. Április 9-én közel félezer kollégánk vett részt azon a nemzetközi tüntetésen, mely a Hősök teréről indult. Demonstráltunk a
rendvédelmi dolgozók mellett, júniusban saját korkedvezményünk ügyében a Kossuth téren, ott voltunk négy szakszervezeti konföderáció által szervezett „Ne tovább” megmozduláson, a D-Day rendezvényein és mégsem változik semmi.
Az emberek türelme fogytán. Ez látszik abból a közvéleménykutatásból is, melyet most lapunkban közzéteszünk. Érdemes
a számok mögé tekinteni.
A Munka Törvénykönyvének tervezett változatásáról már beszámoltunk többször is. Az a vád érte a szakszervezeteket,
hogy elfogultan nyilatkoznak.
Egy reprezentatív felmérésnél nehéz rásütni, hogy a”nép” elfogult volt, véleményének kialakításakor. Bár vannak szóvivők ,
akik ebből is képesek a kormány igazát kiolvasni.
Ez adottság és megkockáztatom, erős gyomor kérdése. De kell,
hogy legyen egy első alkalom, amikor még a szóvivő sem bújtathat bogáncsot virág képébe.
A döntéshozók kezében a lehetőség, hogy döntsenek. Úgy akarjuk majd, ahogy lesz, de nem szabad elfelejteni, hogy egyszer
majd úgy lesz, ahogy mi akarjuk!
Kiss László


Ami a számok mögött rejlik
Megkérdeztük rovatunk aktuális vendége Závecz Tibor, az Ipsos Zrt. kutatási igazgatója.
Az ő irányításával készült el a Munka törvénykönyvről a lapunkban is közzétett közvélemény-kutatás. A felmérés módszertanáról és annak eredményeinek mélyebb összefüggéséről faggattuk őt.

?

 z Ipsos Zrt. a Városi Tömegközlekedési
A
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége,
a Vasutasok Szakszervezete és
a Mozdonyvezetők Szakszervezete
számára készített egy felmérést az
új Munka törvénykönyv tervezetről.
Meglepte a szakszervezetek felkérése, melyek voltak az első gondolatai?

Nem lepett meg, hiszen aktuális témáról van szó, ilyen ügyekben gyakran készítünk felméréseket. Örülünk az új ügyfeleknek, legjobb tudásunkat alkalmazva szeretnénk számukra
hasznos információkkal szolgálni. Különösen az olyan kutatások izgalmasak, amely az emberek túlnyomó többségét
érintik, lehetőség szerint közvetlenül. A munka világa mindenki számára fontos, ha nem aktív kereső, akkor is.

?

 ilyen módszertant alkalmaztak a kutatás
M
végrehajtásánál?

A felmérést telefonos módszerrel végeztük, amelynek során 800 főt kérdeztünk meg. Ők együttesen hazánk fel-
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nőtt népességét reprezentálták. A kutatásban kitüntetett
figyelmet szenteltünk a Munka Törvénykönyve által érintett rétegeknek. Természetesen ezen aktív munkavállalói
kérdezettek körében arányosan képviseltették magukat az
egyes ágazatok, fontos volt, hogy kövessük a cégméret
szerinti összetételt és így tovább. Egy szó, mint száz: az
érintettek is reprezentatív mintát alkottak, így joggal vonhattunk le következtetést a teljes munkavállalói körre vonatkozóan.

?

 z Ön véleménye szerint melyek
A
a legfontosabb következtései ennek
az országos reprezentatív felmérésnek?

Sok érdekesség volt ebben a rövid felmérésben. A munkavállalók eléggé egyöntetűen elutasítják a kormány eddigi foglalkoztatáspolitikai döntéseit s negatívan viszonyulnak
a tervezett változtatásokhoz is. Nagy többségük úgy véli,
hogy a felelősségteljes döntéshez széleskörű egyeztetésre
van szükség és abba minden érdekvédelmi szervezetet be
kellene vonni. A kutatásból kiderül, hogy a szakszervezetek
kaptak egy nagy esélyt a munkavállalóktól, amellyel helyreállíthatják, javíthatják a rendszerváltást követően elvesztett
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 válaszadók párthoz való kötődése mennyiA
re befolyásolta a válaszokat?

Ebben a témakörben a megszokottnál kisebb súlya volt
a pártszimpátiáknak. Az elmúlt évtizedben sokat beszéltünk arról, hogy kettészakadt a magyar társadalom. Számos esetben megfigyelhettük, hogy két teljes mértékben
azonos státuszú ember attól függően értékeli a társadalmi
viszonyokat, a gazdaság helyzetét, hogy kormánypárti vagy ellenzéki szavazó. Itt a Munka
Törvénykönyve kapcsán
nem ennyire fekete-fehér a kép, árnyalatokat is láthatunk: a kormánypárti
szavazók
válaszaiban
nemcsak
pártkötődésük, hanem
munkavállalói identitásuk is meg jelenik.
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 pártpreferenA
cia adatsorok
mögött milyen
összefüggések
rejtőznek?

Az nem meglepő, hogy
a Fidesz-szavazók jóval nagyobb arányban
elégedettek a kormány
munkájával, mint bármely más párt támogatói. Az viszont már érdekes, hogy körükben is az
a domináns vélemény,
hogy a kormányzat által
tervezett módosítások
inkább a munkaadók érdekeit szolgálják. Talán
még ennél is izgalmasabb eredmény, hogy a
Fidesz híveinek háromnegyede is azon az állásponton van, hogy a
kormánynak teljes körű
szakszervezeti egyeztetésre kell törekednie.

?

E
 gy ilyen típusú felmérés eredménye Ön szerint hatással lehet a döntéshozókra?
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A kutató a végsőkig bízik abban, hogy nyomot hagy, sőt ennél jóval többre vágyik. Szeretné, ha figyelembe vennék a
felmérés eredményeit. Ha a döntésnél egyik szempontként
meg jelenne az is, hogy mit gondol a társadalom. Illúzióim
nincsenek, tisztában vagyok vele, hogy a gazdasági, politikai döntéshozatal egy komplex eljárás, de remélem, ennek
egyre inkább részét képezik a kutatási eredmények is.

?

A
 z Ipsos Zrt. meghatározó szerepet tölt be a
közvélemény
kutatással foglalkozók körében.
Évente mennyi felmérést készítenek és milyen területeken? Mi volt az a szakmai teljesítmény, amire a legbüszkébb?

Több száz felmérést készítünk évente. Piackutatásaink során új szolgáltatások és termékek iránti fogyasztói igényt
mérjük fel illetve a meglévőkkel kapcsolatos
elégedettséget
vizsgáljuk.
A médiakutatásokban az újságolvasó,
a
tévénéző, a rádióhallgató van
fókuszban,
s
egyre inkább az
internetezők kerülnek az érdeklődés
középpontjába. No és
van a véleménykutatás, amelynek témája az
állampolgárok
politikáról, gazdaságról, kultúráról, a mindennapokról
való
vélekedése.
Az elmúlt két
parlamenti választást
megelőzően sikeres
előrejelzést tettünk.
Különösen a 2006-os
prognózisra lehetünk büszkék,
hiszen
szoros
versengés folyt
az első helyért.
A
tapasztalat,
a sokrétű megközelítés eredménye, hogy a
győztest helyesen neveztük meg, de valljuk be, a szerencse is mellettünk állt.
D.A.

Köszönöm a beszélgetést.
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első kézből…

reputációjukat..A jelenlegi, az elvártnál alacsonyabb érdekérvényesítő képességgel rendelkező szakszervezetek felé
is nagy várakozásokkal fordulnak az érintettek. Aki nagyon
elégedetlen, aki a munkaadók érdekeinek erőteljes érvényesülését látja a törvénytervezetben, az másoknál határozottabban kiáll a széles körű társadalmi párbeszéd mellett
s ebben fontos szerepet szánnának az érdekvédelmi szervezeteknek.

közvélemény-kutatás...

Mégis, kinek az élete? Munkavállalók a Munka

Törvénykönyv változásairól

4. Ön szerint elvárható lenne, hogy a Munka Törvénykönyvének módosítása előtt a kormány
egyeztessen minden szakszervezettel?
5. Szükségesnek tart egy népszavazást a Munka Törvénykönyve megismert tervezetének elfogadásáról?
6. Amennyiben a Munka Törvénykönyvének módosításáról népszavazást tartanának,Ön elmenne szavazni?
7. Az Ön vállalatánál vagy a szakmájában van a munkavállalók érdekeit képviselő szakszervezet?
8. Ön szerint szükség van arra, hogy a jelenleginél erősebb szakszervezetek működjenek a munkahelyeken?
Feketén, fehéren a kutatás legfontosabb tapasztalatairól:
• A kutatás tapasztalatai alapján a felnőtt népesség 69% elégedetlen a kormány eddigi, a munkavállalókat érintő intézkedéseivel. A nem- és kormegoszlás szerint a nők, illetve a fiatalok
elégedetlenebbek a kabinet eddigi döntéseivel, mint a férfiak és az idősebbek.
• A tervezett módosításokról a többség azt gondolja, hogy inkább a munkaadók, mint a munkavállalók érdekeit fogják szolgálni. Az érintettek körében hétszer annyian vannak, akik szerint
inkább a munkaadók semmint a dolgozók pártját fogja a Munka Törvénykönyve, a lakosság
többi részénél ez az arány három és félszeres.
• A z érintettek kimagasló többsége (88%) elvárja, hogy a kormány a Munka Törvénykönyvének
módosítása előtt minden szakszervezettel egyeztessen, és 50%-uk még a népszavazást is indokoltnak tartaná erről a kérdésről. A szakszervezetekkel való teljes körű egyeztetésnek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak azok, akiknek a munkahelyén működik szakszervezet.
Megállapítható, hogy a kormány eddig döntéseivel elégedetlenek és azok, akik szerint a változások nem a munkavállalók érdekeit képviselik a szakszervezetekkel való egyeztetésnek is nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Ez arra utal, hogy a jelenlegi, az elvártnál alacsonyabb érdekérvényesítő képességgel rendelkező szakszervezetek felé is várakozásokkal fordulnak az
érintettek.
Még a FIDESZ szavazók többsége is (76%) úgy véli, elvárható lenne, hogy a kormány a tervezett
módosításokról egyeztessen a szakszervezetekkel, 78%-uk szerint pedig szükséges lenne erősebb szakszervezetekre a munkahelyeken.
A felmérés során a válaszadók
• 64 %-a szerint a Munka törvénykönyv módosítása a munkaadók érdekeit tartja szem előtt,
•88 %- a elvárja, hogy a Munk törvénykönyv módosítsa előtt a kormány egyeztessen minden
szakszervezettel,
• 84 %-a elmenne szavazni, ha a Munka törvénykönyv módosításáról népszavazást tartanának.

K.L.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete a Vasutasok Szakszervezetével, a Metró Közlekedési Dolgozók Szakszervezetével, a BKV HÉV Dolgozók Szakszervezetével, valamint a Budapesti
Trolibuszközlekedési Dolgozók Szakszervezetével közösen szeptemberben országos reprezentatív felmérést készített a Munka Törvénykönyv módosításainak társadalmi fogadtatásáról, megítéléséről.
A kutatást az Ipsos Média-, Reklám-, Piac-, és Véleménykutató Zrt. 800 fős, az ország felnőtt
népességét reprezentáló minta alapján végezte, kiemelt figyelmet szentelve a törvényi változásokban közvetlenül érintettek (jelenleg aktív keresők és alkalmazottak; az olyan gyes-en, gyeden lévők, akiknek van munkahelye, ahova visszamennek dolgozni és alkalmazottak, illetve a tanulók.) véleményének.
A kutatással a szakszervezetek elsődleges célja az volt, hogy ráirányítsák a politikai döntéshozók figyelemét a munkavállalói vélemények fontosságára. Az felmérés megerősítette, a választópolgárok döntő többsége a Munka Törvénykönyv tervezetének megítélésében azonosul a
szakszervezetek álláspontjával, és úgy ítéli, a változások a munkáltatónak és nem a munkavállalóknak kedveznek.
A kutatás eredményeit a MOSZ a többi szakszervezettel közösen sajtótájékoztatón ismertette a
média képviselőivel, továbbá eljuttatta minden országgyűlési képviselőnek is, hogy segítsék a
helyes, a munkavállalók érdekeit is szem előtt tartó, felelős döntéshozatalt.
Olvasóinknak az alábbiakban mutatjuk be a megkérdezettek törvényi változásokkal kapcsolatos véleményét. A felvetett kérdésekre adott válaszok persze fontosak, önmagukban azonban
még távolról sem elegendőek. Azokat az illetékes füleknek meg is kell hallani. A MOSZ a többi
szakszervezettel közösen vállalja a szócső szerepét, vállalja, hogy kimondja azt, amit az érintettek többségének nem áll módjában: ne születhessen döntés a munkavállalókról a munkavállalók megkérdezése nélkül! A MOSZ továbbra is készen áll arra, hogy érvényt szerezzen a munkavállalói jogoknak.
Ahogy a munkavállalók látják a törvényi változásokat
A kérdések:
1. Ön a kormány eddigi, a munkavállalókat érintő döntéseivel összességében inkább elégedett
vagy inkább elégedetlen?
2. Hallott Ön arról, hogy a kormány módosítja a Munka Törvénykönyvét?
3. Az Ön véleménye szerint a módosítások inkább a munkavállalók
vagy inkább a munkaadók érdekeit tartják szem előtt?
A számok önmagukért beszélnek:

Vélemények a munkavállalókat érintő kormányzati döntésekről

Ön a kormány eddigi, a munkavállalókat érintő döntéseivel összességében inkább elégedett vagy inkább elégedetlen? (%)

Hallott Ön arról, hogy a kormány módosítja a munka törvénykönyvét? (%)
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Az egyeztetés igénye, a szakszervezetek szerepe I.

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET CSAK AZ ÉRINTETTEKNEK TETTÜK FEL

Ön szerint elvárható lenne, hogy A munka törvénykönyvének módosítása előtt a kormány egyeztessen minden szakszervezettel? (%)
A munka törvénykönyve által érintettek körében

Szükségesnek tart egy népszavazást A munka törvénykönyve megismert tervezetének elfogadásáról? (%)
A munka törvénykönyve által érintettek körében
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közvélemény-kutatás...

Az Ön véleménye szerint a módosítások inkább a munkavállalók vagy inkább a munkaadók érdekeit tartják szem előtt? (%)
Csak azoktól, akik hallottak A munka törvénykönyvének tervezett módosításáról: 87%

közvélemény-kutatás...

Amennyiben A munka törvénykönyvének módosításáról népszavazást tartanának, Ön elmenne szavazni? (%)
A munka törvénykönyve által érintettek körében

Az Ön vállalatánál vagy a szakmájában van a munkavállalók érdekeit képviselő szakszervezet? (%)
A munka törvénykönyve által érintettek körében

Ön szerint szükség van arra, hogy a jelenleginél erősebb szakszervezetek
működjenek a munkahelyeken? (%)
A munka törvénykönyve által érintettek körében

Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról
Alapsorok és érintettség szerinti bontások

1. Ön a kormány eddigi, a munkavállalókat érintő döntéseivel összességében inkább elégedett vagy inkább elégedetlen?
(válaszok százalékos megoszlása)
inkább elégedett
inkább elégedetlen
nem tudja, válaszhiány
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%-os megoszlás
20
69
12

táblázat

ÉRINTETTSÉG
érintett
nem érintett
összesen

Ön a kormány eddigi, a munkavállalókat érintő döntéseivel összességében inkább elégedett vagy inkább
elégedetlen?
inkább
nem tudja,
inkább elégedett
elégedetlen
válaszhiány
(%)
(%)
(%)
18
20
20

74
68
69

8
12
12
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%-os megoszlás
igen
87
nem
13
A TOVÁBBI KÉRDÉSEKET, CSAK AZOKNAK TETTÜK FEL,
AKIK HALLOTTAK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK TERVEZETT MÓDOSÍTÁSÁRÓL:

3. Az Ön véleménye szerint a módosítások inkább
a munkavállalók vagy inkább a munkaadók érdekeit
tartják szem előtt? (válaszok százalékos megoszlása)
%-os megoszlás
15
64
21

inkább a munkavállalókét
inkább a munkaadókét
nem tudja, válaszhiány

táblázat

Az Ön véleménye szerint a módosítások inkább
a munkavállalók vagy inkább a munkaadók érdekeit tartják szem előtt?
inkább
inkább
nem tudja,
a munkavállalókét (%) a munkaadókét (%) válaszhiány (%)

ÉRINTETTSÉG
érintett
nem érintett
összesen

10
17
15

72
60
64

18
23
21

A TOVÁBBI KÉRDÉSEKET CSAK AZ ÉRINTETTEKNEK TETTÜK FEL:
4. Ön szerint elvárható lenne, hogy
A munka törvénykönyvének módosítása előtt a kormány egyeztessen minden szakszervezettel? (válaszok százalékos megoszlása)
igen, elvárható lenne
nem
nem tudja, válaszhiány

%-os megoszlás
88
10
2

%-os megoszlás
50
46
4

igen
nem
nem tudja, válaszhiány

6. Amennyiben A munka törvénykönyvének módosításáról népszavazást
tartanának, Ön elmenne szavazni? (válaszok százalékos megoszlása)
%-os megoszlás
84
12
4

igen
nem
nem tudja, válaszhiány

7. Az Ön vállalatánál vagy a szakmájában van
a munkavállalók érdekeit képviselő szakszervezet?
(válaszok százalékos megoszlása)
%-os megoszlás
43
51
6

igen
nem
nem tudja, válaszhiány

8. Ön szerint szükség van arra, hogy a jelenleginél erősebb szakszervezetek működjenek a munkahelyeken?
(válaszok százalékos megoszlása)
%-os megoszlás
83
12
5

igen
nem
nem tudja, válaszhiány

Ön szerint szükség van arra, hogy
a jelenleginél erősebb szakszervezetek
működjenek a munkahelyeken?

táblázat

VAN-E SZAKSZERVEZET
A MUNKAHELYÉN

5. Szükségesnek tart egy népszavazást A munka törvénykönyve megismert
tervezetének elfogadásáról? (válaszok százalékos megoszlása)

van

nincs

összesen

igen (%)

nem (%)

nem tudja,
válaszhiány (%)

86

9

4

82

16

83

12

3

5

Vélemények A munka törvénykönyvénak módosításáról
PÁRTPREFERENCIA SZERINTI BONTÁSOK

Pártpreferenciák (%)
FIDESZ-KDNP
MSZP
JOBBIK
LMP
EGYÉB
BIZONYTALAN (nem tudja, válaszhiány/nem szavazna)

20
7
8
4
7
53

A kormány munkavállalókat érintő döntéseinek megítélését valamint azt, hogy milyennek látják a válaszadók A munka törvénykönyvének tervezett módosításait, nagymértékben meghatározza a pártválasztás: a Fidesz-szavazók jóval nagyobb arányban
elégedettek a kormány munkájával, mint bármely más párt szavazói és kiemelkedő arányban gondolják úgy, hogy a tervezett módosítások a munkavállalók érdekeit
szolgálják (bár, náluk is többségben vannak azok, akik szerint inkább a munkaadóknak kedveznek a változások). Hasonlóképpen a szakszervezetekkel való egyeztetés
és a népszavazás szükségességéről is a többi párt szavazóitól eltérően gondolkodnak. Bár a kormánypárt szavazói között is többségben vannak azok, akik szerint a
szakszervezetekkel való egyeztetés szükséges, jóval nagyobb arányban képviselik azt
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az álláspontot, hogy nincs erre szükség, mint bármely más szavazói csoport. A népszavazást a kormánypárti szavazók kiemelkedő többsége feleslegesnek tartja. A népszavazás legfőbb támogatói az MSZP-szavazók.
		

1. Ön a kormány eddigi, a munkavállalókat érintő döntéseivel összességében inkább elégedett vagy inkább elégedetlen? (%)
Fidesz-szavazók
MSZP-szavazók
Jobbik-szavazók
LMP-szavazók
egyéb
pártok szavazói

bizonytalanok
			

inkább
elégedett
52
19
6
7
7

inkább
elégedetlen
36
78
81
87
71

nem tudja,
válaszhiány
12
3
13
7
22

12

77

11

7

közvélemény-kutatás...

2. Hallott Ön arról, hogy a kormány módosítja
A munka törvénykönyvét? (válaszok százalékos megoszlása)

közvélemény-kutatás...

jogtanácsos válaszol…

2. Hallott Ön arról, hogy a kormány módosítja A munka törvénykönyvét? (%)
Fidesz-szavazók
MSZP-szavazók
Jobbik-szavazók
LMP-szavazók
egyéb pártok
szavazói
bizonytalanok
		

igen
91
90
85
100
80

nem
9
10
15

20

86

14

CSAK AZOKTÓL, AKIK HALLOTTAK RÓLA:
3. Az Ön véleménye szerint a módosítások inkább a munkavállalók vagy inkább a munkaadók érdekeit tartják szem előtt? (%)
Fidesz-szavazók
MSZP-szavazók
Jobbik-szavazók
LMP-szavazók
egyéb pártok
szavazói
bizonytalanok

inkább a
munkavállalókét
25
19
16
10
4

inkább a
munkaadókét
43
65
71
77
68

nem tudja,
válaszhiány
32
17
14
13
28

12

70

18

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET CSAK AZ ÉRINTETTEKNEK TETTÜK FEL:		
4. Ön szerint elvárható lenne, hogy A munka törvénykönyvének módosítása
előtt a kormány egyeztessen minden szakszervezettel? (%)
Fidesz-szavazók
MSZP-szavazók
Jobbik-szavazók
LMP-szavazók
egyéb pártok
szavazói
bizonytalanok

igen, elvárható nem
lenne
76
100
96
100
89

20

89

10

nem tudja,
válaszhiány
4

4
11
1

5. Szükségesnek tart egy népszavazást
A munka törvénykönyve megismert tervezetének elfogadásáról? (%)
Fidesz-szavazók
MSZP-szavazók
Jobbik-szavazók
LMP-szavazók
egyéb pártok
szavazói
bizonytalanok
			

igen

nem

nem tudja,
válaszhiány
6

35
93
61
46
39

59
7
39
54
56

6

50

45

5

6. Amennyiben A munka törvénykönyvének módosításáról
népszavazást tartanának, Ön elmenne szavazni? (%)
igen

nem

nem tudja,
válaszhiány

Fidesz-szavazók
82
15
4
MSZP-szavazók
92
8
Jobbik-szavazók
96
4
LMP-szavazók
77
15
8
egyéb pártok sza- 78
11
11
vazói
bizonytalanok
83
14
3
NINCS SZIGNIFIKÁNS ÖSSZEFÜGGÉS A KÉRDÉSRE ADOTT
VÁLASZOK ÉS A KÉRDEZETTEK PÁRTPREFERENCIÁJA KÖZÖTT

8. Ön szerint szükség van arra, hogy a jelenleginél
erősebb szakszervezetek működjenek a munkahelyeken? (%)
igen

nem

nem tudja,
válaszhiány

Fidesz-szavazók
78
20
2
MSZP-szavazók
100
Jobbik-szavazók
87
9
4
LMP-szavazók
85
15
egyéb pártok sza- 89
6
6
vazói
bizonytalanok
81
13
6
NINCS SZIGNIFIKÁNS ÖSSZEFÜGGÉS A KÉRDÉSRE ADOTT
VÁLASZOK ÉS A KÉRDEZETTEK PÁRTPREFERENCIÁJA KÖZÖTT

… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!
Történt egyszer, hogy a munkáltató egyik alkalmazottja a munkába járással kapcsolatos utazási költségeinek megtérítéseként a tömegközlekedési bérlet/jegy helyett kilométerenként 9,-Ft kifizetését igényelte, amelyet a
munkáltató engedélyezett. Kis idő elteltével a munkavállaló lakcíme megváltozott, amelyet a munkáltató tudomásul is vett, ennek ellenére a régebbi lakóhely és a szolgálati hely viszonylatában fizette továbbra is az utazási költségtérítést. Kollégánk egyeztetést kezdeményezett a munkáltatónál
a tévesen elszámolt utazási költségtérítés visszamenőleges megtérítése
iránt. A munkáltatói jogkör gyakorló helyt adott a kérelemnek és kötelezettséget vállalt az egy összegben történő utólagos kifizetésre. Miután ez több
hónap elteltével sem történt meg, ezért mozdonyvezető kollégánk keresetlevelet terjesztett elő az illetékes munkaügyi bíróságnál.
Az elsőfokú bíróság előtt a munkáltató már vitatta a mozdonyvezető követelését, bár kollégánk számításait a peres eljárás során a későbbiekben elfogadta. A munkaügyi bíróság helyt adott kollégánk kereseti kérelmének.
Az ítélet indokolása hivatkozott a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 153. §-ára, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló, a per tárgyát képező időszakban releváns 78/1993. (V. 12.) Korm. rendeletre, illetve a 39/2010. (II. 26.) Korm.
rendeletre. Az eljáró bíróság tényként rögzítette, hogy évekkel korábban kérte a munkavállaló a 9,-Ft/km költségtérítés folyósítását, amely kérelemnek
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a munkáltató folyamatosan eleget is tett, csak nem
a megváltozott lakóhely és munkahely, hanem a korábbi lakóhely és munkahely közötti távolság alapulvételével. A perben rendelkezésre álló iratok
és nyilatkozatok alapján megállapította a bíróság, hogy „…a felperes és a
munkáltató, illetve annak jogelődje között a perrel érintett időszakban…
megállapodás jött létre, amely alapján a munkáltató megtérített 9.-Ft/km
összegű utazási költséget a felperesnek a lakóhelye és a munkahelye közötti utazás érdekében minden szolgálatra. A felek érvényes megállapodását egyik fél sem támadta meg, az éveken keresztül megvalósult a felperesi
írásbeli kérelemnek és az alperesi engedélyezésnek megfelelően.”.
Az ítéletének meghozatalakor figyelembe vette a bíróság az Mt. 13.§ (3) bekezdésének rendelkezéseit is, amelynek értelmében a munkavállaló és a
munkáltató megállapodhatott a munkavállalóra kedvezőbb feltételekről, vagyis eltérhettek az Mt. perben irányadó szabályaitól a felek.
Az ügyben természetesen fellebbezett a munkáltató. A
fellebbezés eredményeként persze az elsőfokú bíróság
döntését még meg is változtathatja a megyei bíróság,
de azért úgy gondolom, hogy a munkáltató döntéshozóinak egy valamit minden körülmények között szem
előtt kellene tartani. Még pedig azt, hogy ha megállapodást kötnek egy munkavállalóval, akkor annak megfelelően járjanak el. 
dr. Király György s.k.
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A Rail Cargo Hungaria kiemelt célként tekint vontatási képességének folyamatos erősítésére. A vállalat közel két éve kezdte kialakítani
önálló vontatási képességét, azon belül pedig saját mozdonyvezetői csapatát, amelyet jelenleg közel másfélszáz mozdonyvezető erősít. Interjúnkban a társaságnál töltött idő tapasztalatairól, mindennapi munkájukról és a mozdonyvezetői hivatásról kérdeztük őket.
Bezdán Mihály: „Huszonhat éve a vasút szolgálatában.”
A vasútgépészeti szakközépiskola eredményes elvégzését követően a mozdonyvezetői
pályát választottam, ezt a döntésemet pedig azóta sem bántam meg. Immáron huszonhat éve állok a vasút szolgálatában, ebből huszonnégy évet a MÁV berkein belül
töltöttem el, és lassan két éve a Rail Cargo
Hungária Zrt.-nél teljesítek szolgálatot. A Cargónál nagyfokú önállóságot, rugalmasságot, és felelősségteljes munkát várnak el tőlünk. Ez különösen tetszik. A
munkavégzés körülményei viszonylag jók. Talán amin még tovább lehetne javítani,
az a mindennapi adminisztratív munkánkhoz szükséges technikai eszközök korszerűsítése, hogy a papír alapú munkavégzést felválthassa nálunk is az elektronikus
úton történő adat- és információcsere. Hasznos lenne számunkra, ha laptopot,
vagy táblagépet kaphatnánk. Nagyon fontos és jó kezdeményezésnek tartom
ugyanakkor a vállalat krízisintervenciós programját, amellyel szervezett keretek között és szakemberek irányítása mellett készítenek fel bennünket a váratlanul bekövetkező, rendkívüli események, balesetek kezelésére. A programot megítélésem
szerint még ki lehetne egészíteni néhány dologgal. Ilyen például a baleset utáni
rendkívüli szabadság, vagy esetleg rehabilitációs kezelés biztosítása egy arra alkalmas szanatóriumban, megfelelő szakellátás mellett. A Rail Cargo Hungaria vontatásmenedzsmentjével egyébként igen jó a kapcsolat. Általában fogadókészek a
felmerülő kérdések megvitatására. Kéréseinket meghallgatják, bár előfordul, hogy
nem minden dolgot tudunk közösen megoldani a vezetőséggel. Érzésem szerint
a többi mozdonyvezetővel is jó viszonyban állok. Sokat beszélgetek a kollégákkal
az aktuális ügyekről, eseményekről, a minket foglalkoztató kérdésekről, a cégről
és sokszor még a magánéletükről is. A munkámban elsősorban a változatosságot
szeretem. Nincs két egyforma szolgálat. A mozdonyon magam vagyok, a munkavégzésembe nem szól bele senki. Ennél a cégnél az is megadatott, hogy modern
mozdonyokkal végezhessem a feladatomat. Szabadidőmet is igyekszem változatosan tölteni. Kedvelem a horgászatot, az utazást. Érdeklődöm a néprajz, illetve a
népi építészet iránt. Szeretek zenét hallgatni, de érdekel a festészet és a szobrászat is. Figyelemmel kísérem a műszaki újdonságokat, illetve a politikát. Két éve
kitanultam a cserépkályha és kandalló építő szakmát és megszereztem az űzéséhez szükséges képesítést. Azóta ezen a területen is tevékenykedek.
László Levente: „ A legjobb képesség szerint végzett munka meghozza
gyümölcsét.”
A vasúti pályát az szakközépiskola elvégzését, illetve az
érettségi megszerzését követően 1994-ben kezdtem.
A szegedi Vontatási Főnökség javítóműhelyében kaptam állást járműszerelői munkakörben. 1997-ben jött
a váltás lehetősége: gyakornoknak jelentkeztem a mozdonyvezetői képzésre. 1999-ben szereztem meg a jogosítványt, azóta mozdonyvezetőként, mozdonyfelvigyázóként és mozdonyirányítóként is dolgoztam, dolgozom.
A vasúti vontatási területen tizenkét év tapasztalattal rendelkezem, amit most az
RCH-nál igyekszek kamatoztatni. A kollégák nagyon kedvesen fogadtak, amikor a
céghez kerültem. Meggyőződésem, hogy vezetőink közvetlensége, a problémakezelés módja, illetve a mozdonyvezető csapatra jellemző, erős összetartozás is
segített kialakítani egy barátias, családias hangulatú kollektívát. Úgy érzem, erre

mindenkinek nagy szüksége volt 2010-ben a munkahelyváltás után. Igyekszünk
munkánk során a társaság céljait szem előtt tartani. A „menjen a vonat” és a „ne
az időt húzzuk, hanem a vonatot” szlogenek nagyon jól érvényesülnek. Amikor
több a „köszönöm” és a „köszönjük” a vezetőség részéről, mint a megrovás, akkor
az ember úgy érzi, megéri a legjobb képességei szerint végezni a munkát. Szeretek
a Rail Cargo Hungariánál dolgozni. Mozdonyvezető kollégáimmal alapvetően telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot. Igyekszünk azonban minél több alkalmat találni
arra, hogy kötetlenül, ne csak szolgálatban, oktatáson találkozzunk. Idén számos
egy-, két-, vagy többnapos eseményt is szerveztünk. Alkalmunk nyílt beszélgetni
egymással és vezetőinkkel is. Bízom abban, hogy az RCH megtalálja annak lehetőségét, hogy még több mozdonyt szerezzen. Ezáltal több vonatot tudnánk továbbítani, amivel a hatékonyságot is lehetne növelni. A vállalat egyébként sokat tesz
azért, hogy segítse munkánkat. Az elmúlt hetekben például az RCH valamennyi
mozdonyvezetője krízisintervenciós programon vett részt. Ennek a kezdeményezésnek szerintem nem lehet elégszer hangsúlyozni a fontosságát. Remélem, nem
csak egy alkalomból állt a program. Én egyébként még nem éltem át ilyen rendkívüli eseményt. Az oktatás során több kollégánál is úgy éreztem, ez lehet az a hely
és alkalom, ahol igazán ki tudja mondani, át tudja adni a krízishelyzetekkel kapcsolatos gondolatait, érzéseit, és ami egyúttal fontos, illetve tanulságos lehet a többiek számára is. Annak idején azért választottam ezt a hivatást, mert vonzottak a
gépek, a technika és az utazás. Szeretem a változatos életmódot, ami olykor meglehetősen fárasztó, de ugyanakkor vannak előnyei is. Úgy érzem, így jobban tudok
gazdálkodni a szabadidőmmel, többet tudok lenni a családommal. Mostanában
két éves kislányom nevelésének rejtelmeit tanuljuk feleségemmel. Szeretem családommal közösen felfedezni környezetünket, utazni, kirándulni. Kedveljük a hegyvidékek hangulatát, a jó túrázási lehetőségeket és a kerékpározást.
Somodi János: „Fiatalon eldöntöttem, a mozdonyvezetői pályát választom.”
Szüleim bármi mást jobban szerettek volna annál, mint hogy mozdonyvezető legyek. Ennek ellenére egészen fiatalon eldöntöttem, ezt a pályát
választom. A mai napig is szeretem a munkámat, az ezzel együtt járó változatosságot, a bizonyos keretek közötti szabadságot, és magát a
mozdonyt is. 1980-ban léptem a MÁV szolgálatába, 1983-ban dízel-, 1987-ben villamos mozdonyvezető képesítést szereztem.
A Rail Cargo Hungariánál elsősorban a változatos feladatok, a megfelelő munkakörülmények, de legfőképpen a nyugodt légkör miatt érzem jól magam. A vontatásmenedzsmenttel is jó a viszonyunk, mindig udvarias és előzékeny hangnemben
történik a gondolatváltás. A vezetőség segítőkészségére a munkával és a személyes ügyekkel kapcsolatban is számíthatunk. A vállalat folyamatosan korszerűsíti
tevékenységét. Tudomásom szerint most is folyamatban van egy olyan informatikai
eszközbeszerzés, ami sokkal gördülékenyebbé, könnyebbé és hatékonyabbá teheti a munkánkat. A ruhaellátás is az igényeink figyelembevételével fog változni. Külön kiemelném, hogy az RCH szervezett számunkra krízisintervenciós programot.
Európai léptékkel sem mondható általánosnak, hogy a munkáltató erre áldoz. Ezt
a felelős vállalati szemléletet rendkívül pozitívnak és fontosnak tartom. A mozdonyvezető kollégák jelentős részével barátinak mondható a viszonyom, többekkel
egyébként már régebbről ismertük egymást. A munkám mellett igyekszem minél
több szabadidőt a családommal tölteni. Rendszeresen járunk túrázni és futni, de
kedvelem a síelést, a motorozást, és a horgászást is.
RCH Kommunikáció
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RCH hírek...

Mozdonyvezetői körkép a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél

megkérdeztük...

Megkérdeztük…

Elfogadta a kormány a 99%-os Munka Törvénykönyve tervezetét. A törvénytervezet csak a hatalom által kiválasztott, az egyeztetésekre meghívott szakszervezetekkel való konzultáció után született meg, ezzel is azt a látszatot keltve, hogy a szakszervezetek, munkavállalók véleménye tükröződik a végleges, kormány elé került dokumentumban. Ezzel szemben nagyon úgy tűnik,
hogy nő a munkavállalók kiszolgáltatottsága, csökkenhet a jövedelme, a szakszervezetek pedig a fennmaradásukért küzdhetnek
a jövőben. Az első tervezethez képest az előterjesztő számos kérdésben visszalépett, gondoljunk csak a védett kor, a szabadságnapok, a műszakpótlék mértéke körüli vitákra, de azzal, hogy az érdekképviseleteket szinte a partvonalon kívülre helyezte, a Barsi Balázs
szervezett dolgozók érdekérvényesítő képességét a zéróhoz közelítette. Jobbára eddig sem a munka világát szabályozó előírárovata
sokkal, hanem azok betartásával, a törvények tiszteletével, a szabálykövető magatartással volt a baj. Gondoljunk csak bele, ha
kedvezőtlenül változnak a szabályozók, kiiktatásra kerülnek a szakszervezetek, milyen sors vár a magyar munkavállalókra?

Megkérdeztük: Milyennek találod az új Munka Törvénykönyve tervezetét, hogyan változhat a munkavállalók helyzete, és milyen eszköz van az emberek kezében, hogy véleményüket elmondhassák, érdekeiket
megjelenítsék és kiköveteljék a döntéshozóktól?

Az új munkatörvénykönyve, amit a kétharmados többséggel felhatalmazott jobboldali keresztény kormány kreált, véleményem szerint, egy olyan szinte minden társadalmi
egyeztetést nélkülöző szabályhalmaz, ami a dolgozókat teljes mértékben kiszolgáltatott helyzetbe hozza! Felháborítónak érzem, hogy a nagy kormányunk olyan diktátumot akar törvénybe foglalni, ami a dolgozókat (a kormányok munkáltatói jogkörgyakorlóját) rabszolgasorsba sodorja! Gyakorlatilag 2012. januárjától azokat a polgárokat,
akiket eddig állítólag emberszámba vettek a hatalmon lévők, azon címen, hogy a vállalkozások állítólagosan versenyképessé váljanak, illetve rugalmasabb legyen a foglalkozás, kiszolgáltatott helyzetbe hozza a munkáltatókkal szemben! Az eddigi dolgozói
védelmek, jogok eltűnnek, és a munkáltatók pallos jogot kapnak!
A teljes tervezetet végigfutva, több pont olvasása közben az jutott eszembe, hogy
olyan emberek, „koros képviselők” alkották meg, illetve majd fogadják majd el az Új
Mt-t akik, szinte életükben nem végeztek kétkezi munkát. Az éjszakázást csak hallomásból ismerik, a családjukkal elég időt tudnak tölteni, hiszen a fizetésük összege (amit januártól igen csak emelnek) miatt elég egy kereső is (ő maguk) számukra,
anyagi kárt nem igazán tudnak okozni, mivel csak nem törik össze a parlamenti ülőkéjüket, egy-egy szavazás közben! Teljes mértékben elfogadhatatlannak tartom például a műszakpótlék rendszerének átalakítását mértékének csökkentését! Egyszerűen
nem tudom elképzelni, mi alapján hozták meg ezt a pontot a törvényben, mivel ezzel
az intézkedéssel a bérek egyértelműen csökkeni fognak! Szintén jövedelemcsökkentő tényező az úgynevezett munkáltatói egyoldalú kötelezettségvállalása, amit akkor
módosít, vagy mond fel, amikor csak akar! Így egy bérelemben történő megállapodás
esetén, ha úgy tartja a munkáltató kedve, akár az alkut követő napon fel is mondhatja! A rendkívüli munkavégzés bérpótlékainak, a munkáltató egyoldalú megállapítása
alapján szabadidőben történő kiadása abszurd! Úgy érzem, ezt nem is kell magyarázni! Szintén dolgozó, és családellenesnek tartom ez előre kiadott munkaidő-beosztás
egyoldalú munkáltatói módosítását! Az IVU megjelenése óta, elég nehéz volt így is
előre tervezni, de úgy érzem ezek után még nehezebb lesz a szabadidő megtervezése.
Hiszen az eddigi hét nap helyett, már csak három napra előre lehet számolni! Gondolom, ez egy komoly keresztény és családbarát elhatározás volt! A tervezet egyértelmű célja azon kívül, hogy a dolgozókból rabszolgát csináljon, hogy a szakszervezeteket
szétverje, jogaitól megfossza, így a dolgozói érdekeket védőkkel leszámolva, egy újabb
lépcsőre lépjen a diktatórikus (bocsánat, kétharmados) kormányzás felé!
Összefoglalásként megállapítható, jövőre elmondható lesz az, hogy rosszabbul élünk,
mint egy éve! A béreket az Mt alapból csökkenti, áfát emelik, járulékelemek emelkednek! Aztán ott vannak még azok az intézkedések, amikről nem is tudunk, de már
ott fekszenek a trónterem asztalán és arra várnak, hogy egy aktuális képviselő egyéni
indítványként az országgyűlés elé vigye, és a bólogatók elfogadják, rólunk pedig egy
újabb bőrt húzzanak le!
Egyetértek azokkal, akik azt mondják, ezt a Munka Törvénykönyve tervezetét így nem
lehet elfogadni, támogatni, ez ellen minden törvényes eszközzel küzdeni kell! Sztrájkkal sajnos nem lehet, erről már korábban gondoskodtak a polgárok érdekeit védő, és
szem előtt tartó kormányon lévők, azonban minden más módon igen.
Balogh Norbert Esztergom


A munka világát szabályozó tervezetet megismerve az a véleményem, hogy megint
azokat büntetik, akik dolgoznak. A törvénytervezet célja célja szerintem az, hogy a gazdaságba életet vigyem, ami támogatandó, elvárható, a vállalkozókat helyzetbe hozza,
támogassa. De ezt a munkavállalók kárára tenné, a dolgozók megalázása, kihasználása és a szakszervezetek tönkre tétele révén. Ez elfogadhatatlan, igazságtatlan, méltánytalan. A magyar munkavállalók anyagi, erkölcsi helyzete, munkakörülményei eddig sem voltak összehasonlíthatók a nyugati dolgozók elismertségével, de nem voltak
összhangban a termelékenység hazai növekedésével sem. Most az a helyzet, hogy a
nyugati határszélen már nem találni munkást a fémipar, az egészségügy, a faipar területén, hiányoznak a melósok, mert Ausztriában nemcsak anyagi, hanem minden tekintetben elismerik a munkájukat. Ha az új MT. tervezetet nézem, ez csak erősíti a
szakképzett munkaerő elvándorlását. Ezt akarják? A vasúti közlekedésre, a vasút világára tekintve, azt gondolom, hogy a Kollektív Szerződés biztosította juttatásokat sokkal nehezebb lesz megtartani, ha sikerül egyáltalán, szerintem még a Kollektív Szerződésért is küzdenünk kell.
A védett kor nálunk nem sokat ér, mert az egészségileg alkalmatlanná vált mozdonyvezetőknek egyszerűen nem sok lehetőségük van, lesz a továbbfoglalkoztatásra. A
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pótlékrendszer tervezett átalakításával egyáltalán nem értek egyet, nem érthetek
egyet, aki már dolgozott karácsony napján, újévkor, végzett munkát a nap bármely
szakában, éjszaka és hajnalban, az tudja miről beszélek. Most ennek az anyagi elismerése is csökkenhet. A túlmunka szabadidővel való megváltása tipikusan a magánszektorból jött ötlet, csak ott úgy valósul meg, hogy aki túlórázik azt vagy nem fizetik
ki, vagy akkor adják ki az időt, amikor az embernek nincs rá szüksége. Ha a munkáltatónak többletteljesítményre van szüksége a többletprofitjához, akkor elvárható hogy
az a melósnak többletjövedelmet eredményezzen. Valahogy így a logikus, nem? Most
ennek az anyagi elismerése is csökkenhet. Magyarországon szükség lenne erős szakszervezetekre és nem bólogató jánosokra. Az MT. ebben nem sokat segít, inkább gátolja azt. A szakszervezetek működési feltételei, a szakszervezeti tisztségviselők védettsége, az érdekvédelemre biztosított idő csökkentése mind, mind afelé hat, hogy
ne ma Magyarországon szakszervezetek ne „akadályozhassák” az állam, a tőkések,
a munkaadók törekvéseit. Hogy milyen lehetőségük van a szakszervezeteknek? Fel
kell kelteni a dolgozók érdeklődését saját helyzetüket érintően. Hosszú ideje az a gyakorlat, hogy a munkások nem sokat foglalkoznak saját munkaszerződésükkel, az őket
védő szabályok megismerésével, betartatásával, közömbössé váltak az őket körülvevő helyzettel. Ezen kell először is változtatni. Ha ez teljesül, akkor nem lehet gond a
demonstrációs létszámmal, a szervezett dolgozók hangjával, erejével. Ez csak tájékoztatással, sok munkával megy. Ez mindnyájunk közös érdeke. A sztrájktörvény változtatásával a leghatásosabb eszközt kivették a kezünkből, legfőképp azoknak a szakszervezeteknek a segítségével, akik visszaéltek a sztrájkjoggal és szinte rögtönözve
szervezték a munkabeszüntetéseket. Az meg a magyarországi társadalmi helyzetet és
szakszervezeteket is hűen jellemzi, hogy most ők a munkavállalói érdekek legfőbb védelmezői. Hát ide jutottunk.
Lukácsi István Győr
Azt hiszem, hogy szükség van az MT. módosítására, de nem abban a formában, nem
azzal a tartalommal, ahogy most megvalósulni látszik. Nem jó az az irány, amely felé halad a változtatás. Ez a tervezet a munkavállalókra nézve csak hátrányos lehet.
Nem tudom, hogy a döntéshozóknak miért nem világos az, hogy minél jobbak a munkakörülmények, minél elégedettebbek a dolgozók annál nagyobb a munkavégzésük
hatékonysága.
Amíg a kiszolgáltatottság nem csökken addig a magyar munkavállalók helyzete folyamatosan romlik, romlani fog. Amíg a szerződéses munkakör ilyen formában fennmaradhat, amíg a felmondás lehetősége ilyen rugalmas, addig sokan megfélemlítve
végzik feladatukat. Véleményem szerint a határozott munkaidejű munkaszerződéseket csak idényjellegű foglalkoztatás esetén lenne indokolt alkalmazni. A munkaidőkeretek körüli vitát nem tartom szerencsésnek, Én, egy éves munkaidő keret alkalmazását nem is tudom elképzelni csak úgy, ha a munkavállaló csak szerszám, csak eszköz,
csak gép a munkáltató kezében, akit ha kell csak elő kell venni, fel kell hívni, ha elromlik le lehet cserélni. A túlórakeret felemelése és a pótlékrendszer átalakítása szintén
ezt a képzetet erősíti. Az éves túlórakeret emelése még inkább kiszolgáltatottá teheti
a dolgozókat, ma is sok helyen hallani, „akinek nem tetszik, holnap már ne is jöjjön”.
Nem is értem, hogyan lesz ebből több munkahely, ha felemelik a kötelező túlórát? A
pótlékok mértéke csak Kínából nézve magas, a túlmunkát sokkal magasabb értéken
kellene díjazni. Sajnos a vasárnapi pótlék bevezetése kikerült e tervezetből, pedig sok
kisember, munkás, folyamatos üzemben foglalkoztatott kapott volna egy kis pluszt,
amíg a családtól távol van vasárnap.
A védett kor jó dolog, de a vasúton, a mozdonyvezetők körében nehezen megvalósítható és csak szerencsés 1-2 kolléga számára jelenthet megoldást, akik épp akkor
vesztik el alkalmasságukat a mozdonyvezetésre, amikor 1-2 állás megüresedik. Tudom a MÁV-TRAKCIÓ vezetői senkit nem akarnak az utcára tenni, de ha nincs munkalehetőség az megromlott egészségi állapotú utazószemélyzet munkáltatására, akkor
nincs más alkalom. Remélem a KSZ erre nézve, hoz majd megnyugtató megoldást.
A szakszervezetek helyzete már most sem rózsás, a csökkenő, félelemben tartott tagság, a sztrájktörvény már így is kivette a kezükből a leghatékonyabb érdekérvényesítési eszközt. Ez a törvény a demokrácia megcsúfolása, a jogok korlátozása. Ha egy
munkavállalói csoport sem élhet az alkotmányban biztosított sztrájk jogosultságával,
ott nem beszélhetünk valódi munkavállalói és szakszervezeti jogokról. Ezért összefogásra van szükség. Addig nem lesz eredmény, változás, amíg a magyar emberek nem
fognak össze, amíg nincs valódi szolidaritás, amíg ki nem mennek az utcára, ha kell.

Kurucz Zsolt Szombathely
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Október hatodikán került sor az aktuális HÉT ülésre, ahol a Központvezető tájékoztatta a megjelenteket, hogy a területünkön az elmúlt időszak óta
olyan esemény nem történt, amit meg kell osztani a kollégákkal, új dolog
nem merült fel. Az ülésen két olyan téma is felmerült, ami igazából a „szilánkok” rovatba illene bele. Az egyik az MFB- be való szolgálat rögzítés. Itt
is elsősorban a tolatástechnikai kódok alkalmazásával merült föl több esetben probléma. Nem is maga az alkalmazással van a baj, hanem a hogyannal. Az elmúlt év során, parancskönyvek tömkelege jelent meg a témában.
A leszabályozás folyamatosan változik, sokszor az egyik rendelkezés felülírja a másikat, és van úgy hogy meg se jelenik a parancskönyvben, csak falitáblán, vagy szolgálat leírásban, és onnantól már alkalmazni is kellene. A
másik a „laktanyai szolgálatok ideje. A Központvezető többször is elmondta véleményét, miszerint, ha bármi ok miatt nem tud teljesülni az 5 órára
tervezett várakozási idő, akkor a Mozdonyvezető 4,5 óra alatt pihenjen 5
órát. ( ez akár a bér tárgyalásokat is megoldhatná, fizessen a munkáltató
minden 4,5 óra után 5 órára bért !!) De természetesen nem ilyen egyszerű az eset. Miután tisztáztuk, hogy a Munkáltatónak nem tervezés szintjén
kell biztosítani a várakozási idő 5-7 óráját, hanem annak meg is kell valósulnia (KSZ. 30. §. 2-es pontja kimondja, hogy a várakozási idő az egy szolgálaton belüli forduló, illetve közbeeső állomáson a normaidőn túli időtartam,
amely az 5 órát eléri vagy meghaladja, feltéve, hogy a munkavállaló nyugodt,
pihenésre alkalmas, zavartalan elhelyezése biztosított. A várakozási idő felső határa legfeljebb 7 óra lehet.), a Központvezető a KSZ szellemére hivatkozott, miszerint „A KSZ logikája szerint olyan nincs, hogy a laktanya elmarad. Ha a KSZ azt mondta, hogy ott laktanya van, akkor ott laktanya van pl.
4,5 óra alatt kell 5 órát pihenni.” Arra a kérdésünkre , hogy akkor mit írjunk
a papírra, 4,5-et ?, és hogy ez törvényes e ? , azt válaszolta némi habozás
után „ – Szerintem igen „ Mint azt mindenki láthatja, ennek tényleg a szilánkok közt lett volna helye, de sajnos ez komoly, és ezen csak sírni tudnánk,
nem nevetni.
Hogy örömre is legyen okunk 10.én a
tagcsoport megtartotta, immár hagyományos Bowling versenyét. A rendezvény már tavaly is nagy sikert aratott az új helyen a Chiliben, aminek
egyik oka a felhőtlen szórakozáson
felül talán a büfé rendszerű svédasztalos ebéd volt. A teljes Debrecen terület képviseltette magát kisebb nagyobb, profi és kevésbé profi játékosokkal. Voltak csapatok Záhonyból, Püspökladányból, Mátészalkáról, Nyíregyházáról is a hazaiakon kívül, és a rendezvény megtisztelte jelenlétével Kiss
László, a MOSZ Elnöke is. A verseny négy pályán zajlott, és aki éppen nem
gurított, az egyéb játékokban is kipróbálhatta magát, mint például biliárd,
csocsó, Darts, stb. Az ebéd előtt még az eredményhirdetés is belefért :
Csapatban első lett a Vincze Elek, Szabó Kálmán Csaba, Tóth György összealítású debreceni csapat 400 ponttal, második a Földesi József, Sípos András, Nemes Zsolt 372 ponttal, és a harmadik egy püspökladányi csapat lett
Kiss Zoltán, Kolláth Béla, Cséki István összeállításban, 304 ponttal. Egyéniben első Tóth György, második Szabó Kálmán, harmadik Sípos András. Minden résztvevőnek gratulálok !
Mivel a Mozdonyvezetők Szakszervezet Küldöttközgyűlése úgy döntött,
hogy minden évben Szlávik István halálának napján emlékezik meg a szolgálatteljesítés közben elhunytakról és október 20-át az emlékezés napjának
nyilvánítja, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének Debrecen tagcsoportja úgy határozott, hogy saját emléktáblát állít. Az Ünnepségről részletes
cikk az újság hasábjain , Bagi Tibor
írásában.
Október 21-én került megrendezésre
a Nyugdíjas Tagcsoportunk következő
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soros összejövetele, ami egy ünnepi vacsorával kezdődött a Déli soron. Közel 70 volt mozdonyvezető jött el a találkozóra. Sajnos Polgár József Nyugdíjas tagcsoport vezető egészsége az elmúlt időszakban nagyon leromlott,
és egy életmentő műtétet is végre kellett nála hajtani. Szerencsére Jóska
bácsi már jobban van, sőt az összejövetelre is eltudott jönni, ám úgymond
a staféta botot hivatalosan is átadta Dobi István fiatal nyugdíjasunknak.
Pistának sok sikert és kitartást kívánok a munkához, Jóska bácsinak pedig
szeretném itt az újságban is megköszönni eddigi munkáját mind a magam,
mind a vezetőség nevében, és kívánok mielőbbi teljes gyógyulást és egészséget neki. ( a Kártya már rendben van, úgy megy neki, mint régen.) A nyugdíjasok korukat meghazudtolva, majd hajnalig kitartottak, beszélgetve dalolva, némi fogyasztás mellett.
A Tagcsoport több tagja készült egy Román meghívásra Dévára, ahol Magyar ajkú Mozdonyvezetők találkozójára került volna sor, amit a Mecanic
Locomotiv R.C.R. Romania szervezett volna, de sajnos technikai problémák
miatt elmaradt. Állítólag egy későbbi időpontra lett áttéve, jövőre. Ha tudunk és meghívást kapunk, akkor rajtunk nem fog múlni, mi ott leszünk, talán sokkal nagyobb létszámmal, mint ahogy most mentünk volna.
Az elmúlt időszakban a területünkön egyedüliként ragaszkodtunk a KSZ 42.
§ szerinti a szolgálatok kiadásához. Ez negatív hatásokat okozott a szolgálatainkban (rövidebb, szétdarabolt szolgálatok). Felmerült, hogy a pozitív
változás reményében változtassunk az álláspontunkon a tagcsoport vezetősége, megvitatta a dolgot, de nem szeretett volna a tagság véleménye
nélkül dönteni. Kértünk mindenkit, hogy a kiadott aláírás gyűjtőíven nevénél
nyilatkozzon! Ha a többség a változtatás mellett dönt, akkor a személyzeti fordulót készítő rugalmasabban tud tervezni, aminek következtében jobb
személyzeti forduló készíthető (hosszabb szolgálatok, kedvezőbb vonatelosztás, plusz vonatok). Természetesen ezekre nincs garancia, de e nélkül
a lehetőség sincs meg.
A hónap végén a Keleti terület vállaszott tagcsoporti tisztségviselői egy
képzésen fognak részt venni Debrecenben, amin szó lesz a területet érintő
problémákról, a jövő évi várható változásokról, stratégiáról, MT-ről, KSZröl . A Képzésen a MOSZ vezetősége is jelen lesz. Reméljük jut idő a feszített munka mellett némi lazább beszélgetésre is.
Nemes Zsolt

Szeged

Október 3-4-én
Gyomán tartottuk meg a szokásos éves területi képzésünket,
amelyen a területi tagcsoportok szakszervezeti ügyvivői mellet részt vettek az Üzemi Tanács és Munkavédelmi Bizottságok tagjai is. Az első napon érkezés és a szállások elfoglalása után
Kiss László a MOSZ elnöke tartotta meg előadását, majd válaszolt a feltett kérdésekre. Valamint lehetőség nyílt mindenki számára, hogy kifejtse gondolatatait a jövő tekintetében. A legfőbb témát természetesen a jövő évi MT tervezet feltételezett változásai biztosították a résztvevők számára. Szó esett arról,
hogy milyen veszteségek érhetik a mozdonyvezetői társadalmat, valamint, hogy
milyen módon tudunk a megváltozott körülmények között tevékenykedni, mint
szakszervezeti tisztségviselő. Este az ízletes vacsora után már szabadabban,
egy kis ital társaságában folyt a beszélgetés a résztvevők között. Másnap már
Németh László és Dancsa Attila alelnök urak folytatták az előadásokat. Természetesen a téma nem sokat változott, inkább csak kicsit más megközelítésben
vizsgáltuk a dolgokat. Egy kicsit gazdasági valamint jogi szempontból mondták
el véleményüket az előadók, és a kérdések
is inkább ilyen irányúak voltak. A rendezvény
másnap délben ért véget. Remélem minden
résztvevő jól érezte magát, és azzal az érzéssel távozott, hogy megérte részt venni,
és nem tartja senki elvesztegetett időnek,
hogy meghallgattuk az előadók és egymás
véleményét.
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Debrecen
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területi hírek...

A szentesi tagcsoport október 8-án rendezte meg tagcsoporti horgászversenyét, ahol közel harmincan vettek részt családtagjaikkal együtt. A résztvevők a Lapistói halastavakon tették próbára tudásukat és szerencséjüket
a horgászat területén, és az eredményt látva nem kellet halfogás nélkül zárni az eseményt. A jó időben és szép környezetben estére meglett a verseny
végeredménye is. Így szoros versenyben az első helyezet
Kovács György kollégánk lett egy 2,58 kg- os ponttyal,
a második helyezet Kovács Sándor egy 2,19 kg-os pont�tyal, míg a harmadik helyezet Szél Zoltán lett egy 2,13
kg-os ponttyal. Így megállapítható, hogy csak pár dekán
múlt a végeredmény, amihez ezúton gratulálunk a nyerteseknek.

Szóth Tibor

Szombathely

Beléptünk az év utolsó negyedébe, október hó közepéig a vénasszonyok nyarával mutatta kellemes arcát az őszi természet, ez után kissé hűlt a levegő. Most, mikor írom e sorokat, a megfelelő időjárás járja. Így visszatérve
szeptember hó végére, jó körülmények közt tartottunk a területi képzést –
külön cikkben írok róla – már második alkalommal, szervezett keretek közt,
most kibővítve tagcsoporti ügyvivőkkel. Röviddel ezután, HÉT-re került sor
október elején. Ismét egy szakszervezettel több vesz részt az ülésen. Az
október hónapban a típusismeret megszerzése a cél, GySEV terjeszkedés,
és esetleges jármű kiszolgálás miatt. Megkezdődött a „Berényi” motorvonatokra a képzés, érintettek benne a csak diesel vizsgás kollégák is. Taurusra is folyik a képzés, részt vesznek benne mind a három telephelyről a
mozdonyvezetők, itt szinte mindig bővül a résztvevők létszáma. A GySEV
közszolgáltatás átvételével kapcsolatosan, még nincs konkrétum, így a Kőszeg – Szombathely vonalszakasz átvételén kívül, nem mondott más tényt
a munkáltató. Tájékoztatást adott a gépszám változásokról, illetve a mozdonyvezetői tanúsítvány kiállításáról, valamint a vizsgáztatás eddig tudomásukra jutott részleteiről, amik még változhatnak, de képet kaptunk a dologról. A munkáltatásunkkal kapcsolatosan a telephelyek túlórái a következő
módon alakultak. Szeptember hónapban Celldömölk három egész nyolctized
óra/ fő, Szombathely három egész öttized óra/ fő, Zalaegerszeg három
egész óra per/fő, így tovább nőtt a különbség a telephelyek foglalkoztatottsága közt. Visszatérve a HÉT-re, ez után az eddig felmerült problémáinkat
közöltük a munkáltatóval, amit területi hírlevélben ismertettünk kollégáinkkal. Október hónapban, levélben fordultunk a munkáltatóhoz. Abban a kérdésben, hogy amikor meghosszabbodik a mozdonyvezető szolgálata s e miatt meg a pihenő ideje, milyen kollektív szerződési szabály szerint kapja
meg, legközelebbi szolgálatához a vezénylést.
Területi képzés: 2011.09.22-24-ig tartotta képzését a Sopron, és Szombathely terület. A programra a küldötteken kívül, a tagcsoportok plusz egy
főt delegálhattak. Meghívottak Barsi Balázs, Szóth Tibor területi ügyvivő,
valamint Kiss László elnök, Németh László alelnök. Sopron három fővel,
Szombathely tizenkét fővel képviseltette magát. A beszállásolás után, ideális körülmények közt, kényelmesen elhelyezkedve hallgattuk meg az első napirendi pontot, a két meghívott területi ügyvivő előadását a saját területük
jellemzőiről, munkájáról, helyzetéről, problémáiról. Ezt követte egy általános
vita, foglalkoztatásunk anomáliáiról, problémáiról. A KSZ 58.§ kérdés körét
felölelve, illetve az állásidő kérdését feszegetve. Milyen mértékben használja ki a munkáltató a más telephelyen feljelentkeztetés lehetőségét, az állásidő elosztására, s miként jelenik meg az állásidő a túlóra az adott telephelyeken. Itt érintettük a munkáltató azon lépéseit, ami arra mutat, hogy az
önköltség csökkentése érdekében az utazási időt részesíti előnybe. A négy
órás megbeszélés közben megvacsoráztunk, majd 20 óra után a konferencia termet elhagyva, kb éjfélig folyt a vita.
Második nap programja kilenc órakor kezdődött. Délelőtt két ütemben. Az
első Németh László alelnök előadásában a szakszervezet eddigi eredményeiről, helyzetéről hallgattunk meg előadást. Visszatérő gondolat volt a hozzászólások közt, hogy általánosságban körülbelül hat hónap után ismét vissza
kell térni az elért eredmények megbeszélésére, jól kibontva mindenki számára érthetően, de sokkal erőteljesebben kell kommunikálni. A korengedményes s korkedvezményes nyugdíjjal kapcsolatos levelünkre érkezett vá-

12

lasz, s ez mit takar számunkra. A nyílt fórum hiányát, s egyben az új honlap
bevezetésével, ennek a megoldását is látták a kollégák. A második lépcső a
2012 év januártól belépő új munkatörvénykönyv esetleges változásait vette
számba. A szakszervezet döntési, gazdasági, s egyéb lehetőségeit miként
„segíti”, erről beszéltünk. Merültek fel ötletek, javaslatok is ebben a kérdés
körben. Ugyanakkor kirajzolódott az is, milyen irányú segítséget, javaslatokat várnak a tagcsoportok a működéssel kapcsolatos kérdésekben. Fél egy
körül, már éhes volt a társaság, így megebédeltünk. Ezután elköszöntünk
vendégeinktől, s saját berkeken belül beszélgettünk.
A első ütemben, a Soproni kollégák mondták el, ők hol tartanak. Mivel Gysev
területi szinten is bővíti szolgáltatásait, nem mindegy milyen ütem szerint veszi át a közszolgáltatást, s ehhez milyen erőforrásokat talál. Egyelőre kiszolgálási szinten nem nagyon érint minket, de „a kutya ugat, a karaván halad”
elven, tudjuk foglalkoztatásunkat nagyban befolyásolja a
szomszéd vasút terve. A második ütem, saját ügyeink. A
tagcsoportok foglalkoztatottságának jellemzői, túlórák, állásidők, s a hozzá tartozó minden egyéb. Az utazási költségtérítés kérdésében indított ügyünk állása. Valamint a
minket érintő egyéb kérdések. A késő délután kötetlen beszélgetés folyt a tagcsoportok munkájáról.
Horváth György
II. Mozdonyvezető Csapat Feederverseny Zsennyén!
„…a mozdonyvezetői közösségen belül kellemesen szórakozni vágyó, a finomszerelékes feederhorgászatot szerető,a természetet óvó és védő, a
halakat sportszerű ellenfélként tisztelő és a fair play szellemét mindig szem
előtt tartó közösség… „
….e gondolatok, és értékrend mentén kezdtük el szervezni tavaly ősszel az
első mozdonyvezető feeder csapatbajnokságot, majd a tavaszi egyéni versenyt.
Szeptember 14-én újra összejött egy remek baráti társaság, a talán már
hagyományosnak mondható finom szerelékes horgászverseny folytatására.
Sok minden változott azóta, több csapat jelentkezett, amelyek új felszereléssel, kifinomultabb taktikával és még nagyobb lelkesedéssel érkeztek.
Ami nem változott, az a festői környezetben, az Alpok lábainál elterülő, remek adottságú 32 hektáros Zsennyei horgásztó. És persze a tógazda, Komáromi Levente, akinek elévülhetetlen érdemei vannak, hogy ez a remek
kezdeményezés meg tudott valósulni, és azóta is éli életét.
A 11 csapat: nagykanizsai -„újoncként”-, zalaegerszegi, celldömölki, soproni
és szombathelyi kollégák várták a verseny kezdetét jelző sípszót. A szokásos szolid „bemelegítés” után a tógazda -versenybíró- elmondta a verseny
szabályait és egyéb tudnivalókat. Következett a sorsolás, ahol már többen
követelték a VIP búvárjaim, valamint a napokban nagy mennyiségben felvásárolt hipermarketi halak visszaengedését. A tóparton szinte nyári idő és
tükörsima víz fogadta a versenyzőket, ami horgászati szempontból a halak
kapókedvének nem a legideálisabb. De persze nem egy ilyen halban gazdag
vízben, ahol már a verseny első felében látszott, hogy a nagyon felkészült
kollégák között komoly verseny fog kialakulni. A nagyon erősnek ígérkező kanizsaiak esélyeshez méltóan nyerték is az első fordulót (5pont), a szombathelyi IV-es (8pont) és a celldömölki II (15 pont) csapat előtt. Nem mellesleg a kollégák 186 kg vegyes összetételű halat –főleg pontyot, keszeget és
amurt- tereltek a szákokba.
Ezután következett a finom babgulyás és kakaós csiga. Közben volt idő egy
kis taktikai megbeszélésre és kötetlen beszélgetésre.
A második fordulóban se kellett sokat várni az első kopoltyúsokra. Sőt, a
megélénkülő szél csak fokozta a kapókedvüket. A néha már-már viharossá fokozódó szél egy kicsit nehezítette a versenyzők helyzetét, de a körül-
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Dunaferr

Helyzetjelentés az ISD Dunaferr Tagcsoportvezető munkaügyi peréről. (Sokan keresnek kérdéseikkel, ezért úgy gondoltam így jobban eljut hozzátok
az információ).
A korábbi írások tartalma világossá tette minden olvasó számára, hogy
a MOSZ Dunaferr tagcsoport nem kívánatos személy a Dunaferr életében. Tett is ez ellen rendesen a vállalat vezetése. Úgy gondolták, hogy lefejezik a tagcsoportot, azaz elbocsájtják a vezetőjét és ezzel megszűnik
a Mozdonyvezetők Szakszervezete a Dunaferrnél. Jelenleg még első fokon zajlik a per, azonban már sok minden világos az üggyel kapcsolatban.
Az elbocsájtás gyorsasága érdekében a nagy igyekezetben azonban történtek olyan munkáltatói lépések, amelyek törvénysértés gyanúját keltették. Emiatt jelenleg bűncselekmény megalapozott gyanújával, ismeretlen
tettes ellen rendőrségi nyomozás van folyamatban. Hamarosan tisztábban fogunk látni a Mozdonyvezetők Szakszervezete ISD Dunaferr Zrt. tagcsoport vezető és Dunaferr közt zajló munkaügyi per kérdésében. Lehet,
hogy kiderül ki is a rossz ember? Az is kiderül, hogy a magyar tőrvényeket ki sértette meg, milyen mértékben és milyen célból? Ki az aki beosztásával visszaélve törvénysértés elkövetésére kényszerítette beosztottjait. Abban is biztosak lehetünk, hogy minden érintett saját védelme
érdekében felfedi, ki az, aki utasítást adott ennek a folyamatnak az elindítására. Meggyőződésem, hogy a Dunaferres vasúti dolgozók érdekében
kifejtett tevékenységem végett bocsájtottak el. Az elbocsájtásom és az
ahhoz kapcsolódó folyamatot, teljes részletességgel az ügy lezárását követően, valószínűleg egy külföldi tulajdonú kereskedelmi televízión fogjátok
látni, önálló műsor keretében.Jó dolgok is történnek a Dunaferr tagcsoport életében.
A tagjaink életében igen fontos, hogy az igen megterhelő munkát követően
időnként kikapcsolódhassanak. Rendeztünk horgászversenyt, melyen szép
számmal megjelentek. Jól szórakoztak, igen szép mennyiségű halat tudhattak a szákjukban a győztesek. Majd a helyszínen készült
bográcsossal csillapíthatták éhségüket.
Nagyon sikeres gokart verseny is rendeztünk, ahol komoly sportteljesítményeket láthattunk, bizony az igazi
versenyzőket megszégyenítően rótták a köröket tagjaink. Másnap sokan izomlázra panaszkodtak, mert olyan
erővel szorították a volánt. 
Hólik Ferenc

Budapest Centrum

Soros ülését tartotta a VSZK Budapest Helyi Érdekegyeztető Tanácsa
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2010. 10. 10-én, ahol a ezúttal a MOSZ Bp. Nyugat Terület által felvetett
kérdések élveztek elsőbbséget. Az ülésen részt vett Német Zoltán a VSZK
vezetője, valamint a telephelyek vezetői is. Jelen volt a MOSZ Bp. Centrum
terület vezetője, a MOSZ Bp. Nyugat terület tagcsoportvezetői, a Gépészek
Szakszervezete, és a VFSZSZ képviselője.
A helyi érdekegyeztető tanács napirendjén szerepelt, a VSZK Budapest
gazdasági eredményeinek, teljesítményének alakulása, áttekintése a szeptemberi és a 2011. év 1-9. hónap adatait megismerve, valamint a szakszervezeti oldal által felvetett problémák megbeszélése. Napirend előtti
hozzászólás nem volt.
Először a szakszervezeti képviselők által feltett kérdések, felvetett problémák megválaszolása volt napirenden. Említést érdemel a Komáromi MOSZ
tagcsoportvezető kérdése, amely arra vonatkozott, miért nem ad lehetőséget a központvezető Úr a komáromi mozdonyvezetőknek, hogy a korszerű vontatójárművekre is típusismeretet szerezhessenek. Német Zoltán elmondta, hogy mindaddig, amíg így is kiszolgálhatók a megrendelések, nem
indokolt a képzés Komáromban. A megrendelő igényeit olyan telephelyekről
kell kiszolgálni, ahonnan a leggazdaságosabb.
Azért tudunk arra példát, hogy ez nem mindig ebben a szellemben működik. Példa erre a mozdonyvezetők belföldi kiküldetéssel, 690-es kóddal foglalkoztatása, amely véleményem szerint nem csak gazdaságossági megfontolásból terjedt el egy jól körülhatárolható körben.
Az esztergomi MOSZ tagcsoportvezető felvetése, amely az IVU vezénylési
rendszer visszatérő hibáiról, és a vezénylők munkájából levezethető, megfigyelhető, és a mozdonyvezetőkkel nem egyenlő bánásmód szerinti eljárásról szólt, élénk vitát váltott ki. A mai napig tapasztalható, hogy főleg azért,
mert nincs, vagy nem nyilvános a mozdonyvezetők személyzeti fordulója,
vannak kedves és kevésbé kedves munkavállalók, akik a saját bőrükön tapasztalhatják a munkaidő beosztások napos, illetve árnyékos oldalát.
A központvezető Úr a kritikákat visszautasította és elmondta, hogy a MOSZ
felnagyítja a dolgokat. Pedig a szeptemberi HÉT ülésen is a munkáltató elé
tártuk a következő problémákat, amelyek a Bp. Centrum területen jelentkeztek.
Most már hosszú ideje visszatérő jelenség, hogy a szakszervezetek nem
tudják betekintési, véleményezési jogukat gyakorolni a bevezetni kívánt,
megváltoztatni szándékozott személyzeti fordulókkal kapcsolatban, amelyről a KSZ 27.§. (2) rendelkezik. Így nagyon nehéz együttműködésről beszélni. A vezénylési rendbe kerülő pontatlan, szabálytalan szolgálatot, pedig
sokkal nehezebb kijavítani, ha egyáltalán…Ilyen volt a Keleti KSZH mozdonyvezetői számára előírt 8245 kóddal ellátott szolgálat, ahol annak ellenére vezényelték a munkavállalókat 690-es utazási idővel tervezett szolgálatra, hogy meg sem kísérelték a KSZ 58.§. (6) szerinti, megállapodást
megkötni, vagy az egyébként a feltételeknek megfelelő mozdonyvezetőket
megkeresni a feladatra. Hosszas telefonálás és a szolgálati út betartása
után végül is a központvezető Úrnál landolt a probléma, aki ígéretet tett a
jövőbeni KSZ szerinti vezénylésre. Még mindig szolgálatbeosztás, vezénylés, IVU.
Az ígéretek ellenére továbbra sem mindenki számára elérhetőek az IVU
kódfejtő leírások, és a KSZ 5. számú, tehát a mozdonyvezetők munkaidő
beosztásának változását rögzítő és nyomon követhető mellékletének vezetése sem minden jelentkezési helyen naprakész.
Más. A központvezető Úr, kérdésemre elmondta, hogy a Bp. Déli jelentkezési helyen szolgálatot teljesítő mozdonyvezetők számára nem tervezik a
Talent motorvonat típusismereti oktatását. A Bp. Déli pályaudvar területén a mozdonyvezetők részére biztosítani kívánt tartózkodó helység körül
továbbra is megy a huza - vona, most a nem megfelelő fűtés a vita tárgya
a bérbeadó és a VSZK Budapest között, ennek pedig a mozdonyvezetők a
vesztesei.
Német Zoltán Úr, kérdésre válaszolva tájékoztatta a HÉT résztvevőit a normázás állásáról. A KSZ 4. számú mellékletének, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. által
módosításra javasolt mérései, területünkön is folyn(t)ak.
Kértem, hogy a mozdonyvezetőket lássák el TRAXX és RailJet műszaki és
kezelési leírásokkal. Német Zoltán elmondta, hogy a 480. sor. segédlete
már hamarosan rendelkezésre áll, így kiosztásra is kerülhet. A RJ járműről
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ményekhez gyorsan alkalmazkodva tovább „húzták” a halakat. Ez meg is
látszott a délutáni fogáson, amely összesen 272kg-ra sikeredett, majd
100kg-mal többre, mint a délelőtti. A csapatverseny nagyon izgalmasan és
szorosan alakult. Senki nem tudta, hogy alakultak az eredmények a szektorokon belül, így mindenki Levire figyelt, hogy kimondja a verdiktet. A várakozás közbeni stresszt egy kis sörözéssel és zsírosdeszka fogyasztásával oldotta a társaság. A várakozásokhoz mérten a verseny nagyon szoros lett.
A bronzérmet egy nagyon jó második fordulói teljesítménnyel a Celldömölk
II csapata nyerte a Garas Géza, Nagy Zoltán, Sikos Jenő összetételben.
A második helyezett a Túri Attila, Debreceni Zoltán, Nyírő Sándor alkotta
nagykanizsai csapat lett, akik talán a második fordulóban kicsit alulteljesítettek önmagukhoz képest. A győztes csapat a Filapovszki Gyula, Tóth Zoltán, Baranyai Zsolt egység lett Szombathely IV csapatával.
A társaság összfogása 46 kiló híján fél tonnára sikeredett, ami 14kg/fő
átlagsúlyt eredményezett. A versenyt összetettben Túri Attila nyerte két
szektor egyessel, 48kg összfogással. Talán mondhatjuk, hogy egy jó hangulatú, sikeres versenyen vagyunk megint túl. Ezt próbáljuk meg űberelni
tavasszal az egyéni versenyen. Ezúton is kérek minden finomszerelékes
feederbotot ragadó kollégát, ha van kedve egy jó társasághoz, egy -reméljük- halban gazdag, jó hangulatú versenyhez csatlakozni, tegye meg a
06303722206 (szolgálati), vagy a 06306642055 számú telefonon. Vagy
a bitlosz@gmail.com email címen. Találkozunk tavasszal, az egyéni versenyen, Zsennyén!
Baranyai Zsolt
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nem tudott választ adni.
A korengedményre jogosult kollégák ügye is téma volt, ez Északis és Ferencvárosi mozdonyvezetőt érint(het). Remélem a szó végén a képző feleslegessé válik, és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. méltányos és igazságos döntést
hoz, akkor, ha nem diszkriminálja, nem hozza hátrányos helyzetbe területünk mozdonyvezetőit. A központvezető Úr erre vonatkozó hozzászólása
és Szűcs Lajos Humán Igazgató Úr levelemre érkezett válasza már elmozdulást mutat ebbe az irányba, tehát valamennyi olyan mozdonyvezető, aki
a feltételeknek megfelel, talán korengedményes nyugdíjba vonulhat. Szűcs
Lajos levelében arról tájékoztat, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. keresi azokat a
megoldásokat, amelyek gazdálkodási szempontból is felvállalhatók, és segítségével biztosítható a korengedményes nyugdíjazás széles körű alkalmazása, azonban ez a jogintézmény igénybe vétele nem garantálható egyetlen
munkavállaló számára sem.
Második napirendi pontban Német Zoltán beszélt a Vontatásszolgáltatási
Központ gazdasági helyzetéről, amely továbbra is megnyugtató képet mutat, mind a személyszállításban, mind a teherszállításban. Az 1-9.. hónapban a MÁV-START ZRt. felé a teljesítés 103,4% a tavalyi bázishoz képest. A
szeptemberig eltelt időszakban az eredmény 3,8%-al haladja meg az elmúlt
évben elért tehervonati teljesítményt. Továbbra is megvan a bizalom a fuvaroztatók felől a központ felé.
A szeptemberi túlóra adatok a következők. Fc: 9,5 óra/fő, Északi: 5,5 óra,
Győr: 10 óra, Székesfehérvár: 10 óra, Hatvan: 6 óra, Szolnok: 7 óra, Balassagyarmat: 4,5 óra .
Központ szinten 8,15 óra az 1 főre eső rendkívüli munkavégzés.
Az októberi előzetes adatok is folyamatosságot képviselnek az azt megelőző időszakkal, stabil megrendelés állomány mellett, 2011-ben akár a legnagyobb teljesítményt is hozhatja a 10. hónap. A magánvasúti megrendelések száma is növekszik.
Szeptemberben, a szabadságok kiadása az ÜT által elfogadott ütemben
folytatódott, az év végéig nem lesz gond, a szabadságos igények teljesítésével. Folytatódott a vonal és típusismereti képzés is, a már megkezdett
vonalismereti utak lassan befejeződnek. Összességében Német Zoltán a
szeptemberig tartó időszakot pozitívan értékelte a számok tükrében. Ez
a MOSZ területek véleményével is találkozott, Nekünk aggályunk a sok-sok
visszatérő és a mindennapjainkat érintő munkáltatási szabályok megsértése miatt van.
Szó volt még arról, hogy főleg a tartalékszolgálatok, a megrendelt tolatószolgálatok esetében a mozdonyszemélyzet nem mindig töltötte el maradéktalanul munkaidejét a vontatójárművön. Ebből a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nek
bevételkiesése és vitás esetei támadtak a megrendelővel. Ezért a cég kifejlesztett egy olyan számítógépes programot, amellyel nyomon követhető
a mozdonyvezetők jelenléte a mozdonyon és bejelentkezése az MFB rendszerben. Ezt a MÁV-TR. munkatársai figyelik, és ha a mozdonyvezető nem
tartózkodik a munkahelyén, a mozdony vezetőállásán a rendelkezésre állás
idején, annak felelősségre vonás lehet a következménye. Erre legyetek figyelemmel.
Szeptember végén, a Salzburgi mozdonyvezetők, az
ŐGB helyi tagszervezete
meghívására 2 napot töltöttek Mozart városában a
MOSZ Bp. Keleti tagcsoport
tagjai, nyugdíjas kollégák,
családtagok. A 23 fős küldöttségnek figyelmes, kedves, minden igényt kiszolgáló
vendéglátásban volt része, amelynek fűtőház látogatás, városnézés, közös
vacsora, társalgás és sörözés is része volt. A keletiseket fogadta a Salzburgi fűtőház vezetője, a szakszervezet területi vezetője is. A „régi” Salzburgi
körfűtőházban a fehér abrosz mellett elfogyasztott üdvözlő ital és köszöntések igazán emlékezetesek maradnak. A vasútszakmai rész keretében, a kollégák megismerkedhettek a járműtelep történetével, a vasúti közlekedést
tartományi, régiós szinten irányító forgalomszabályozók munkájával, mun-
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kakörülményeivel, a 21. század
számítástechnikai vívmányait maximálisan kihasználó, szervezett
munkával. A Kass Tibor tagcsoportvezető által vezetett delegáció a Salzach partján fekvő városban a legfőbb nevezetességeket
is megtekintette majd egy régi,
patinás étteremben tett pontot
a nap végére.
A tárgyalások során a két tagcsoport vezetője megegyezett abban, hogy
a kapcsolatnak 2012-ben is lesz folytatása, és a Salzburgi mozdonyvezető kollégák legközelebbi, Budapesti látogatásakor hivatalos
partnerkapcsolatot is kötnek
egymással a felek.
A MOSZ Győri tagcsoport még
tavasszal elhatározta, hogy a
mozdonyvezetők egészséges
életmódját, a közösségépítést
szem előtt tartva sárkányhajó
csapatot szervez. Győrben a folyók, vizek városában ehhez minden adott
volt és a terveket tettek követték.
2011. szeptember 16-án először szállt hajóba 15 lelkes győri mozdonyvezető kolléga, hogy kipróbálja a népszerű sárkányhajózást, felmérje fizikai
állapotát és megszerezze a vízi jártasságot. A közel két órás edzés után
mindenki egy kicsit fáradtan, de annál örömtelibb arccal szállt ki a hajóból.
Akkor már mindenki tudta, hogy ennek a sportágnak lesz folytatása Győrben. Azóta már túl vagyunk számos edzésen, és a jövőre nézve, tervek között szerepel az országos bajnokságban való részvétel is.
A MOSZ Budapest Centrum tagcsoportjai döntöttek, hogy 2011. november
30-án és december 1-én területi ülést tartanak, ahol a választott tisztségviselők értékelik a 2011-ben végzett eredményeket, a területi és tagcsoporti munkát, elemzik az új Munka Törvénykönyve várható hatásait, és cselekvési tervet készítenek a 2012 évre. Hogyan tovább a következő évben?
Október 20-án a család, mozdonyvezető kollégák, barátok, tisztelők, szakszervezeti képviselők, a VSZK vezetőjének jelenlétében került sor Szlávik István ferencvárosi mozdonyvezető kollégánk emlékművének megszentelésére, felavatására. Az emlékmű a 2010. október 20-án Kiskunlacháza és
Délegyháza közötti pályaszakaszon, az AS 322. számú szelvényben fekvő
átjáróban bekövetkezett baleset hely színén került felállításra. A szolgálatteljesítés közben életét vesztett kolléga tiszteletére állított emlékhely-ahogy
azt az egyház képviselője beszédében is említette – jelentősége kettős.
Egyrészt emlékeztet Szlávik István családapára, mozdonyvezetőre, másrészt figyelmeztet a vasúti közlekedés
kockázataira, veszélyeire. Az emlékezés szavait Bakos János ferencvárosi MOSZ tagcsoportvezető és Dancsa
Attila MOSZ alelnök valamint Kozma
János a VDSZSZ tisztségviselője tolmácsolta. Ezután a család, a ferencvárosi tagcsoport, a MOSZ központ,
a MOSZ Bp. Centrum terület, az Üzemi
Tanács, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. VSZK Budapest, a GSZ, a VDSZSZ képviselői és a kollégák elhelyezték az emlékezés koszorúit
és fejet hajtottak a mozdonyvezető kolléga emléke előtt.
A győri mozdonyvezetők, a MOSZ helyi tagcsoportja Varga Gábor kollégájuk síremlékénél tisztelgett az emléknapon. Varga Gábor 2007. 02. 06-án Szőnynél szenvedett
halálos balesetet.
A szolgálatteljesítés közben elhunyt kollégák emléknapján, mindenkiért egy-egy gyertya égjen.
Barsi Balázs
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Alapítványunk 2011. szeptember 07-én, és október 05-én ülésezett. (augusztus hónapban a kevés számú beérkezett kérelem miatt
nem tartottunk ülést.)
A két ülés során, összesen 46 kérelmet vizsgáltunk meg.
Két temetési segélykérelmet az adott tagcsoporthoz irányítottunk.
Három kérelemhez kiegészítést kértünk, és
négy kérelmet elutasítottunk. Az elutasítás indoka az volt, hogy a kérelmező nem ismerte
alapítványunk Alapító Okiratát, ill. Alapítványunk
céljait, nem tudta azt, hogy ki és mikor fordulhat az alapítványunkhoz.
Gyermekszületési segélyből 13 kollégánk részesült, így összesen 390.000Ft-ot 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
115eFt-al, mert az alapítvány céljaival azonos
célokra kértek támogatást.
Négy kollégánk fordult hozzánk kérelemmel, mert a munkáltatójuk
kártérítésre kötelezte őket. A négy kolléga részére összesen 400
000Ft-ot utaltunk át. Hat kollégánk hosszantartó betegség miatt
kért segélyt illetve támogatást, részükre összesen 305.000Ft-ot,
hét kollégánk pedig rossz szociális helyzete miatt fordult hozzánk segítségért részükre 230 000Ft-ot utaltunk át.
A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk a kérelmek kitöltésére fektetni. Sajnos, kiegészítésre vissza kell küldenünk azokat a kérelmeket, amik hiányosan vagy pontatlanul vannak kitöltve. Tapasztaljuk,
hogy gyakran felületesen olvassák el a kérelmezők a kérelmet, pontatlanul vagy hiányosan töltik ki azt. Gyakran a segélykérelem in-

doka sincs megfogalmazva! A munkanélküli feleségről, élettársról
nincs igazolás, úgyszintén gyakran hiányzik a gyerekek iskolalátogatási igazolása is. Ezek a mellékletek nagyon fontosak, nem csak
számunkra teszik hitelessé a kérelmet, hanem egy későbbi ellenőrzés esetére is. Ezért nyomatékosan kérünk mindenkit arra, hogy figyelmesen olvassa el a segélykérő lapot és minden olyan iratot, ami
az általa felhozott indokok alátámasztásához szükséges, szerezzen
be, mert ellenkező esetben kénytelenek leszünk hiánypótlásra visszaküldeni a kérelmet. Amennyiben felhívásra
sem pótolják a megfelelő iratokat, akkor elutasításra kell,
hogy sor kerüljön.
Nagyon fontos: alapítványunk akkor tud hatékonyan segíteni, ha az igazán komoly esetek kerülnek elénk, és nem
aprózzuk szét az erőforrásainkat. Az az igazi segítség ha,
egy árvízkárosultnak, egy hosszú műtétsorozaton átesőnek, vagy hasonló válsághelyzetbe került kollégának tudunk hatékonyan, erőteljesen olyan segítséget nyújtani,
ami által sikerül az ilyen kritikus élethelyzeteket átvészelnie, hiszen ezeknek a kollégáknak sokszor nincs lehetőségük máshoz fordulni és éppen ezért tényleges segítséget
várnak tőlünk. Gondoljunk csak bele, mi is kerülhetünk
bármikor hasonló helyzetbe, és ilyenkor csak a gyors és hatékony
segítség az, amivel át lehet lendülni a valós problémákon.
A NAV tájékoztatása alapján alapítványunk részére az adózók
7.141.297Ft-ot ajánlottak fel.
Köszönjük mindazon kollégáknak, alapítványunkkal szimpatizáló
személyeknek, akik adójuk egy százalékát részünkre ajánlották fel!
Csak ismételni tudom: Több 1% = több segítség!
Alapítványunk következő ülését november első napjaiban tartja, a MOSZ központban.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke

Az RCH folyamatosan tájékoztatta munkatársait a Rail Cargo Hungariánál tavaly indított, a balesetekkel közvetlenül
foglalkozó kollégáknak, illetve mozdonyvezetőknek tartott pszichológiai tréningsorozatról. Akkor huszonhárman végezték el sikeresen a képzést. A kedvező tapasztalatok és visszajelzések jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz,
hogy a vállalat folytassa és bővítse a hazai vasúti szektorban egyedülállónak tekinthető képzést.
A második krízisintervenciós tréning a Vasútbiztonság és védelem, valamit a Vontatásmenedzsment szervezetek összehangolt előkészítő
munkájának köszönhetően október 3-án indult és a hónap végéig tart. A program keretében sor kerül a mozdonyvezetőknek tartott egy-egy
napos tréningre, továbbá a mozdonyvezetőkkel közvetlen munkakapcsolatban álló kollégák két napos képzésére is.
Az egy napos tréning tematikus óráin pszichológus szakember készíti fel a 10-12 fős csoportot egy-egy krízishelyzet hatékony és szakszerű kezelésére. A közös esetmegbeszélések a már bekövetkezett balesetek mentális, illetve lelki feldolgozását segítik elő, a nap végén kitöltött önismereti teszt pedig feltárja azokat a képességeket és személyiségi jegyeket, amelyek befolyásolják a váratlanul bekövetkező eseményekre való gyors reagálást.
A két napos képzésen a Vasútbiztonság és védelem vezetője, két szakelőadója, a Járműmenedzsment két műszaki szakértője, illetve a Vontatásmenedzsment szakértője, vezénylője és hat mozdonyirányítója vesz részt. A képzés célja, hogy felkészítse a mozdonyvezetőkkel közvetlen munkakapcsolatba álló kollégákat arra, hogy szakszerű segítséget tudjanak adni az esetlegesen bekövetkezett baleset feldolgozásához,
illetve képesek legyenek kiszűrni a súlyos, további kezelést igénylő lelki traumákat is.  
RCH Kommunikáció

A MÁV-TRAKCIÓ-nál – mint a legnagyobb létszámú mozdonyvezetőt foglalkoztató vállalatnál – évek óta nincs hasonló rendszer bevezetve.
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(a szerkesztő)
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krízisintervenció...

Folytatódik a krízisintervenciós program

alapítványi hírek…

Alapítványi hírek

Ágazati Párbeszéd Bizottság...

emlékezés…

Részvételi lehetőség a Vasútszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottságban
Már 2001-ben megindultak azok a folyamatok, amelyek a szociális párbeszéd előmozdítását szorgalmazták, és ezek a törekvések az
Európai Unióhoz történő csatlakozással csak erősödtek. A PHARE
program - amelynek közvetlen célja az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése volt - keretein belül megindult az ágazati érdekegyeztetés fejlődését célzó ágazati párbeszéd bizottságok megalakítása. Ennek eredményeként 2004-ben az akkori Kormány és a
szociális partnerek Megállapodást írtak alá az „Ágazati Párbeszéd
Bizottságok létrehozásáról és működéséről a jogi szabályozás megalkotásáig terjedő időszakban” címmel, megteremtve ezzel egy új
fórum alapjait. Ezen Megállapodás helyébe lépett a 2009 júniusában elfogadott, az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV.
törvény (ÁPB. tv.), amely már konkrét szabályokat tartalmaz a bizottságok létrahozását, működését, hatáskörét illetően.
2011 augusztusában, a Nemzetgazdasági Közlönyben a
Vasútiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB) létrehozására irányuló kezdeményezés jelent meg. Majd szeptembertől a Bizottság létrehozását előkészítő megbeszélés-sorozat kezdődött el,
amelyen természetesen a Mozdonyvezetők Szakszervezete is részt
vett. Ezeken a megbeszéléseken bár a Foglalkoztatási Hivatal munkatársai arról biztosítottak bennünket, hogy minden szükséges információt és tájékoztatást megkapunk a Bizottság létrehozása igen
nehézkesen megy. Első körben szükség van egy olyan Megállapodásra, vagyis szándéknyilatkozatra a munkavállalói oldalon, amely a
VÁPB létrehozására irányul. Ha minden résztvevő egyetért és aláírja
a Megállapodást, akkor ezt - rengeteg más dokumentummal együtt
- a VÁPB létrehozására irányuló kérelemmel együtt be kell nyújtani az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (ÁRMB). A VÁPB
létrehozásának feltételei az ÁPB. törvényből ugyan ismeretesek a
számunkra, de a szoros határidők és az a tény, hogy mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal igen sok partnert tömörít egybe az ágazaton belül, mind-mind nehezítik a Megállapodás mihamarabbi aláírását.
Tekintettel pedig a VÁPB létrehozásával kapcsolatos bonyolult adminisztratív feladatokra, már maga a Bizottság létrehozására irányuló
szándéknyilatkozat is a Foglalkoztatási Hivatal Társadalmi Párbeszéd
Központ Főosztályával történő szoros együttműködést feltételezi.
Ezzel nem is lenne baj, de a Párbeszéd Központ, aki egyedüliként
az ágazattal kapcsolatos és a VÁPB létrehozása iránti kérelem benyújtásához szükséges adatokat birtokában van, egyelőre késlekedik ezen információk közlésével. Ezen adatok hiányában ugyanis azt
a kérdést nem tudjuk előre tisztázni, hogy megfelelünk-e a törvényben előírt feltételeknek és ezáltal, részt tudunk-e venni a szociális
párbeszédben.
Az ÁPB. tv. ugyanis, kimondja, hogy:
7. § (1) Az ágazati szintű szociális párbeszédben részt vehet:
a) az a munkavállalói érdekképviselet (a továbbiakban: ágazati szakszervezet), amely

Megemlékezés!

2011. október 20-án szomorú eseménynek állítottunk emléket a debreceni felvigyázó épület falán.
Emléktáblát avattunk a szolgálatteljesítés
közben elhunyt mozdonyvezetők emlékének tisztelegve. Szomorú aktualitása van
a mai napnak, pontosan egy éve hunyt el
balesetben, Szlávik István mozdonyvezető
kollégánk.
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aa) az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya
szerint képviseletére jogosult szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának egy százalékát, vagy
ab) legalább három munkáltatónál, ahol az érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik, az érdekképviseleti tagok száma eléri az
ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát,
Ágazati Párbeszéd Bizottságot egyébként munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek hozhatnak létre, mégpedig ágazati, alágazati,
szakágazati szinten. Ezeken a szinteken pedig ágazatonként egy bizottság jöhet létre. A Bizottság feladata az lenne, hogy az ágazat
helyzetével, munkaügyi folyamatait érintő kérdésekkel foglalkozzon.
Eredeti szándék szerint ez egy olyan kétoldalú, közvetlen párbeszédre lehetőséget adó fórum lenne, amely a munkaügyi kapcsolatok
színtereként keretet biztosíthatna ágazati megállapodások és kollektív szerződés kötéséhez. Így ennek keretein belül akár egy, az
egész vasúti ágazatra is kiterjedő kollektív szerződés is létrejöhet.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (ÁRMB) kell a Megállapodást a VÁPB létrehozására irányuló kérelemmel együtt benyújtani. Ez a szerv jogosult ugyanis, a részvételi feltételek meglétének
és a közölt adatoknak a vizsgálatára. További ágazati kritériumoknak kell megfelelnie annak, aki nem csak konzultációs jogával kíván
élni, hanem részt kíván venni a döntéshozatalban, illetve a reprezentativitáshoz fűződő jogok gyakorlásában. Az ÁPB. tv. mellékletei
tartalmazzák azokat a szempontokat, amelyeket az ÁRMB figyelembe vesz a döntési jogosultság és a reprezentativitás vizsgálatánál.
Ennek megfelelően felállítottak egy pontozási rendszert, amelyben
vizsgálják, és ez alapján pontozzák a különböző szempontokat, mint
pl. aktív szakszervezeti tagok létszáma, kollektív szerződéses lefedettség, országos, vagy nemzetközi munkavállalói szervezethez tartozás. Egy szakszervezet összesen 100 pontot érhet el. Az egyes
szempontokra adható maximális pontot az adott kritériumnak megfelelő szervezetek között osztják fel, méghozzá a szervezet előre
meghatározott jellemzőivel arányosan. A végső pontszám alapján
pedig eldönthető, hogy az adott szakszervezet milyen jogosultságokkal rendelkezhet a Bizottságban.
Úgy gondolom, hogy maga az alapötlet, amely az ágazati bizottságok létrehozására és ezáltal ágazati szintű problémák megoldására
irányult, az alapvetően remek gondolatnak tekinthető, amennyiben ezek a bizottságok az eredetileg
kigondolt küldetésüket teljesíteni is tudják. Sajnos
azonban a gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják,
hogy már a létrehozásuk is sokkal nagyobb előkészületet és előzetes tájékoztatást igényelt volna,
nem beszélve a működésükről.

dr. Navratil Zsuzsa Diána, jogi előadó

A Mozdonyvezetők Szakszervezete úgy
döntött, hogy ezt a napot ezután a szolgálatteljesítés közben elhunyt mozdonyvezetők emléknapjának nyilvánítja.
Debrecenben pontban 12.00-kor kezdődött az ünnepség a tartalékon dolgozó
mozdonykürt szavára. A Himnusz eléneklése után, Nemes Zsolt területi ügyvivő
köszöntötte a megjelent szakszolgálat-

ok vezetőit, a tagcsoport tagjait és minden jelen lévőt. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Bécsi Gábor MÁV-TRAKCIÓ
ZRt. Debrecen TVSzK vezetője, Kiss László
MÁV-GÉPÉSZET ZRt. Körzeti Járműfenntartási Központ Debrecen vezetője, Végh
László MÁV ZRt. Debrecen Forgalmi Csomópont Vezetője, Tokaji Róbert MÁV Zrt.
Debrecen Területi Vasútbiztonsági Osztály

2011. október

mindannyian jól ismertük és szertettük. A
MOSZ megalakulása előtt is voltak a területünket érintő halálos balesetek, 1981.
február 7-én Fényeslitke Déli pályaudvaron
körüljárás közben, az M62-008 psz. mozdony, álló kocsisorra ütközött. Az ütközés
következtében életét vesztette Kemecsei
Imre mozdonyvezető és Hohn Antal vonatvezető. Maár Sándor debreceni mozdonyvezetőt, 1988. szeptember 9-én,
Budapest-Nyugati pályaudvaron egy kitoló szerelvény halálra gázolta. Csak egyszer
nem figyelt egy pillanatra és megtörtént a
baj. E feldolgozhatatlan balesetek rávilágítanak a mozdonyvezetői szakma veszélyeire, kudarcaira.”
Ezután Liszkás Sándor nyugdíjas kolléga
és Lakatos László ma is aktív mozdonyvezető társunk leleplezték a márvány emléktáblát, ezzel is szimbolizálva a múlt és jelen szoros összetartozását, figyelmeztetve
bennünket arra, hogy soha sem feledkezhetünk el azokról, akik életüket áldozták a
világ egyik legszebb - ha nem a legszebbhivatásáért. Nemes Zsolt területi ügyvivő
felolvasta annak a 61 kollégának a nevét,
aki szolgálatteljesítés közben hunyt el.
Bécsi Gábor központvezető úr és Szegedi
Zoltán MOSZ tagcsoportvezető közösen elhelyezték az emléktáblánál a koszorújukat.
Egyperces főhajtással tisztelegtünk az elhunytak emlékének. Lakatos László elszavalta a Mozdonyvezetők Fohásza című verset. Majd a Szózat eléneklésével zárult az

ünnepi megemlékezés. A koszorúzás után
a szakszervezeti irodában, állófogadásra
invitáltuk a megjelenteket, ahol kötetlen
beszélgetés közben előkerültek a régi emlékek. Egy-egy nyugdíjas tagunk, akik még
ismerhették, barátai lehettek a felsorolt elhuny kollégák közül néhánynak, könnyes
szemmel meséltek a régi idők történéseiről.
Ezek a feldolgozhatatlan balesetek rávilágítanak a mozdonyvezetői szakma veszélyeire, kudarcaira. Mindig mondják, hogy a
vasút veszélyes üzem. Egy szempillantás
alatt válhatnak feleségek özvegyé, gyermekek árvává, kollégák barátok nélkülivé. Az
anyagi javakban esett kár talán mellékesnek mondható. A férj, az apa, a barát nem
pótolható. A rohanó világunkban a stressz
mára már sajnos elfogadottnak mondott,
de a veszélyhelyzetek melyeket nap, mint
nap átélünk nem elfogadható! Az értelmetlen halál pedig feldolgozhatatlan. Sajnos
a nagyszámok törvénye alapján a tavalyi baleset nem az utolsó volt, ahol mozdonyvezető Kolléga lelte halálát. Úgy kell
élnünk, hogy ezekre a kollégákra emlékezzünk, hogy felhívjuk mindenki figyelmét a
ránk leselkedő veszélyekre, hogy mindent
megtegyünk azért, hogy a Szolgálatteljesítés Közben Elhunyt Mozdonyvezetők névsora minél rövidebb legyen!

Bagi Tibor

Útjára indítottuk az első bowling vándor
kupánkat. Úgy tervezzük, hogy eme mérkőzést rendhagyóvá tesszük és évente ismételjük. 2011. október 10-én a debreceni tagcsoport területi bowling versenyt
rendezett a nagyon szépen felújított Chili Kafe étteremben. Nagy örömünkre tekintélyes létszámú versenyzőt nevezhettünk
a vetélkedőn. A keleti országrész területéről 49 gurítani vágyó munkatársat sikerült verbuválni. Rendezvényünk színvonalát emelte Kiss László MOSZ elnök úr
jelenléte. Ezúton is köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Záhony négy, Nyíregyháza tizenegy, Mátészalka tizenkettő,
Püspökladány négy és Debrecen tizennyolc kollégával nevezett. A tizenhat háromfős csapat megalakítása után, Nemes Zsolt területi ügyvivő nyitotta meg a
rendezvényt. A versenyhangulatot tükrözte, hogy a záhonyi versenyzők saját maguk készítette feliratos csapatpólóban jelentek meg. Sajnos a várt sikert azonban
nem hozta meg, mert nem ők lettek a helyezett versenyzők. A háromórás vetélkedés rendkívül jó hangulatban zajlott. Az
ellenfelek egymást ugratva, hangos lelke-

sedéssel szurkoltak a kevesebb bábú ledöntésének érdekében. Aki épen versenyen kívül várakozott az sem unatkozott,
mert a biliárdasztaloknál bizonyíthatta
ügyességét. Az elnök úrra záporozó kérdések kicsit fórum jelleget adtak rendezvényünknek, de Ő állta a sarat és igyekezett
mindenkinek megválaszolni. Kis unszolás
után sikerült Őt is nevezni a játékba. Saját
bevallása szerint az első alkalommal próbálja ledönteni a bábukat. Ehhez képes t
nem Ő nyerte az arany málna díjat. Ügyesen terelgette a golyót. Többen is jelezték
ugyanezt a problémát, de elkeseredésnek
nyoma sem volt. Annál nagyobb lelkesedéssel szálltak be a mérkőzésbe.
A végső elszámolásnál kiderült, hogy a
gyakorlás ebben a sportban is sokat számit. Az első helyezést a debreceni Tóth
György, Szabó Kálmán, Vincze Elek hármas nyerte 400 ponttal. A második díj Sípos András, Földesi József, Nemes Zsolt
trió birtokába szállt 372 ponttal. A harmadik helyezés a püspökladányi Cséki István, Kolláth Béla és Kiss Zoltán csapatát
illette nem kevesebb, mint 304 ponttal.
Egyéni első helyet is hirdettünk, amelyet
Tóth György ért el 154 pont gurításával. A
második helyezést Szabó Kálmán kolléga

138 pont gurításával prezentálta. Sípos
András 133 pontja lett a harmadik helyezett. Az arany málna díjat Simon Gyula teljesítette 34 fával. Ennek az eredmények köszönhetően a vándor kupa az első
évben Debrecen birtokában maradt. Gratulálunk! Reméljük jövőre sem lesz ros�szabb. Az ünnepélyes és vidám díjkiosztó után svédasztalos ebéden vehettek
részt a versenyzők. Az ebéd megnyitásánál Kiss László elnök úr méltatta a jelenlévők igyekezetét, jó hangulatát és hangot
adott azon véleményének, hogy nem lenne rossz országos rendezvényé fejleszteni
ezt a vetélkedőt.
A szervezők nevében szeretnénk megköszönni a jelen lévő kollégáknak, hogy a
nevezésükkel sikeressé tették a versenyünket. Reméljük az ebéd ízletes és elegendő volt.
Ha jól éreztétek magatokat gyertek el jövőre is! Azt szeretnénk, ha ennél is több
munkatársat érintene meg a kikapcsolódásnak eme formája. Ez a sport az idősebb és fiatalabb kollégák között is hódit
így jók az esélyeink. Kicsit közelebb hozná
a korosztályokat és ezzel növelni tudnánk
az összetartozásunkat, egységünket.

Bagi Tibor
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Novemberi számunkban részletesen tudósítunk a további eseményekről 
(szerk.)
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életünkből...

Döntsd a Bábút!

emlékezés…

Vezetője, Mozdonyvezető kollégák, Nyugdíjas Mozdonyvezetők, TRAKCIÓ-s kollégák.
Bécsi Gábor MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Debrecen
TVSzK vezetője mondott szép és megható
nyitó beszédet, amelyben méltatta a mozdonyvezetői szakmát. Az elhunyt kollégákat a szakma hőseként említette. Megtisztelő és jelentőségteljes gesztusnak
nevezte a szakszervezet és a munkáltató
közösen elhelyezett koszorúját.
Szegedi Zoltán tagcsoportvezető a debreceni kollégák emlékét emelte ki a MOSZ
előtti és MOSZ utáni időkből.
„Súlyos tartozást teljesítünk, hiszen a Mozdonyvezetők Szakszervezetének 1990-es
alapítását követően, sajnos nálunk történt
az első, mozdonyvezető életeket követelő
baleset. 1991. február 20-án Macs állomáson bekövetkezett balesetben, három
mozdonyvezető vesztette életét. A 6619
sz. vonat, a sűrű ködben összeütközött az
állomáson tolató szerelvényvonattal. Tóth
Gyula utazófelvigyázó, Sápi Gyula mozdonyvezető a baleset bekövetkeztekor elhunytak. Marczi István Mozdonyvezető 1991.
március 30-án hagyott itt bennünket.
1999. június 29-én CsászárszállásÚjfehértó állomások között, kamionnal ütközött a Pléli István által vezetett 621 sz.
vonat. A mozdonyvezető kolléga a korházban belehalt a sérüléseibe. A baleset bekövetkeztekor Szolnokon dolgozott a kolléga, előtte Püspökladányban szolgált, de

egy baleset margójára...

nyugdíjam...

Egy „baleset” margójára

Egy mozdonyvezető kolléga, egymást követő, második éjszakás szolgálatában, március 23/24-én, 23 és 00 óra között elpilledt, néhány másodpercre elaludt. Tolatási tevékenységet végeztek, és sajnos a mozdony
12km/h-s sebességgel az álló kocsisorra ütközött. Az esetnek személyi
sérülése nem volt, anyagi kár keletkezett ugyan, de nem túl jelentős. Az
egész történet eddig akár szokványos is lehetne, mert hiszen dolgozunk,
és bizony elég egy kis figyelmetlenség, máris bekövetkezhet egy baleset.
Szerintem nagyon sokunkkal fordult már elő ilyen vagy hasonló eset, és
nagyon sokunknak szerencséje is volt; időben eszmélt és nem következett be a baj.
Azonban a történet folytatása sokkal érdekesebb az már nem szokványos.
A kolléga március 25-én még dolgozott.
Március 30-án soron kívüli orvosi vizsgálatra küldték, majd március 31-én
pszichológus is megvizsgálta. Ezt követően a foglakozás-egészségügy orvos asszisztense annyit közölt hogy „további vizsgálat szükséges”. Március
31-én továbbküldték a pszichiáterhez, aki április 8-án fogadta. A pszichiáter kedvező véleményt adott (a kolléga maga is olvasta), de mivel a pszichológusnál korábban nem jó eredmény született, ezért a pszichiáter jó véleményétől függetlenül „nem alkalmas” minősítést kapott.
A mozdonyvezető még ezen a napon fellebbezést nyújtott be a határozat ellen.
Április 12-től állásidőn volt.
Május 4-én telefonon közölték vele hogy május 25-én Budapestre kell
mennie orvosi vizsgálatra.
Május 6-án újabb telefon, értesítették, hogy május 25. helyett, május 18án kell az orvosi vizsgálaton megjelennie.
Május 12-én kapta meg azt a levelet, ami arról szólt, hogy május 25-én
jelenjen meg az orvosi vizsgálaton. Híjja, a bürokrácia malmai lassan őrölnek, de ez még semmi ahhoz képest, ami ezek után történt.
Az újabb időpontról írásbeli értesítést már nem kapott.
Május 18-án a vizsgálatot koordináló Budapesti főorvos közölte, hogy május 19-én pszichológiai vizsgálatot végeznek, azon jelenjen meg.
Május 19-én közölték a vizsgálat végén – szóban – hogy alkalmas, és 25-

Miből lesz nyugdíjam?

Ön jogosan hihette, hogy majd, amikor végre abbahagyja a munkáját, akkor a nyugdíjából származó jövedelme körülbelül akkora lesz,
mint amiből most él. Ez már most sem igaz.
Van olyan most nyugdíjba menő, aki 32 ezer
forintot kap havonta. A nyugdíjba menők átlagosan 30-50%-os életszínvonal esést élnek
meg és ez csak tovább romlik. Ön, olyan alacsony nyugdíjat fog kapni, hogy nem tud
majd megélni belőle. Döntse el, hogy hajlandó-e ezt komolyan venni, avagy sem, de úgy
mérlegeljen, hogy az életének harmadáról van
szó. A tét nagy, ne várja, hogy ködösítsünk.
Ha Ön úgy gondolja, hogy az állami nyugdíjából majd megfelelő életszínvonalon tud
élni, vagy meg van győződve arról, hogy
öregkorában az állam majd gondoskodik
önről, ha Ön úgy vélekedik, hogy felesleges felkészülni a nyugdíjas éveire, vagy
egy “meg sem érem“-mel elintézi ez a kérdést, akkor ne olvassa tovább ezt a cikket.
Nem fogunk tehát udvariaskodni és hízelgő mondatokkal győzködni Önt, mert amiről beszélünk, az nem nekünk, hanem Önnek fontos.
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én a vizsgálatot végző orvos egyeztet a főorvossal, majd az eredményt
megküldik az NKH-nak.
És a kolléga szeptember 22-én már meg is kapta hivatalosan az NKH-tól
hogy alkalmas mozdonyvezetőnek! Nem is kellett várnia rá csak 4 hónapot…
Ezen idő alatt a munkáltatója – a MÁV Trakció nagyvonalúan méltányosságból az alapbérének 75%-át folyósította részére. Szerencsére a kolléga
nem volt olyan szorult helyzetben, mint sokan, hogy napi megélhetési gondokkal küzdenek, hitelük, gyermekük van. Így legalább a megélhetése nem
került veszélybe.
Az eltelt négy hónap alatt minden létező fórumon kértük, történjék már
valami az ügyben. Többen segítették, sürgették az ügy megoldását. Eredménytelenül.
Ezek után néhány kérdés megfogalmazódott bennem:
Ki tehet arról, hogy a mozdonyvezető kolléga orvosi vizsgálata ilyen abnormális módon elhúzódott?
Az NKH nem tett eleget a törvényi kötelezettségének? Nem tartotta be az
ügyintézésre előírt határidőt?
A Vasút-egészségügyi Kft. – mint az ügyben eljáró szakértő – ült a papírokon?
Netalán a MÁV Trakció berkein belül bolyongott az ügyirat?
És végül: miért nem zavarja ez az enyhén szólva lassú, primitív, a szocialista bürokráciát idéző ügyintézés a MÁV Trakciót? Persze lehet, hogy ez az
eljárás jogszerű, lehet senki nem vétett a szabályok ellen, de ha ez így van,
akkor is ijesztő a XXI. században. Úgy vélem a hivataloknak ma már szolgáltatniuk illene, nem parancsolgatni, és nem „ügyintézni”. Nem is beszélve a Vasútegészségügyről, aki mint szolgáltató végzi a tevékenységét. És
végül: nem zavarta a MÁV Trakció egyetlen felelős emberét sem az, hogy
egy munkavállalója után havi fél millió forinthoz közeli bérköltséget fizet ki,
öt hónapon keresztül a nagy semmiért?
Minket, mozdonyvezetőket viszont nagyon zavar az, hogy ez az esete bárkivel
megtörténhet, és az is, hogy ez a kolléga hónapokon keresztül több tízezer forintos keresetveszteséget szenvedett el.
Természetesen jogorvoslattal kívánunk élni.

Tóth Ferenc Attila
Miskolci Tagcsoport, vezető ügyvivő

Hol van az Ön nyugdíja? Nem lopta azt el senki! Egyszerűen csak elfelejtettek Önnek szólni, hogy 2012-től, amikor az ötvenes években
született nagy létszámú nemzedék, a „Ratkó
korszak” elmegy nyugdíjba, felborul a nyugdíjasok és a keresők aránya. Messze nem lesz
elég a pénz még a mai szerény összegű nyugdíjak finanszírozására sem. Nézzen szembe a
tényekkel – ha ön még nincs 55 éves, eddig
viszonylag jól keresett, akkor el kell búcsúznia
attól az illúziótól, hogy majd a nyugdíjból meg
fog élni. Nem használjuk a “lehetőség” szót.
Ha probléma lesz a nyugdíjával és az anyagi
biztonságával, akkor a megoldás az ön számára nem lehetőség, hanem kötelesség. Nem
fogjuk használni a “kérem” szót sem. Azért
nem, mert nem kérünk Öntől semmit – épp
ellenkezőleg: Ön kap tőlünk. Hogy mit? Megkap minden információt a várható nyugdíjáról,
hogy megtudja, mire kell készülnie és mit tud
ellene tenni. Nem akarjuk győzködni Önt. Csak
azt akarjuk, hogy a tőlünk megkapott információkkal és tudással cselekedjék belátása szerint. Tőlünk korrekt, egyenes tájékoztatásra számíthat.
Őszintén elmondunk mindent, amit tudunk a
nyugdíjról és az anyagi biztonságról. Tényeket

és a saját véleményünket egyaránt. Vitatkozni a tényekkel ugye eleve nem lehet. Mi sem
vitatkozni akarunk! Minket nem érdekel a valamelyik pártban, politikusban, kormányban,
hivatalban, törvényben való hite. Azzal nem
megoldja a jelenlegi, vagy jövőbeli anyagi problémáját, hanem ámítja önmagát!És mint tudjuk, naivnak lenni szabad, de annak ára lesz!
Gondolta volna, hogy már havi 4.500,- Ft megtakarítással 10 év múlva akár 1.800.000,- Ftot vehet fel egy összegben? És ha ezt az összeget még 3 évig a számláján hagyja, 12.200,- Ft
járadékot kap havonta 15 éven keresztül?
Alapozza meg jövőjét napi 148,- Ft megtakarítással és tudja biztonságban családját!
A részletekért keresse munkatársainkat, akik
hétköznapokon 8 órától 18 óráig várják az
Önök hívását!
Roezlerné Korn Erzsébet
Vállalati Kapcsolattartó
+36/70/326-0810
E-mail: roezler.mocselini@gmail.com
Mocselini József
Vállalati Kapcsolattartó
+36/30/255-3505

2011. október

A napokban elkészült az F1-es Jelzési Utasítás és a Forgalmi Utasítás Függelékei 2-es
számú, valamint az F2-es Forgalmi Utasítás 3-as számú módosításának tervezete. Sajnos ez a tény azt jelenti, hogy nem lesz új Forgalmi Utasításunk, csak a régibe kerül bele meglehetősen nagy mennyiségű és lényeges módosítás. Pedig sok szempontból érdemes lett volna teljesen új utasításokat írni, hiszen a vasúti közlekedésben olyan sok
változás történt az utóbbi időben, ami indokolta volna a szabályzás teljes újragondolását.
A módosítgatásokkal valahogy úgy vagyok, mint az utak kátyúzásával. Mindkettő csak ideiglenesen oldja meg a problémákat. De ha már elkészült a tervezet, akkor jó lenne, ha mielőbb életbe lépne, még a 2012. évi időszakos vizsgák megkezdése előtt. Azt azért el kell
mondanom, hogy nagyon sok a pozitív változás. Néhány olyan dolgot szeretnék kiemelni,
amit fontosnak tartok és ami bennünket érint. Már a fogalommeghatározásoknál találkozhatunk kisebb nagyobb változásokkal. Pl. az F1-es Utasítás 1.3.7.1. pontja forgalmi szempontból az ismétlőjelzőket is bevette a felsorolásba. Sajnos azonban a 2.4.2.5. pont előreláthatólag benne marad, pedig nagyon vártam, hogy ez az értelmezhetetlen rendelkezés
kikerüljön az utasításból. Ha valaki nem emlékezne rá ez a pont így fogalmaz: “ Helyből,
vagy megállás után induló vonat a kijárati jelző jelzésének megfelelő sebességgel haladhat
ki a szolgálati helyről és az utolsó kijárati váltó elhagyása után a következő jelzőig a kijárati jelzőn kapott előjelzésnek megfelelő sebességgel haladhat tovább.” Azt hiszem, kön�nyű belátni, hogy ez a pont módosításra szorul, hiszen nincs összhangban az F2-es Utasításban leírtakkal. Azért kaptam egy halvány szóbeli ígéretet, hogy a korrigálják, talán úgy,
hogy “....szabad jelzést mutató kijárati jelző jelzésének megfelelő sebességgel haladhat ki
a szolgálati helyről és az utolsó kijárati váltó elhagyása után a következő jelzőig a kijárati jelzőn kapott előjelzésnek, vagy a vezetőállás jelzőn kapott jelzésnek megfelelő sebességgel haladhat tovább.”
Hivatalosan is megjelent mint új fogalom az útvonalkönyv. Ez várható volt, most már csak
magát az útvonalkönyvet kellene kijavítani, és használható formátumúra módosítani!
Változnak a tolatás szabályai is. Megszűnik a tolatási jegyzék. A tolatás engedélyezése a
módosítás életbeléptetése után élőszóval, vagy élőszóval és Írásbeli rendelkezésen történhet . Kis mértékben változik 4.1.17.2. pont. A jelenleg érvényben lévő utasítás úgy
fogalmaz a tolatás engedélyezéséről: “....közölni kell a mozdonyvezetővel, hogy a tervezett mozgást:
- Honnan, mely vágányról, mely váltókon, vágányúton keresztül, mely tolatási, gurítási mozgást szabályzó jelzők és azok milyen jelzési képe mellett,”........végzik.
Azt hiszem, mint már egyszer írtam, egy nagyobb állomáson ennek a felsorolásnak elég
nehéz eleget tenni. Ezért érzem előrelépésnek a módosítást, amely valamiképpen pontosít és a “mely váltókon” szavak után zárójelben beszúrja “(amelyek egy vágányutat meghatároznak és a tolatási mozgás során a vágányútban érintett legutolsó váltó száma)”. A mondat meglehetősen magyartalan, de így legalább nem kell az összes váltót felsorolni. Kis
lépés ugyan, de ennek is örülni kell!
E pontnak az utolsó bekezdése is módosításra szorul, ami reményeim szerint annak ellenére megtörténik, hogy a tervezetben még nem szerepel. A szöveg talán úgy fog változni,
hogy: „A mozdonyvezető felhatalmazása a mozgásra történhet élőszóval, továbbá előzetes élőszóval történt felhatalmazást követően jelzésadással, vagy a biztosított tolatásjelző jelzésével.”
Sajnos a tolatási mozgásokat szabályzó fejezetben új fogalommal kell megismerkednünk.
Ez pedig a Rádió-távirányított mozdony. Ezzel azt hiszem, hogy a későbbiekben még sok
problémánk lesz. Valószínüleg az 1.10-es mozdonyvezetői tudásanyag kibővítése lesz az
első keserű pirula. A bővítés tervezete már elkészült, ami abból áll, hogy a mozdonyvezetői tudásanyag kiegészül a vonali tolatásvezetők tudásanyagával. De ezzel most még
ne foglalkozzunk! Az útsorompó használhatatlansága esetén a vasúti közlekedés szabályai jelentősen megváltoznak. A legfontosabb különbség, hogy használhatatlan fény
vagy teljes sorompó esetén nem kell az egész vonattal csökkentett sebességgel keresztülhaladni az útátjárón, hanem csak a vonat első járművével kell 15 km/ó sebességgel
megmegközelíteni azt, majd miután a vonat első járműve áthaladt rajta vagy ha van, meghaladta az útátjárót fedező jelző hívójelzés feloldása jelzőjét, a vonattal szabad gyorsítani
. Abban az esetben, ha a fénysorompóról a megtévesztő villogó fehér nem távolítható el,
vagy ha teljes sororompó válik használhatatlanná és azt nem fedezik, akkor is 15 km/ó sebességre kell lassítani, de úgy, hogy a közúti forgalmat nem szabad veszélyeztetni, tehát
fel kell készülni a megállásra. Ezáltal a használhatatlan sorompó esetén az alkalmazandó
sebesség egységesen 15 km/ó lesz, az 5 km/órás korlátozás megszűnik.
A másik bennünket érintő nagyon fontos változás az önműködő térközbiztosító berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás. A szeptember havi Mozdonyvezetők Lapjá-
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ban arról írtam, hogy az egyik általam nagyra becsült, utasítások szerkesztésével foglalkozó szakember szerint ilyen esetekben ésszerű lenne a közlekedést úgy szabályozni, hogy
vonatnemtől függetlenül a vonatbefolyásoló berendezés (ha van) tolatási üzemmódba kapcsolásával, legfeljebb 40 km/ó sebességgel lehessen haladni. Így megmarad az éberségellenőrzés, a sebességellenőrzés és nem kell a vezető jegyvizsgálót a mozdonyra ültetni, aki
ezután nyugodtan végezheti a saját munkáját. Nos, ez az elképzelés megvalósulni látszik,
ugyanis a módosítás tervezete már így rendelkezik. Azokon a gépeken, amelyeken nincsen vonatbefolyásoló berendezés, a mozdonyvezetőt Írásbeli rendelkezésen kell utasítani
a legfeljebb 40 km/ó sebesség alkalmazására. A fehér árbocos térközjelzők jelzési képeit
természetesen figyelmen kívül kell hagyni. Azért az örömbe vegyül egy kis üröm is, mivel
az önműködő térközbiztosító berendezés meghibásodása esetén a nyílt vonali sorompókat
használhatatlannak kell minősíteni. Így azokon a szakaszokon, ahol sok útátjáró van, jelentős menetidő növekedéssel lehet majd számolni, bár az új szabályok miatt legalább nem
kell az egész vonatot 15 km-es sebességgel áthúzni az átjárón.
Az augusztusi számban a “Miért nem szeretem az utasításainkat” című írásomban foglalkoztam az időközi közlekedés tarthatatlanságával. Úgy látszik, hogy a jövőbe láttam, mert
hál’ Istennek megszűnik ez a közlekedési mód. A módosítás tervezet szerint a teljes 15.5.
pont kihúzásra kerül. A 15.8.8. pedig úgy fogalmaz majd, hogy: “Ha két állomás között az
értekezés lehetetlenné válik, (ha nem lehet engedélyt kérni, előjelentést, visszajelentést
adni) vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után szabad.” Azt hiszem
ez így megnyugtatóan hangzik.
Örvendetes változás még a 15.17.6. pontban, hogy “Ha a vonó és tolómozdony mozdonyvezetője között távközlési kapcsolat van, akkor nem kell hangjelzéseket adni.” Magyarul
megszűnnek azok az irtózatos “trombita koncertek” amelyek egy egy állomási feszmentesítés alkalmával borzolták az utasok, a vasutasok és a közeli lakosság idegrendszerét.
Szintén nem kis örömmel vettem tudomásul, hogy a jövőben megszűnik a “papírpilóta”. Ha
a mozdonyvezetőnek nincsen vonalismerete, mellé minden esetben pilótát kell kirendelni.
Nincs kivétel. Vagy szükség van vonalismeretre, vagy nincs. Most úgy látszik, végérvényesen eldöntötték, hogy szükség van rá.
Kisebb változások lesznek a szolgálati menetrendben is. A második rovatból száműzik a kettős vízszintes nyilat és az átlókkal áthúzott négyszöget. Tehát ezután a vonatok nem közlekedhetnek külön értesítés nélkül a menetrendtől eltérően másik pályán, valamint több pályaudvarral rendelkező szolgálati helyeken nem érkezhetnek, vagy indulhatnak a menetrendtől
eltérően másik pályaudvarra. Ez a rendelkezés a forgalomirányítók munkáját fogja megnehezíteni, de közvetve a mienket is. A döntéshozók ezt az intézkedést gondolom azzal indokolják,
hogy a menetvonaltulajdonos engedélye csak a menetrendben szerepeltetett pályára, illetve
pályaudvarra érvényes. Bennem azért mocorog a kisördög. Tegyük fel, hogy a menetengedély
egy áthaladó vonat esetén csak az állomás átmenő fővágányára szól, akkor nem járatható
mondjuk Budaörsön az ötödik vágányra? Vagy nem használhatják a helytelen vágányt, mert a
menetengedélyt a helyes vágányra adták ki? Remélem, idáig azért nem jutunk el.
És még mindig a Szolgálati menetrend. Eltűnnek a könyv elejéről az operatív vonatszámokat tartalmazó táblázatok. A változás életbe léptetése után ugyanis csak a saját menetrenddel rendelkező vonatokat szabad közlekedtetni.
Természetesen az itt felsorolt példákat csak önkényesen válogattam ki. A felsoroltakon kívül még számos kisebb nagyobb változás lesz, de ezek egy része bennünket nem, vagy
csak közvetve érint, mint például a Végrehajtási Utasításokra vonatkozó szabályok, vagy a
vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések. stb. Előbb utóbb úgyis mindenki
személyesen is elolvashatja az összes módosítást, sőt vizsgázhat is belőle. (Ez utóbbi biztosan bekövetkezik.) Azért még egy-két apróságra felhívnám a figyelmet. Például a Szolgálati menetrendkönyv neve a “könyv” szóval rövidül.
Ezután csak Szolgálati menetrend lesz. Talán azért, hogy amennyiben elfogatottá válik a
menetrendek elektronikus formában történő alkalmazása, ne kelljen módosítani. Aztán
születtek új, furcsa kifejezések. Ilyen új és egyben mulatságos fogalom a “pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás”. Van előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás és van előre nem látott. Amikor először olvastam nem hittem a szememnek. Azt
hittem, hogy valami elírásról, sajtóhibáról van szó. De nem! Létezik ez a kifejezés. Majd talán megszokjuk.
Nekünk most csak egy dolgunk marad. Drukkolni, hogy mielőbb
életbe lépjen a módosítás, hogy az időszakos vizsgán már ebből
vizsgázhassunk. De ahogyan én a hivatalnokaink gyorsaságát ismerem, valőszínűbbnek tartom, hogy az időszakos vizsgát még a
most érvényben lévő utasításokból kell letennünk, majd egy későbbi időpontban pedig ismét lehet vizsgázni a módosításokból. Ne legyen igazam!
Móricz Zsigmond
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megújul...

Megújul a Forgalmi Utasítás

Szilánkok és Bölcsességek
Október 19.-én a Küldöttértekezleten tartott tájékoztatót Novák László a
Vizsgaközpont vezetője, és azt magyarázta éppen, hogy habár a Trakciónál
a mozdonyvezetőnek hívják a vizsgázót, de egy másik vasútnál hívhatják
„pöttyös labdának” is, nem ez a lényeg… , mire egyik küldött társam a sorok közül benyögte – Mindegy az, mind a kettőt ugyanúgy rugdossák. NZs.

Mellékhatás

Ezt a szilánkot tulajdonképpen Domán Peti találta ki, én csak rontottam
rajta azzal, hogy továbbfejlesztettem. A hivatalos orvosi diagnosztika és
gyógyító tudomány nem tudott mit kezdeni a szédülésemmel, ezért kuruzsláshoz folyamodtam, mágnes terápiára járok. A kezeléseknek van hatása.
Szédülni ugyan továbbra is szédülök, de már magamhoz vonzom az apróbb
vastárgyakat, nem tudom letenni a kulcscsomómat, és időnként magamtól
beállok észak-déli irányba. És taszítom a velem azonos pólusúakat, úgyhogy
a melegek egyelőre ne reménykedjenek.
NL

Most akkor milyen dinnye?

„Magyar dinnye. Hazait otthonra” - hirdeti a reklám, amelyiken egy jókora
szelet görögdinnye látható. Akkor most görögdinnye, vagy magyar dinnye?
Azért, mert piros-fehér(?)-zöld, már magyar is? Esetleg magyar nemzeti
dinnye? Hát, ezt az angoloknak, németeknek stb. akik melone-ként ismerik,
nehéz lesz elmagyarázni. 
NL

Alapjog

A szabad helyváltoztatás joga uniós és magyar alkotmányos (alaptörvényes?) alapjog. Ezért mindenkinek joga van szabadon esni, ez a szabad esés
joga. Nem tévesztendő össze a szabadeséssel, aminek nem joga, hanem
törvénye van.
NL

START VÉT

Csallos Tomi jóvoltából régen jártam MÁV-START VÉT-en, pedig azok a VÉTek, ahol BB jelen van, kifogyhatatlan forrásai a Szilánkok műfajnak. Íme egy
újabb gyöngyszem: a munkáltató azon kezdeményezése támogatásának,
hogy alapbéresítsék a jegyeladási jutalékot, BB azt a feltételt szabta, hogy

Mozdonyvezetők Szakszervezete
tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta

azonnal oldják meg a járáskönnyítő egészségügyi cipőbetétek problémáját.
Vagyis két mondattal jutottunk el a jegyeladási jutalék alapbéresítésétől a
lúdtalpbetétek alapbéresítéséig.
NL

Okos

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. eredetileg okos telefonok beszerzését tervezte a mozdonyvezetőknek, majd megvette a Hello Kitty készülékeket.
Ez felér egy beismerő vallomással. Ezek szerint Trakciós viszonylatban ezek
is okosnak számítanak.
NL

Dancsa és a Görög mitológia

Attila nem tud kibújni a tanár bácsi bőréből. Emlékeztek a középiskolás korotokra, hogy amikor Odüsszeusz Ittakából Trójába hajózott… magyarázza a küldötteknek.
Én megpróbáltam visszaemlékezni. Szerintem nem volt Odüsszeusz nevű
osztálytársam, és a középiskola nem Ittakában, hanem Szegeden volt. Ha
kell, meg is esküszöm, hogy senkinek nem volt tengerjáró hajója.
NL

Az úr az a pokolban is úr

Legutóbb otthon az unokákkal játszva arab katicakirályfivá kellett változnom. Attól voltam arab, hogy egy asztalterítő volt a fejemen (ezek láthatták Arafatot), attól voltam katica, hogy egy katicabogár sapka volt az asztalkendőn.
Hogy mitől voltam királyfi? Királynak születni kell.
Azért nem bánom, hogy fénykép nem készült az átváltozásomról.
NL

Az ünnepekkel mindig bajban vagyok

A feleségemnek a közelmúltban házassági évfordulója volt. Ebből kisebb botrány kerekedett, mert életemben először elfelejtettem, ráadásul később
mentem haza. Pedig nagyon jó érveim voltak a megnyugtatására:
Nem tudtam, hogy te is akkor tartod, amikor én.
Azért jöttem később, mert a kollégákkal a házassági évfordulót ünnepeltük.
Szó ami szó, nem nyugodott meg rögtön. Legalább két sört meg kellett innom hozzá.
NL

Stílusosan

Határozatképtelen ÜB-n alaposan megvitattuk, mit kellene tenni a küldöttközgyűlések látogatottságának javítása érdekében. Nem hoztunk döntést.
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