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Nem kis kihívás egy évet értékelni
néhány sorban, de próbálkozni sosem
árt. Ha valamit elkezdünk , az már
félig be is van fejezve. Akkor én ezt
most elkezdem.
Nem akármilyen év áll a hátunk mögött. Volt feladat bőségesen, soha nem látott kihívásokkal kellett szembenéznünk , s talán azt is mondhatom, soha nem volt
még ennyire kiszámíthatatlan a munkavállalók jövőképe. És ez,
most nem csak a vasút világára érvényes megállapítás részemről. Olyan kormányzati támadások indultak a szakszervezetek ,
s ezen keresztül a munkavállalók ellen, amelyekre eddig még példa nem volt. Az ország gazdasági helyzete valóban változásokért kiált, de a változások okozta hátrányokról lehetne, lehetett
volna értelmes párbeszédet folytatni. Persze csak akkor, ha erre
van szándék. Ma már tudjuk , hogy ilyenre a pillanatnyi hatalom gyakorlói nem képesek. Mindent erőből próbálnak megoldani azokkal szemben akik , nem közülük valók. Aki nincs velem,
az ellenem van mondás előbb, vagy utóbb azért még visszaüthet.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete ennek ellenére az elmúlt évben is legjobb tudása szerint dolgozott azért, hogy kivívja a mozdonyvezetői életpálya számára azt a szakmai és társadalmi elismertséget, amire méltó, amire hivatott. Minden tisztségviselőnk
és tagunk tudta, hogy mit kell tennie szakmai érdekeink védelme
érdekében. Azt az eszközt, amellyet közel két évtizeden át tisztességesen, korrekten és legfőképpen jogszerűen alkalmaztunk ,
jelesül a sztrájkot, a hatalmi törvénygyár kiirtotta. A sztrájk körüli jogi próbálkozásainkat eddig a bíróságok , a független bíróságok elutasították. Ilyen világot éltünk 2011-ben. A figyelemfelhívást más szintérre kellett átcsoportosítanunk. Több alkalommal

kellett az utcára vonulnunk , demonstrálnunk , különböző eszközökkel, tárgyalással, kisfilmmel, közvélemény kutatással próbáltuk a politikai döntéshozókat arra rábírni, hogy rólunk , velünk
döntsenek. Soha nem látott létszámmal jelentek meg kollégáink
ezeken az eseményeken, hiszen érezték , tudták , hogy a mi bőrünkre is megy a vásár. Köszönet mindazoknak akik jelen voltak ,
akik tettek közös érdekeinkért. Jelenleg minden eddigi törekvésünk süket fülekre talált a Kossuth tér környezetében. A politikai
hatalom ellenőrző könyvébe sorra kerülnek be a feketepontok , s
ami még riasztóbb, hogy még nincs vége az évnek. A Munka Törvénykönyvének várható módosítása, az új a rugalmasnak nevezett elfogadása e napokban történik. Nem lehetnek illúzióink ,
hogy milyen eredménnyel zárul a vitának nevezett országgyűlési
aktus. Amennyiben ez megtörténik , már csak a Köztársasági Elnök úr döntésén múlik , hogy a törvény miképpen kerül majd aláírásra. A nép, vagy a parlament akaratából. Döntését megpróbáltuk befolyásolni. Mire e lap megjelenik , ennek eredményét már
ismerni fogjuk.
Madách Imre sorait szeretném most idézni Az ember tragédiájából: „ember: küzdj és bízva bízzál!”
Amikor a karácsonyfa előtt állunk , s a díszek visszatükrözik szeretteink vonásait, amikor a szilveszteri pezsgő dugójáról csavarjuk le a rögzítő drótot és újévi fogadalmakat teszünk , reménykedjünk egy szebb és jobb évben, mint amilyen 2011-es év volt. Bár
azt is tudom, hogy sokan abban is kiegyeznének , hogy 2012 ne legyen rosszabb év, mint 2011 volt. Fogadjuk meg Madách szavait
és küzdjünk tovább is közösen egy élhetőbb jövőért. De előbb következzenek az ünnep percei.
Szeretetteljes Karácsonyt és Békés, Boldog Új Évet kívánok minden kedves olvasónknak!
Kiss László


Népszavazás kiírására kértük a Köztársasági Elnököt

petíció…

szerkesztői jegyzet

Év végi helyzetkép, avagy amit a hátunk mögött hagyunk idén

A Sándor Palota

2011. november 12-én a Városi Tömegközlekedési Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ), valamint a Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) nyílt levélben fordult Schmitt Pál köztársasági elnökhöz hétfőn, azt kérve, hogy írjon ki népszavazást
az új munka törvénykönyvéről.
    Ebben azt kérdezzük: „Megerősíti-e Ön az új munka törvénykönyvéről szóló - az Országgyűlés által elfogadott - törvényt?”
    Levelünkben hangsúlyoztuk, hogy az új törvény több ponton
rontja a munkavállalók jogait, és kiszolgáltatottá teszi az embereket. Több mint hárommillió munkavállaló jövedelmi viszonyait befolyásolja a tervezet, de erről őket nem kérdezték meg,
Schmitt Pálnak azonban módja van véleményt mondani erről.
Kiemeltük, hogy ha megszavazza az Országgyűlés az új munka tör-
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vénykönyvét, az morálisan illegitim lesz, mert nem egyeztettek róla. A levélben idéztünk Schmitt Pál elnökjelölti beszédét, amelyben
azt mondta, tevékenysége középpontjába a magyar embert fogja
állítani. A két szakszervezet azt kérte, ennek szellemében kezdeményezze és támogassa a törvénykönyvről szóló népszavazást.
    Az új munka törvénykönyvéről kedd délután szavaz az Országgyűlés.
    A szakszervezeti vezetők az átadás után elmondták, az ősszel
végeztettek egy országos reprezentatív felmérést, amelyből kiderült, hogy a válaszadók 80 százaléka részt venne egy népszavazáson, amelyet a munka törvénykönyvével kapcsolatban írnának
ki. Ennek a felmérésnek az eredményét átadtuk a Köztársasági
Elnöki Hivatalnak.
K.L.
A petícióval
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Tisztelt Kollégák! Többen kerestetek meg az ország
legkülönbözőbb részeiből is azon ok miatt, hogy
nem találkoztatok az írásaimmal az elmúlt hónapban. Örülök neki, hogy tetszettek nektek írásaim, de
sajnos nincs mindig elegendő időm arra, hogy írjak.
(Vannak olyan elemek, egyének a munkáltató oldalán,
akik ezt egyáltalán nem bánják, de mint azt már régebben kifejtettem, ez egy szakszervezeti újság, a Mozdonyvezetők Lapja, így nem a munkáltatónak kell, hogy tets�szen, hanem a munkavállalóknak! Ezek a megkeresések
pedig azt bizonyítják számomra, hogy nekünk (munkavállalóknak) tetszik és csak ez számít.)
Miről másról is írhatnék, mint a munkáltatásról és a Kollektív Szerződés értelmezéséről?
A helyzet az, hogy alapesetben erről, mármint az értelmezésről
nem lehetne mit írni, mert a KSZ elvileg a megkötő felek közös
akarata miatt születik meg, így nem is kellene azt értelmezgetni, hanem az abban megfogalmazott szabályok szerint alkalmazni
lenne ildomos. Elvileg.
Nálunk azért, itt a Trakciónál más a helyzet.
Itt először leírunk valamit, aztán értelmezgetjük és butábbnál butább indokokra hivatkozva, de sok esetben hivatkozási alap nélkül alkalmazgatjuk. Igen alkalmazgatjuk, hiszen ha minden flottul
menne, akkor alkalmaznánk.
Mivel ez elsősorban a munkáltatónak felróható okok miatt nem
lehetséges minden esetben, csak alkalmazgatjuk (vagy próbáljuk
alkalmazgatni).
Az egészben az az érdekes, hogy egészen 2008-ig nem így működött.
Addig mindenki tudta (és más leányvállalatoknál, illetve a MÁV-nál
ma is tudják), hogy mely sornak mi az értelme!
Persze tudhatják is, hiszen együtt alkották meg a megkötő felek.
Ha pedig valaki részt vesz a megalkotásban, az általában nem
azért teszi ezt, hogy később, rosszhiszeműleg másként értelmezze, mint amikor papírra vetődtek a sorok.
Az is igaz, hogy ahhoz, hogy valaki részt vegyen egy ilyen mű megalkotásában, annak itt kell lennie, nem pedig máshol, ha pedig valaki máshol van a megalkotás pillanatában, annak illene megtanulni a sorok értelmét nem pedig újraértelmezni azt!
Mivel is kezdjünk?
Talán az MKSZ-el. Ennek is azzal a fajtájával, amit úgy neveznek,
hogy „előre nem tervezett, ki nem vett MKSZ”. Milyen szép
így leírva.
Már csak úgy ránézésre is. Maga az értelme is szép. Nem is tervezzük előre és ki sem vesszük.
Azért szép, mert ez így igaz, de egyben nem is létezhet ilyen.
Ha valami nincs tervezve, akkor nem is lehet kivenni.
De miért is nincs tervezve?
Hát azért, mert nem lehet, mert előre nem lehet ismerni azokat
a körülményeket, amelyek befolyásolni tudják majd a szolgálatot.
Sajnos automatikusan nem is működik ez, mert előre nem tervezett, kiadott válik belőle az esetek 98 %-ban.
Hogy miért? Azért, mert a program úgy van beállítva, hogy ha valaki nem kezeli az MFB ezen menüpontját: „előre nem tervezett,

2011. december

ki nem vett MKSZ”, akkor automatikusan kiadottá válik! Csodálatos.
Már az elv is.
Ha valaki késik egy vonattal, mert várnia kell valamire (akár a vonatjára) és átlép egy MKSZ küszöböt (6, 9, 12 óra) automatikusan kiveszi a munkaidejéből a rendszer a 20 percet, ha nem kezeli az MFB-n, holott egyértelműen látszik szintén az MFB-n, hogy
dolgozott, munkát végzett, mozdonyt vezetett! Persze az ilyen irányú kérdésre adott válaszok megint kétszer jobbról, egyszer balról
jól megcsavarva érkeznek.
Úgy gondolják e nagyszerű rendszer kiötlői, hogy az alapértelmezés az, hogy ki tudta venni a munkavállaló az előre nem tervezett,
szolgálat meghosszabbodása miatt szükségesé váló MKSZ-t! Miért is ne?
Ha a kolléga nem elég körültekintő és elfelejti kezelni, vagy nincs
rá módja bármilyen ok miatt, akkor megint nyerészkedett a munkáltató a munkavállalón 20 percet.
Valószínűleg az a legritkább eset, hogy a munkavállalónak úgy
hosszabbodik meg a szolgálata, hogy egy rövid szolgálathoz, hozzárendelnek egy másik rövid szolgálatot és így lesz egy hosszú.
A válaszok szerint ezért veszi kiadottnak a rendszer, mert úgy gondolkodtak, hogy az újonnan kapott szolgálatba be van tervezve az
MKSZ és vegye ki azt.
De mi van akkor, ha két, hat óra hosszúságú szolgálatot vonnak
össze és éppen ezért egyikbe sem volt betervezve MKSZ?
Mi van akkor, ha bele sem lehet tervezni már így utólag, mert
mondjuk nem fér bele, nincs rá megfelelő időpont, vagy bármi
más?
Akkor a törvény szabályaival szembemenve nem adnak ki munkaközi szünetet?
Vagy a munkavállalót károsítják meg azzal, hogy a tisztán 12 óra
(6+6) szolgálatból elszámol munkaidőnek 11,33 órát úgy, hogy
nem is tudta kivenni a szünetét?
Elég sok a gyenge pont. Vajon ez jogszerű?
Több mindent fel tudnék sorolni ebben a cikkben, de sajnos arra
nem lennének elegek az újság lapjai, de ami késik, az nem múlik.
Úgy elöljáróban: MÁV-TRAKCIÓ Zrt. ruházati szabályzata (KSZ. 2
számú melléklet: meddig 5 óra az 5 óra, mikor nem jár).
A mozdonyvezető gyakornok felvételének szükségessége és ennek indokai. Mennyire van szükség az utánpótlásra, amikor több
ezerre tehető havonta az állásidős órák száma?
Munkába járással kapcsolatos költségtérítés (VIG 22/2010). A
munkavállaló tanúkénti meghallgatása.
Sorolhatnám a végtelenségig, hiszen az utóbbi két évben megszaporodtak az értelmezésbeli problémák a Trakciónál.
Azzal is tisztában vagyok, hogy a munkáltató alig várja azon időszakot, amikor az új Mt. ebben a (tervezet) formában életre kel
(ha kel).
Akkor már nem lesz szükség arra, hogy magánvádas eljárás keretében próbálják meg elhallgattatni azon tisztségviselőket, akik
mertek véleményt formálni és ami ennél nagyobb bűn, kritizálni
merték a munkáltatót, annak intézkedéseit.
Nem kell majd azt hangoztatni, hogy vegye tudomásul a szakszervezet egyszer és mindenkorra,
hogy nem alkothat véleményt a munkavállalók érdekeit képviselve.
Na de ahogy Petőfi mondaná: .....egy gondolat
bánt engemet, ágyban, párnák közt halni meg....

Gyüre Ferenc
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ahogyan én látom…

Különvélemény

jogtanácsos válaszol…

életünkből…

… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!

Egy szakszervezeti tagunk több kérdésben jogvitába keveredett a munkáltatói jogkör gyakorlójával, amelynek eredményeként peres eljárást indított az illetékes munkaügyi bíróságon.
A munkaügyi per tárgyát képezte egyrészt az, hogy a mozdonyvezetői munkakör ellátásához szükséges időszakos vizsga letétele napján jogosult-e a mozdonyvezető a hatályos
Kollektív Szerződés (továbbiakban: KSz) szerint a belföldi kiküldetésben lévő munkavállalóknak járó napidíjra. Még a bírósági eljárást megelőzően kollégánk kérelmet nyújtott be,
amelynek eredményeként ugyan követelését elismerték, azonban később ennek ellenére
nem fizették ki részére a napidíjat. A peres eljárás során a felperesi munkavállaló - többek
között - hivatkozott a KSz azon rendelkezésére, mely szerint a vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott munkavállaló belföldi kiküldetést teljesít, ha a munkája kezdésének, illetve a munkája befejezésének helye nem azonos a munkaszerződésében rögzített
munkavégzési hellyel, illetőleg a Helyi Függelék reá vonatkozóan megállapított le- és feljelentkezési helyeivel. Ebből adódóan pedig a fenti napon belföldi kiküldetést teljesített,
így ezen időszakra napidíjat kell elszámolni a részére, miután a kötelező időszakos vizsga
helyszíne nem volt azonos a munkaszerződésében rögzített munkavégzési hellyel, illetve
a Helyi Függelék szerinti le- és feljelentkezési helyekkel. Egyebekben az alperesi munkáltató is kiküldetésként tartotta számon az időszakos vizsgán való részvételt.
Ugyancsak a munkaügyi per tárgya volt a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés. A per tárgyát képező időszakban több mint egy tucat szolgálatát érintően részesült kollégánk utazási költségtérítésben, azonban a 28,-Ft/km helyett, csak kilométerenként 9,-Ft-ot számolt el a munkáltató. A munkáltató azzal érvelt, hogy a vezérigazgatói
utasítás szerint azért nem jár a 28Ft/km, mert az igénybejelentő nyomtatványon nem
nyilatkozott kollégánk az előírt, saját autóra vonatkozó adatokról. Felperesi munkavállaló
szerint azonban a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban:
Mt.), a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) és a munkáltatónál hatályban lévő KSz rendelkezései
alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy a munkáltató jogsértően járt el. Az utazási költségtérítést igénylő lapon minden olyan adatot megadott a mozdonyvezető, amit
a Kr. előír. Hivatkozott arra is kollégánk, hogy a KSz és a Kr. sem tartalmazott olyan, a

saját gépjárműre vonatkozó adatok szolgáltatására irányuló rendelkezést, amely adatok
megadására a munkáltató kötelezte.
Ezen peres eljárás tárgya volt az is, hogy szakszervezeti tagunk egyik szolgálata ellátása
során munkaközi szüneteit nem tudta kivenni. Akkor ugyanis, amikor a munkáltató szerint a munkaközi szünet kiadható lett volna, állomáson kellett várakoznia a mozdonyvezetőnek a biztosítóberendezés meghibásodása miatt. A szolgálat végeztével feljegyezte
a menetigazolványban kollégánk a munkaközi szünet kivételének hiányát, azonban a telephelyvezető ezt azzal az indokkal húzta ki, hogy az állomáson történt várakozás alatt ki
lehetett volna venni a munkaközi szünetet.
A felperes, vagyis kollégánk előadta a bíróságon, hogy a kérdés megítélése szempontjából nem csak az Mt., hanem a KSz idevonatkozó rendelkezéseinek megfelelően köteles
eljárni a munkáltató. Vagyis ahhoz, hogy a munkaközi szünet rendeltetése megvalósuljon
együttesen négy feltételnek kell teljesülnie, amennyiben valamelyik nem teljesül, akkor a
munkaközi szünetet ki nem adottnak kell tekinteni. A per tárgyát képező szolgálatban a
négy feltételből csak kettő valósult meg. A mozdonyvezetőnek az állomáson történő várakozása alatt a vontatójárművet üzemben kellett tartania és a jelzőt folyamatosan kellett
figyelnie, mert többszöri érdeklődése után is csak azt tudták vele közölni, hogy a biztosítóberendezés üzemzavarának elhárítása után azonnal megy tovább, így az indulási idő ismeretlen volt. Ennek eredményeként a munkavégzési kötelezettsége alól már eleve nem
mentesült a kolléga. Ebben az esetben a mozdonyvezetőnek a hatályban lévő szakmai
szabályok alapján üzemben kellett tartani a mozdonyt és felügyeletet gyakorolni felette.
Ezzel szemben a munkáltatói álláspont szerint a jármű üzemben tartása nem munkavégzés, mert csak egy gombnyomással történik. Hivatkozott arra is az alperesi munkáltató, hogy rendkívüli munkavégzésként csak akkor kell díjazni a munkaközi szünet tartama
alatti munkavégzést, ha az rendkívüli technológiai ok miatt nem volt kiadható. A munkaügyi perben alperes állította azt is, hogy a forgalmi szolgálattevő engedélyével elhagyhatta volna a mozdonyt a mozdonyvezető.
Az első fokon eljáró munkaügyi bíróság mindhárom fenti kérdésben
helyt adott a munkavállaló kereseti kérelmének. Az elsőfokú bíróság
döntésének indokaira a későbbiekben kívánok kitérni.

dr. Király György

Több évre visszanyúló meghívásunknak
tett eleget az Olasz Mozdonyvezetők Szakszervezetének delegációja, december 1-2 között. A FAST Ferrovie
delegációt Pietrom Serbassi elnök úr vezette, akit elkísért két alelnöke is Budapestre. A látogatás apropóját az adta, hogy az ALE elnökségi ülések
szigorú napirendjei, illetve a korlátozott időtartama miatt nincs lehetőség részletesebben megismerkedni egymás szervezeteivel. A késő éjszakai érkezést követően
másnap délelőtt érkeztek meg a vendégek székházunkba, amelyről elismerően nyilatkoztak.
A program tartása azért nem volt túl egyszerű, hiszen a déli emberekre jellemző laza, enyhén ráérős módon kezdődtek meg a tárgyalások. A megbeszélés egy részére
meghívtuk az osztrák kollégák képviselőit is, akik szerették volna már régóta felenni a
kapcsolatot olasz kollégáinkkal. Így osztrák barátainkkal együtt hallgattuk meg a FAST
Ferrovia rövid bemutatkozását.
Olaszországban hét vasutas szakszervezet van, melyből öt mozdonyvezető szakszervezetként van nyilvántartva! Kb. 10-11 ezer mozdonyvezető van, akikből 2300 fő a
taguk, szakszervezetük továbbá kiegészül vonatkísérőkkel és pályavasúti dolgozókkal is. A létszámarányok ismerete azért fontos, mert a szakszervezet összlétszáma
8000 fő körül mozog. Igaz arra csak később derült fény, hogy a buszvezetők köréből
is jelentős taglétszámmal rendelkeznek. A szakszervezeti tagdíj mértéke – hasonlóan hozzánk – 1%, de az a nettó jövedelmekből kerül levonásra. A szakszervezet működéséhez még jönnek egyéb állami támogatások is. A tagdíjlevonási kötelezettséget
törvények írják elő. A szakszervezetnek járó munkaidő-kedvezmény mértékét szintén
törvények határozzák meg. 2011. évben ez éves szinten 6000 munkanapot jelentett
a FAST Ferrovia számára.
Az olasz kollégák foglalkoztatása terén jelentős eltérés a miénktől, hogy a vonatok
döntő többségének kiszolgálása két mozdonyvezetővel történik. A jövedelmek átlaga
havi szinten 2300 euró, amely éves viszonylatban kiegészül egy 13., illetve 14. havi

fizetéssel. A 13. havi kifizetésekre júliusban kerül sor, amikor is a
munkavállalók a szabadságolások miatt többet költenek, a 14. havit pedig karácsonyt megelőzően kapják meg a mozdonyvezetők.
Ezek a jövedelmek az olasz társadalmi viszonyok között tisztességes megélhetést biztosítanak a mozdonyvezetők számára. A nyugdíjazásról azt tudhattuk meg, hogy 40 éves munkaviszony után, 58
éves korban tudnak az olasz kollégák nyugdíjba vonulni. A nyugdíj átlagos havi mértéke nettó 1500 euró. Az ottani tervekben azonban
az is szerepel, hogy az általános nyugdíjkorhatárt 67 éves korra kívánják kitolni a későbbiekben. Erről azonban ma még végleges döntés nincs. Az országos érdekegyeztetéssel kapcsolatosan megtudhattuk, hogy három szakszervezeti konföderáció tárgyal
állami szinten. Az ott megkötött megállapodásokat ágazati szinten tárgyalják tovább,
majd vállalati szinten állapodnak meg a szakszervezetekkel.
Kérésünkre ismertették, hogyan történik a sztrájk szabályozása Olaszországban. Ezeket tartományi törvények szabályozzák, de a lényege, hogy első sztrájk esetén a munkabeszüntetés hossza maximum 8 óra lehet. Második alkalommal ennek mértéke
már kitolható akár 24 óráig is, de ez idő alatt is közlekednie kell az élőállatokat szállító tehervonatoknak, illetve a személyvonatok 50%-nak. A személyvonatok 50% akár
közlekedhet úgy is, hogy reggel 06.00-09.00, illetve 18.00-21.00 között közlekedjen
le az 50%-s mérték egésze. Szombat és vasárnapokon ettől eltérő szabályok lehetnek. A legutóbbi sztrájkot az IVU-PLÁN bevezetése ellen hírdették meg.
A beszélgetés közben az osztrák kollégák is bemutatták szakszervezetüket illetve a
MOSZ is részletesebb tájékoztatást adott az olasz kollégáknak a szakszervezet működéséről, feladatairól, elért eredményeiről és a legfontosabb további célkitűzéseiről.
A tárgyalás késő délutáni részében az osztrák kollégánk külön megbeszélést tartott
az időközben megérkezett Cargo-s tagcsoportunk vezetőjével, illetve néhány RCH kollégával. A megbeszélés témája az osztrák szakvizsgával rendelkező kollégák ausztriai
foglalkoztatásáról szólt. A késő estig tartó tárgyalást követően olasz barátaink Budapest nevezetességeivel ismerkedtek meg, melyből természetesen nem maradhatott
ki a karácsonyi vásár pezsgő világa sem. A látogatást a résztvevők hasznosnak és előremutatónak értékelték, továbbá szorgalmazták azt is, hogy a kétoldalú megbeszélések gyakorlatát folytassuk a jövőben is. 
K.L.

Olasz szakszervezeti delegáció
Budapesten
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Az előttünk álló év sok bizonytalanságot rejt, számos kérdést vet fel. Hogyan alakul a MÁV Zrt. és
a leányvállalatok átszervezése, milyen következményekkel járhat az új Munka Törvénykönyve elfogadása, képesek lesznek-e a szakszervezetek ellátni, tagjaik képviseletét?

Megkérdeztük: mit vársz a 2012-es évtől mozdonyvezetőként?
Ismét elmúlt 365 nap, így mi mozdonyvezetők is számot vetünk múltról, s gondolkodhatunk a jövőről. Felvetődik a kérdés, mit várunk a 2012-es évtől? Azt hiszem,
nyugodtan kijelenthetem, túlzott, nagy változást hozó reményeket nem fűzhetünk
hozzá. Jelenleg az évek óta húzódó, mesterségesen kreált gazdasági válság nyomja rá bélyegét mindennapjainkra, sok-sok család életét keserítve meg ezzel. A mai
bankár világban – sajnos – az ember számít legkevésbé. Emellett a közösségi közlekedés, ezáltal a vasúti vállalatok ismét átszervezésre kerülnek, ami szintén bizonytalansággal töltheti el a dolgozókat: vajon mi lesz az ötletelésből? Kiszámíthatóság, megbízhatóság, európai munkakörülmények? Esetleg káosz és felfordulás?
Majd meglátjuk. Eközben a tudatalattiban már ott motoszkál a gondolat, hogy ismét jönnek az éves vizsgák, azonban nem a megszokott formában. Ezzel kapcsolatban is sokféle információ keveredik: új forgalmi utasítás és műszaki utasítások,
más vizsgahelyzet és módszerek. A feladat adott: megküzdeni vele. További fontos
szempont, hogy a jövő évtől új munkatörvény kerül bevezetésre, amely nem a munkavállalóknak kedvez. Ezért értetlenséggel teszem fel a kérdést, miként tudta három szakszervezeti tömörülés is szentesíteni az aláírásával? Kérdezem, a tisztelt
szakszervezeti vezetőség nem a képviselt dolgozók véleménye szerint dönt? Nem
utolsó sorban, kedvező lenne, ha mozdonyaink és motorvonataink műszaki és esztétikai állapota sem romlana tovább, előbb utóbb új járművek is beszerzésre kerülnének, valamint egy „utasbarát” menetrend is elkészülne végre. Mindent összevetve reménykedjünk, bizakodjunk, hogy rosszabb nem lesz, a vasúti szállítás pedig,
szép lassan szárnyra kaphat, sok-sok embernek munkát adva. Végezetül egészségben és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves kollégának és
családjának.
„Jó utat az elejének!” 
Gáspár Gyula Székesfehérvár
Ha őszinte szeretnék lenni, akkor azt kellene, hogy mondjam semmi jót, de mint
tudjuk a remény hal meg legutoljára. Az ember van annyira naiv, hogy elhiggye azt,
hogy az új év majd jobb lesz, mint az, amit magunk mögött tudunk, de sajnos fel kell
ébredni, mert ez csak álom. Elsősorban amit én várnék a jövőtől, az az lenne, hogy
az emberek kicsit emberségesebben bánjanak egymással, és ne a farkastörvények
érvényesüljenek a hétköznapokban, akár a munkahelyen is. A munkahellyel, és a
munkával kapcsolatban pedig azt várnám, hogy sok olyan dolog van, amit ha józan
paraszt ésszel csinálnánk, akkor sokkal olcsóbban, és rövidebb időn belül sokkal
hatékonyabban meg lehetne oldani. Ez alatt pl. érteném a vizsgáztatás menetét,
mi voltját, ami ugye aktuális téma lesz a jövő esztendőben. Amit várok még, azt
akár úgy is nevezhetném, hogy „csoda”, de mint tudjuk, csodák nem léteznek csak
a mesében, így azt ki se merem ejteni a számon, hogy helyi szinten a tehervonati és állomási tartalékok szolgálatainak számának növekedését várnám, de sajnos,
mint tudjuk ez nem csak a munkáltatón múlik. Szükség volna a „felsőbb szinteken”
is egy kis lobbira ahhoz, hogy rajtunk keresztül áramoljon az áru, keletről nyugatra.
Az új Mt.-vel kapcsolatosan inkább nem nyilatkoznék, mert ez egy rabszolgatartó
társadalom modelljét vetíti elénk jelen formájában. Egyszóval nem igazán táplálok
hiú ábrándokat a jövő évvel kapcsolatosan, mivel az évek folyamán azt megtapasztaltam, hogy jobb biztos nem lesz. Azért szeretnék minden kollégának és családjának Békés, Boldog Karácsonyt, az Új Esztendőre pedig, egy Szebb, Élhetőbb Jövőt
kívánni!
Csépke Csaba Záhony
Egy új év kezdetét az ember mindig bizakodva várja. Ám a 2012-es, bizonytalannak tűnő évre, nehéz optimistán előre nézni. A munkavállalókat érintő MT jogszabály
módosítások -gondolok itt az esetleges munkaidő keret átszabására, a műszakpótlék változtatására, változó munkahelyre- nehéz és hátrányos helyzetbe sodorhatnak

Barsi Balázs
rovata

bennünket , mozdonyvezetőket . A várható újabb nagyszabású vasúti átalakításokon
már meg se lepődik az ember. Ezeknek a dolgoknak a következménye mélyen húsba
vágóak lehetnek. Sok eddig elért vívmány, amelyekért éveken keresztül küzdöttünk,
csorbulhat. Ebben a kiélezett szituációban felértékelődik az érdekképviseletek szerepe, amelyek egyre nehezebb helyzetbe kerülnek gondolok itt az érdekképviseletek
burkolt ellehetetlenítésére, a sztrájkjog szigorítása. A szakszervezetekre –köztük a
MOSZ-ra is-nagy nyomás és nagy felelősség hárul és egyúttal miránk is, szakszervezeti tagokra. Úgy gondolom, hogy bármiféle előrelépés-én itt
már az eddig elért vívmányok megtartását is annak veszem- csak komoly, öntudatos összefogással lehetséges .Valószínűleg a KSZ is változásokon megy keresztül.
Ennek a mikéntje, és főleg a tartalmi része nagyon meghatározza a következő évet,
esetleg éveket. Talán itt tudom elképzelni az esetleges MT-ben foglaltak árnyalását,
finomítását. Így aztán összegezve, egy változásokban gazdag, mozgalmas évnek
nézünk elébe. Ami nem biztos, hogy minden esetben rossz. Majd az idő eldönti. És
hogy még mit várok 2012-től? Mondjuk egy jó hangulatú mozdonyvezető horgászverseny ahol, miközben halszagú a kezünk, ezekről a dolgokról is érintőlegesen beszélgethetünk, kollégákkal, barátokkal. Ez úton kívánok minden tisztelt Kollégának
kellemes karácsonyi ünnepeket, jó egészséget, balesetmentes munkavégzést és
eredményekben gazdag, Boldog Új Évet
Baranyai Zsolt Szombathely
Hogy mit várok a 2012-es évtől? Nem egyszerű kérdés! Nagyon nagy változások
vannak kialakulóban a jövőre nézve. Sajnos, ezek a változások egyike sem a munkavállalók érdekeit szolgálja majd. Sajnálattal szembesülünk azokkal a tényekkel,
melyek napvilágot láttak a leendő Munka Törvénykönyve tükrében. A munkavállalók teljesen kiszolgáltatott helyzetbe fognak kerülni a munkáltatás feltételeiben, a
bérről nem is beszélve! Az új MT véleményem szerint teljesen munkavállaló ellenes.
Nem lenne szabad ennyire kiszolgáltatottá tenni a munkavállalókat a munkáltatóval
szemben. Sajnos a leendő MT-ből csak negatívumokat lehet említeni, mint a próbaidő 6 hónapra történő emelése, mint a rendkívüli felmondás, mint a kártérítési
felelősség, mint a műszakpótlék, mint a szabadság mennyisége, mint a napi minimális munkaidő kötelezővé tétele, stb. A leendő MT-ből kiderül, hogy a kormányunk
nem szakszervezet barát! A munkavállalók demokratikus jogait szinte nullára akarja
korlátozni, a szakszervezetek jogait szintén minimálisra csökkenteni. Ez egy demokratikus államban elfogadhatatlan! A szakszervezeti vezetők létszámát és a munkaidő kedvezmény csökkentését teljesen abszurd dolognak tartom. A jogaik megcsorbításától meg nem is beszélve! A elkövetkező két és fél év nagyon kemény lesz, mint
munkavállalóknak, mint a szakszervezetnek egyaránt. A cél, ezen időszak túlélése!
Nem könnyű, de kénytelenek leszünk! Mint ahogy a KSZ. tárgyalások is keménynek
fognak bizonyulni az MT. tükrében. Továbbá a tárgyalást még nagyban befolyásolhatja a vasútvállalatok jövője. Egyik nap összevonjuk a cégeket, másnap már nem.
Biztosat senki sem tud! Összességében teljesen mindegy, hogy minek fogják hívni
a cégünket, de lényeg egy: NORMÁLIS MUNKÁLTATÁSI FELTÉTELEK és NORMÁLIS
MUNKABÉR!
Pintér Norbert Dombóvár
A jövő évben szeretném, ha lenne munkabiztonságunk és a fizetésünk legalább a
reál értékét megtartaná, nem esne szét az Európai Unió és kezdene végre kilábalni a válságból. Az emberek rájönnének, hogy nem a pénz és a hatalom, hanem az
ember az érték. Szeretném, ha Békéscsaba fele is járna sok új vonat és mozdony,
mert itt is vannak emberek, se rosszabbak, se jobbak az ország más részein lakóknál, akik szeretnének dolgozni. Ne legyenek katasztrófák, és a helytelen döntéseket hozóknak legyen erejük belátni a hibáikat és megváltoztatni azokat jó irányba.

Szilágyi Olivér Békéscsaba

Köszönöm, azoknak a mozdonyvezető kollégáknak a közreműködését, akik 2011-ben a „Megkérdeztük” rovatban elmondták véleményüket,
megosztották gondolataikat a Mozdonyvezetők Lapja olvasóival
2011. december
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megkérdeztük…

Megkérdeztük…

RCH hírek…

Négy évszak a Rail Cargo Hungariánál
A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2011-ben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy versenyképességének hosszú távú fenntarthatóságának érdekében optimalizálja tevékenységét, fejlessze képességeit és tovább erősítse ügyfélkapcsolatait.
Az alábbiakban azokat az eseményeket, eredményeket idézzük fel, amelyek a vállalat számára meghatározónak bizonyultak az elmúlt tizenkét hónap során.
Január
A Rail Cargo Hungariánál sikeresen zárult az elő krízisintervenciós program. A képzésen a vállalat több mozdonyvezetője, illetve a
balesetekkel közvetlenül foglalkozó kollégája vett részt. A tréning
résztvevői olyan önismereti tudásanyagot és stresszkezelő technikákat sajátíthattak el, amelyek segítséget nyújtanak egy váratlanul
bekövetkező rendkívüli esemény,
illetve baleset megfelelő kezeléséhez.
Február
A Nemzeti Közlekedési Hatóság február 28-án adta
át a Rail Cargo Hungaria számára a vállalat biztonságirányítási rendszerének megfelelő működését
megerősítő tanúsítványt. A hatósági igazolás sikeres megszerzésében meghatározó szerepe volt a
vállalat Vasútbiztonság és védelem szervezetének.
A 2016. február végéig érvényes dokumentum értelmében a társaság eleget tesz a szigorú európai,
illetve hazai vasútbiztonsági követelményeknek és
törvényi kötelezettségeknek. A Rail Cargo Hungaria
így továbbra is jogosult a vontatási és árutovábbítási tevékenység végzésére az országos törzs-hálózati, regionális és egyéb vasúti pályán, illetve a pályákat összekötő pályahálózatokon. A tanúsítvány
jelentőségét fokozza, hogy az NKH vizsgálata első
alkalommal terjedt ki a Rail Cargo Hungaria vontatási tevékenységére, amely szintén maradéktalanul
megfelelt az előírásoknak.
Március
„Új dél-kelet európai együttműködés a vasúti áruszállításban” mottóval a Rail Cargo Hungaria Zrt.
2011. március 30-31-én magas szintű vezetői
szakmai találkozót tartott. A rendezvény a CFR
Marfa, GySEV, HZ Cargo, RCA, RCH, RZD, SŽ, UZ,
ZS és ZSSK Cargo vezető szakemberei számára
eredményesen, hasznos tapasztalatokkal zárult.
A résztvevők megerősítették elkötelezettségüket a
nemzeti vasúttársaságok együttműködése mellett,
hangsúlyozva az infrastruktúrát érintő beruházások
fontosságát. A meghívott vezetők úgy látták, hogy
a találkozó rendszeressé tételével és a folyama-
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országból érkező több mint 51 ezer képviselője látogatott meg.
Június
Június második hetében a Rail Cargo Hungaria Zrt.
vendégei voltak az anyavállalat gyakornokai. A hét
osztrák fiatal és kísérőjük változatos és széles körű tájékoztatást adó programokon vettek részt az
ötnapos látogatáson. A gyakornokok első két napjukat Budapesten töltött ék. Programjaik során
meglátogatták a BILK-et, majd egész napos látogatást tettek Miskolcon illetve Záhonyban, ahol a
területek vezetői fogadták őket. Mindkét helyszínről nagyon pozitív tapasztalatokkal távoztak, a látogatás során végig nagy érdeklődést mutattak minden iránt.

tos kapcsolattartás által megőrizhetik a személyes
Július
kapcsolatok ápolásából származó előnyöket.
A Rail Cargo Hungaria sikeresen teljesítette feladatait a környezettudatosságot támogató „Zöld Nyíl”
Április
A Rail Cargo Hungaria Zrt. a záhonyi térség vasúti projektben. Miskolc város történetének egyik legforgalmának növelése és ezzel szoros összefüggés- nagyobb és talán a legtöbb embert érintő beruháben a térségi munkahelyek megőrzése érdekében zása a „Zöld Nyíl” névre keresztelt villamos-projekt,
a MÁV Zrt-vel és a Záhony-Port Zrt-vel közösen, ami 2009-ben vette kezdetét. Az uniós finanszírostratégia összefogást készített elő. Az április 12- zású program keretében a teljes, eddig használt
ei tárgyaláson a vezetők azokat a szinergia-lehető- 9,6 km hosszúságú szakaszon komplett pályareségeket vizsgálták meg, amelyek tovább fokozzák konstrukciót hajtanak végre, amely új megállók,
az érintett társaságok működésének hatékonysá- utas peronok és végállomások kialakítását is magát és hosszú távú fenntarthatóságát. A résztve- gába foglalja. Ebben a nagyszabású, és nemes
vők a célok eredményes megvalósítása érdekében célt kitűző munkából a Rail Cargo Hungaria Zrt. is
együttműködési szerződést írtak alá és ismertették jelentős mértékben kivette a részét. Egyrészt 2010
az összefogás keretében felvállalt szerepüket és tö- júniusától a társaságtól bérelt 1000 m2-es területen történt a sínek és egyéb pályaépítéshez szüksérekvésüket.
ges anyagok tárolása Miskolc Gömöriben. Másrészt
a vállalat 37 kocsi közlekedtetésével fuvarozta az
Május
A legjelentősebb szállítmányozással és fuvarozás- Ausztriából ide feladott 1772 darab, egyenként 18
sal foglalkozó cégek között a Rail Cargo Hungaria méter hosszúságú sínt.
Zrt. is részt vett a május 10-13. között tizenharmadik alkalommal megrendezett Transport Logistic ki- Augusztus
állításon, Münchenben. A szakmai vásáron a vál- Újabb rekord terhelésű vonatot továbbított a Rail
lalat a BILK Kombiterminál Zrt. vezetőségével Cargo Hungaria augusztus 4-én. A 43 kocsiból álegyütt az anyavállalat, a Rail Cargo Austria AG ló szerelvény Debrecen – Kelenföld között több
standjánál képviseltette magát. A rendezvény ki- mint háromezer tonnával közlekedett. A társaság
emelt szakterületei ezúttal is a logisztika, telemati- a megrendelés keretében a hajdúsági és a nyírséka és közlekedés, az árufuvarozási és szolgáltatá- gi berakó állomásokról 20 kocsinként feladott elesi rendszerek, valamint az intralogisztika voltak. A gyet Kelenföldig – vonatonként 40-43 kocsit – egy
rendezvényen közel 60 országból több mint 1500 tagban továbbít. Innen a gyár JIT (Just-In-Time) lokiállító jelent meg, amelyet zárásig a szakma 134 gisztikai rendszerének megfelelően külön, elő-
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Szeptember
A Rail Cargo Hungaria hozzájárulásával szeptember 21-én a Budapesti
Osztrák Iskola két diákja ünnepélyes
keretek között vette át a tanulmányi ösztöndíjprogramba történő sikeres bekerülésért járó elismerő oklevelet. A vállalat az oktatási intézmén�nyel kötött kulturális együttműködés keretein belül
a 2011/12-es tanévben két diákot segít tanulmányaiban. A megállapodás értelmében öt tanéven
keresztül járul hozzá a társaság a tehetséges tanulók eredményes előmeneteléhez. A Rail Cargo
Hungaria számára az iskolával való együttműködés
a hagyományosan jó osztrák-magyar üzleti és kulturális partnerség részét képezi.
Október
A második krízisintervenciós tréning a Vasútbiztonság és védelem, valamit a Vontatásmenedzsment
szervezetek összehangolt előkészítő munkájának

Rendszerének megfelelőségét a hatóságon kívül
egy külső, harmadik feles, független tanúsító cég
is igazolta. A vállalat a független tanúsítás megszerzésével teljesítette anyavállalatának az ilyen
irányú elvárásait is. A tanúsítvány megszerzése is
alátámasztja, a Rail Cargo Hungaria számára kiemelten fontos a vasútbiztonság, mely nemcsak a
versenyképesség növelését, hanem az ügyfelek bizalmát építő tényező is egyben.

köszönhetően október 3-án indult és a hónap végéig tartott. A program keretében sor került a mozdonyvezetőknek tartott egy-egy napos tréningre,
továbbá a mozdonyvezetőkkel közvetlen munkakapcsolatban álló kollégák két napos képzésére is.
November
Egy nemzetközileg elismert osztrák tanúsító cég, a
Quality Austria GmbH illetékese november 17-én ünnepélyes keretek között - az augusztusi audit sikeres
teljesítésének eredményeként - adta át a Rail Cargo
Hungaria Zrt.-nek a vállalat Vasútbiztonság Irányítási
Rendszer megfelelő működését igazoló tanúsítványt.
Ennek jelentőségét fokozza, hogy ezzel a Rail
Cargo Hungaria Zrt. az első olyan vasútvállalat Magyarországon, amelynek Vasútbiztonság Irányítási

RCH hírek…

re egyeztetett ütemezés alapján juttatja el rendeltetési helyére. A rakott
és üres Tagps kocsi együtt történő továbbításával jelentős költséget takarított meg a vállalat, valamint kevesebb
mozdony és mozdonyvezető kapacitást kötötte le.

December
A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2016-ig szóló keretszerződést írt alá a MÁV Trakció Zrt.-vel a vontatási
szolgáltatások igénybevételéről. A mindkét vasúttársaság gazdálkodása szempontjából rendkívüli
jelentőségű okmányt a Rail Cargo Hungaria Zrt. részéről Kovács Imre, az igazgatóság elnöke, CEO és
Arnold Schiefer, CFO az igazgatóság tagja, a MÁV
Trakció Zrt. képviseletében pedig Rácz Imre vezérigazgató látta el kézjegyével. A szerződés megkötésére a MÁV Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt.
tulajdonosa, az ÖBB AG közötti szakmai és gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzéséről december 2-án aláírt hosszú távú stratégiai megállapodás ünnepélyes aláírását követő rövid időn belül
került sor, megerősítve a két szomszédos ország
állami vasúttársaságainak szándékát a kölcsönös
előnyök közös kiaknázásra.

RCH Kommunikáció

A munkavállalói érdekképviselet egyik törvényileg szabályozott formája a munkavédelmi képviselet és az üzemi tanács.
Az 1992. évi XXII. törvény, valamint az 1993. évi XCIII. törvény előírásait figyelembe véve a testületek mandátuma megszűnik, új
üzemi tanácsokat, illetőleg munkavédelmi képviselőket, bizottságokat kell választani valamennyi MÁV TRAKCIÓ Zrt. munkáltatói jogkörrel rendelkező egységénél.
A MÁV TRAKCIÓ Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottsága és a MÁV TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanácsa, egyeztetve a szakszervezetekkel és a munkáltatóval az üzemi tanácsok és a munkavédelmi képviselők választását

2012. március 27-28-29-re javasolja kitűzni.

Az egységes lebonyolítás, valamint a választás eredményének megállapítása érdekében javasoljuk a megalakuló Választási Bizottságoknak a választás időpontjának elfogadását.
A Munka Törvénykönyve 48. paragrafusának megfelelően, a választások előkészítése és lebonyolítása a megalakuló választási bizottságok feladata.
Felhívjuk a működő üzemi tanácsokat, munkavédelmi bizottságokat, hogy a Munka Törvénykönyve 49. paragrafusa szerint
2012. január 15-ig
alakítsák meg a Választási Bizottságokat, és adjanak meg minden segítséget a választások sikeres lebonyolításához.
Felszólítjuk a munkavállalókat, hogy éljenek lehetőségeikkel és saját érdekükben vegyenek részt a választások előkészítésében és
a szavazásban.
Az üzemi tanácsok és munkavédelmi képviselők megválasztása elengedhetetlen, a választásokon való részvétel minden munkavállaló érdeke.
A választások sikeres lebonyolításának segítésére a MÁV TRAKCIÓ Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottsága és a MÁV TRAKCIÓ Zrt.
Központi Üzemi Tanácsa információs elérhetőséget működtet, amely a 06/30/ 2031649 és a 06/30/203 1652 telefonon és a
munkavedelem@t-email.hu és mavtr.kut@gmail.com email címen érhető el.
Budapest, 2011. december 13.
MÁV TRAKCIÓ Zrt. Munkavédelmi Bizottságai és a MÁV TRAKCIÓ Zrt. Üzemi Tanácsai nevében
Bordás Imre
KÜT elnök

2011. december

Hornok Béla
KMvB elnök
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Területi hírek

Budapest – Nyugat

2011. november 17-18-án Budapest Nyugat terület küldöttei és
tagcsoportjainak tisztségviselői területi képzésen vettek részt
a Fejér megyei Gánton.
A találkozóra meghívást kaptak a MOSZ vezetői.
Szakszervezetünk elnöke és alelnökei a mindennapi problémák
mellett tájékoztatást adtak a várható változásokról. A hamarosan hatályba lépő Mt. szabályaiból adódó változások sok tekintetben hátrányosan érintik a munkavállalókat, nehezítik a szakszervezeti munkát, a szakmai érdekvédelmet.
A tagcsoportok választott tisztségviselői beszámoltak a tagcsoportjaikban folyó munkáról, próbáltak képet festeni tagjaink véleményéről az elmúlt időszak eseményeivel kapcsolatban.
A legtöbben a bizonytalanságot jelöltük meg fő problémának,
amely sok területen érinti a mozdonyvezetőket.
A mai napig nem tudni, mik a kormányzati célok a MÁV csoport
jövőjével kapcsolatban. Lesz-e összevonás? Ki és milyen formában kap helyet az alakuló szervezetben?
Hogyan változik a kollektív szerződés a készülő Munkatörvénykönyv hatására?
Szintén nehéz előre látni, hogy milyen újabb és újabb szabályok,
vizsgák nehezítik a mozdonyvezetői hivatást gyakorlók életét.
Többen jelezték, hogy sok a probléma a szolgálatok kialakításában a vezénylés rendszertelenségében.
A terület tisztségviselői kijelentették, hogy a jövőbeni megváltozó körülmények között is vállalják a munkát a tagok érdekében. A rendezvény után, a várható nehézségek ellenére egymást erősítő elszánt csapat indult haza.
November a bálok időszaka.
A hegyeshalmi tagcsoport két korábban nyugdíjba vonult kollégát búcsúztatott a Mosonmagyaróváron megrendezett bálon,
ahol szép számban vettek részt a nyugdíjas tagcsoport tagjai
is.
Szintén bált rendezett a székesfehérvári tagcsoport is. Ebben
az évben nem volt nyugdíjazott kolléga, ennek ellenére a hagyományoknak megfelelően közel negyvenen ropták a táncot hajnalig. Nagy öröm volt itt is több
nyugdíjas kollégánk részvétele.
Végül minden olvasónak, kollégának és családjának békés, szeretetben gazdag karácsonyt és
boldog újévet kívánok!

Csire László

Pécs

November 29-én fontos esemény részesei lehettek a Dombóvárra érkező Tettye intercity vonat utasai. A vonat megállása
után a dombóvári tagcsoport vezetői, a család, a barátok, munkatársak köszöntötték aktív pályafutásának befejező szolgálatát teljesítő Bánrévi Károly főmozdonyvezető kollégánkat, MOSZ
alapító tagját. A megható köszöntést követően egy pohár (gyerek) pezsgővel köszöntük meg áldozatkész, lelkiismeretes munkáját.(bővebben a lap következő számában)
2011. december 1-jén 14-órától fórumot
tartott a bátaszéki tagcsoport. A vezetőség megtartotta éves pénzügyi beszámolóját, melyet a jelenlévő tagtársak elfogadtak. A fórum vendége volt Wéber József
területi ügyvivőnk. A jelenlévők tájékoztatást kaptak a MOSZ jövőbeli működéséről,
lehetőségeiről, terveiről. Az új munkatörvénykönyve, és a vasútvállalatok összevo-
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násának várható hatásiról, a Ksz-ről, bérről, nyugdíjról. A 4050%-os részvétel arra enged következtetni, hogy igen is érdekli
a kollégákat a jövőjük. Érzik, hogy a zsebünkben turkálnak, és
közben egyre kiszolgáltatottabbá válnak. Sok pozitív dolgot sajnos nem hallhattunk. A kb. egyórás tájékoztatás után a jelenlévők kérdezhettek. Remélem mindenki kielégítő választ kapott
a kérdésre. A fórum tudatosította a jelenlévőkben, hogy csak
együtt és egységesen tudjuk a legjobban átvészelni a ránk váró
nehézségeket. Mindenkinek köszönjük a részvételt és minden
kollégánknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Újévet
kíván a MOSZ Bátaszéki Tagcsoport.
2011. november 14-én 13 óra 30 perctől megtartottuk éves
pécsi tagcsoporti fórumunkat.
Kellemes meglepetésre, 27 fő tudott a rendezvényen részt venni. Ilyen még a tagcsoport vezetésem alatt nem fordult elő.
Bíztam benne, hogy a megadott témakörök érdeklik az embereket és csak reménykedtem hogy idén többen lesznek, mint
2010-ben. Úgy tűnik ez bejött, a jövő bizonytalansága, az információ éhség becsalta tagjainkat a padsorok közé.
De beszéljünk egy kicsit a fórumról.
A két vendégünk Kiss László a MOSZ elnöke, és dr. Dancsa Attila a MOSZ alelnöke volt.
Az új Mt. tervezetéről
dr. Dancsa Attila adott
bő másfél órás tájékoztatót, majd Kiss László folytatta a munkaügyi jogvita állásáról és
a vállalat átszervezésével kapcsolatos lehetőségekről. Több kérdés
is elhangzott az adott
témakörökkel kapcsolatban tagjainktól, melyre kimerítő válaszokat kaptak vendégeinktől.
Ezt követően áteveztünk a szakszervezetek jövőjéről az új Mt.
témakörre, melyet egy mondattal is ki lehetett volna fejezni:
a kormány hadat üzent a szakszervezeteknek.
Végül pénztárosunk adott tájékoztatót a tagcsoporti pénztár alakulásával kapcsolatban.
A fórumot 17 óra 30 perckor zártuk.
Soraimat azzal fejezném be, hogy a kormány hadat üzent a szakszervezeteknek, de hogy ki lesz
a győztes, az csak rajtunk múlik.

Wéber József

Debrecen – Kelet

2011. október 28-29-én területi képzésen vettek részt a Debrecen és Debrecen - kelet területek választott tisztségviselői.
A képzésen jelen volt a MOSZ elnöke, egyik alelnöke, valamint a
jogtanácsosa. A képzésen szó volt az új Mt. tervezetről, annak
hatásairól, az előttünk álló jövőről. Tájékoztatót hallgattak meg
a résztvevők a kollektív munkaügyi vitákról, a bírósági döntésekről és a korkedvezmény, valamint a korengedmény intézményéről. A második napon a területek munkacsoportokban beszélték
meg a saját problémáikat és a közeljövő várható eseményeire
próbáltak felkészülni.
A november 17-én megtartott HÉT ülésen tájékoztatót hallhattak a résztvevők a TVSZK közlekedés biztonsági helyzetéről.
Megtudtuk, hogy az utolsó egy hónapban nem volt számottevő esemény, ami rontotta, illetve veszélyeztette volna a közlekedés biztonságát. Megtudtuk azt is, hogy a feladathiány 3 %
alatt maradt eddig, valamint azt, hogy kettő fő decembertől Budapesten végzi szolgálatát az elkövetkező öt hónapban. Az éves
vizsgák a tervezet szerint júniusban kezdődnek Debrecenben és

2011. december

Szeged

November 18-án került megrendezésre a békéscsabai nyugdíjas tagcsoport szokásos őszi vacsorája. Ez alkalommal is igen
szép számban vettek részt a nyugdíjas kollégák, hiszen közel
hetven volt masiniszta vett részt az eseményen, többségük a
felesésével, párjával együtt érkezett. Először is röviden megemlékeztek az időközben elhunyt kollégákról, majd tájékoztatást kaptak az aktuális helyzetről és a várható változásokról.
Ezután kezdődött a vacsora, majd mindenki eldönthette, hogy
hosszantartó beszélgetésbe kezdjen, vagy táncoljon az esemény végéig. Mindent összevetve úgy gondolom, hogy az ízletes vacsora után jó hangulatban tölthették az időt a résztvevők.
Öröm volt látni, hogy a több évtizede nyugdíjba vonult kollégák

2011. december

és fiatalabb társaik is ugyanolyan érdeklődéssel vesznek részt
a számukra szervezett eseményeken, szinte csak azok hiányoztak, akik egészségügyi probléma miatt nem tudtak részt venni
a vacsorán.
December 2-án Szegeden vettünk részt a szokásos havi HÉT
ülésen, ahol több probléma is szóba került. Megkérdeztük a
munkáltatót, hogy a fordulók tekintetében milyen változásokra
számíthatunk, mivel előzőleg arról értesítettek, hogy a novemberi fordulók lesznek érvényben decemberben is. Ezzel viszont
az a probléma, hogy vannak olyan vonatok, amelyek jelentős időeltolódással közlekednek a 2012-es menetrendben, vagy eddig
nem is közlekedtek, így azok kiszolgálásáról nem tudunk semmit. A munkáltató tájékoztatott, hogy a központi tervezők már
a januári hónapot tervezik, ezért ezeket a szolgálatmódosításokat a TVSZK dolgozói fogják elkészíteni, és amint kész vannak,
értesítenek bennünket. Csak nagyon halkan szeretném megjegyezni, kicsit tartok tőle, hogy a központban újra optimalizálják a fordulókat. Lehet, hogy azért mert a tavalyi menetrendváltás után történt optimalizálást követően is másfél hónapba
telt, hogy ténylegesen kivitelezhető fordulók legyenek? Forduló készítés terén sajnos már csak szurkolni tudok a sikerhez,
mert ugye mostanra mindenki tudja, hogy a szakszervezet részéről nem érthetünk a forduló készítéséhez, viszont az a baj,
ha mégsem sikerülnek az új fordulók, annak mi isszuk meg a levét. Felvetődött még, hogy Kiskunhalas tekintetében nagyarányú teljesítmény csökkenés várható az új menetrend bevezetésétől. Mivel a Start a 150-es vonalon szándékozik járatni a BV
motorkocsijait, ezeket a TVSZK dolgozói típusismeret hiánya miatt nem tudják kiszolgálni. A munkáltató tájékoztatása szerint
TVSZK- n belüli átcsoportosítással próbálja elérni az egyenletes
leterhelést, de még így is előfordulhat, hogy a szolgálati hely tekintetében meg fog növekedni az állásidő. Kértük a munkáltatót, hogy a kiskunhalasi mozdonyvezetőknek legyen lehetőségük a típusismeret megszerzésére, amennyiben hosszabb ideig
számíthatunk a motorkocsi térségünkben való közlekedésével.
A TVSZK vezető úr válaszában elmondta, hogy a központtól a típusismeret megszerzésére az engedélyt valószínűleg nem fogja
megkapni, mert ezekből a járművekből nagyon
kevés van és a típusismeret megszerzése nagyon drága. Reméltem, hogy az újévet tekintve
jobb hírekkel is szolgálhatok, de sajnos úgy néz
ki, hogy a jó hírek még váratnak magukra. Mindezek ellenére mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!
Szóth Tibor

Miskolc

E híreim alcímének adhatnám azt is, hogy „közkívánatra”.
Már több mint egy éve nem írtam e lapban. Megvoltak az okai,
de ezt itt most bővebben nem kívánom részletezni. Annyit azért
ezzel kapcsolatban elárulok, hogy túl sok „kritika” érte írásaimat (no, nem a tagságunk köreiből), s előszeretettel idéztek belőle, noha sokszor pontatlanul. Meg kellett azzal ismerkednünk,
hogy aki keményebb hangvételt üt meg e lapban, annak számolnia kell akár egy bírósági eljárással is (GY.F.).
Több kolléga is jelezte felém, volt, aki személyesen, hogy hiányolják híreimet. Így hát megpróbálom bepótolni, illetve újraéleszteni területünk híreit.
Az nem igaz természetesen, hogy nálunk nem történt semmi,
de bizonyos értelemben a foglalkoztatásunk körüli helyzet szinte állandósult, s az eredményeink stagnáltak. Nem lett volna felemelő érzés, ha állandóan csak a rossz helyzetről tudtam volna beszámolni. Területem tagcsoportjai annak rendje és módja
szerint végezték tagcsoporti munkájukat, szervezeti szinten az
arra illetékesek megfelelően képviselték tagjainkat akár a kül-
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júliusban végződnek Záhonyban. A decemberi munkaidő beosztás alapjául szolgáló személyzeti fordulóról nem tudtunk érdemben beszélni, mert az nem készült el addigra (a mai napig sem
ismerjük (dec.09)). A MOSZ tárgyalócsoportja felől kérdés fogalmazódott meg a központvezető felé a munkavállalókat megillető és a KSZ 2. számú mellékletében található, 2x5 óra ruha
átvételére fordítható távollét, vezénylésben történő megjelenítéséről. A központvezető előadta, hogy nem lesz ebben az évben ilyen jogcímen munkaidő betervezve, mert ebben az évben
ruha sem lesz és akinek van is ruhája, az a 2010-es, vagy még
régebbi járandóság. Arra a kérdésre, hogy ha jövőre egyszerre lesz felvehető a 2011-es és a 2012-es ruha, akkor 2x10 óra
lesz-e elszámolva, szintén nemmel válaszolt a munkáltató.
A november 24-én megtartott Üzemi Tanács ülésen 5.650.000
Ft fizetési előleget osztott ki az ÜT, mintegy 33 fő igénylő között. Mivel ez az összeg december hónapban lesz kifizetve, minden igénylő óhaja szerint tudja karácsonyi ajándékokra, tüzelőanyagra, vagy deviza alapú hiteltörlesztésre felhasználni.
November 29-én tagcsoporti gyűlést tartottak a mátészalkai
kollégák, ahol a tagok közel 40 %-a megjelent. A megbeszélésen döntöttek a kollégák a karácsonyi ajándékozásról, egyéb, a
tagcsoport életét befolyásoló kérdésekről és választ kaphattak
a kérdéseikre, amit az új Mt. tervezetéről, a nyugdíjazásról és
más egyéb aktuális ügyekkel kapcsolatosan tettek fel. Ugyanezen a napon tartotta tájékoztatóját Nyíregyházán dr. Borsik
János az ASZSZ elnöke, ahol a mátészalkai és a záhonyi tagcsoport néhány tagja is részt vett. A fórum fő témája az új Mt.
tervezet és annak munkáltatókat érintő hatásai voltak. A megjelentek részletesebb tájékoztatást hallhattak, hiszen olyan háttér információkhoz juthattak, ami a napi sajtóban nem, vagy
csak erősen szűrve jelenik meg.
Mivel közeleg a karácsony, a tagcsoporti ügyvivők azon szorgoskodnak, hogy meg tudják ajándékozni a tagjaikat. Bízom
benne, hogy területünk tagcsoportjai megfelelő ajándékkal tudnak kedveskedni, habár az is
igaz, hogy nincs két egyforma ember és mindenki számára más a megfelelő! Mindezeken túl
Békés Boldog Karácsonyt és örömökben gazdag Boldog Új évet Kívánok minden munkavállalónak, de elsősorban a MOSZ tagjainak!

Gyüre Ferenc
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döttközgyűlésen, akár helyben a munkáltatóval szemben is.
Egyik tagcsoportnak sem volt megtiltva, hogy megírja azt, ami
a saját tagcsoportjánál történt. Elvétve ez meg is történt.
Több munkáltatói eljárás következményeként fordultunk bírósághoz, s több tárgyalásunk volt, és van. Ezek az eljárások, akár
évekig is elhúzódhatnak. Sajnos, a munkáltatói eljárásokkal kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy az utóbbi 1-1,5 évben sokkal szigorúbb felelősségre vonást alkalmaznak a mozdonyvezetőinkkel szemben, mint az indokolt lenne! Egyáltalán nem érzem
azt, hogy a munkáltató „saját emberének” tekintené a mozdonyvezetőt. Volt olyan ügyünk, amikor a fűtőházi tartalékon szolgálatot teljesítő kolléga két mozdonyt tolt be a villamos színbe, s
neki ütközött egy harmadik mozdonynak. Itt ezekben a járművekben kár nem keletkezett. Az ütközés oka az időbeni fékezés
elmulasztása. Ezt, nem is kifogásoltuk. Amiért a bírósághoz fordultunk, annak az oka az, hogy a mozdonyvezető kollégát részkár megfizetésére kötelezték. Miért is? A történet: az a mozdony, amely felé a tolatást végezték, s ki kívánták húzni, nem
volt befékezve. Azaz nem volt megfutamodás ellen biztosítva, s
az tovább gördült. A tovább gördülő jármű meglökte a műhelyben tőle „3-4” méterre álló második mozdonyt, amely szintén a
megfutamodás elleni védelem hiányában ugyancsak tovább gördült. Ez a második mozdony továbbgördült, s mint a mesében,
vagy akár a láncreakcióban ez is neki ütközött egy tőle szintén
távolabb, „5” méterre álló harmadik mozdonynak. „Természetesen” e mozdonyunk sem volt állva tartva. Milyen a fizika, avagy
a valóság? Szerintem, aki olvassa e sorokat, már következtetni
tud arra, hogy e mozdonyunk is szűkölködött az állva tartás terén. Így szegény harmadik mozdonyunk is továbbgördült, s neki ütközött a tőle szintén távolabb „8-10” méterre elhelyezkedő
emelőn lévő megemelt BZmot-nak. Kár ekkor keletkezett. VBO
kiszállt, s vizsgálódni (???) kezdett. Eredménye: a bekövetkezett balesetért, s kárért egyedül a mozdonyvezető hibáztatható. A helyszínen sem, s az eset óta sem, a tolatás vezetőjét a
VBO meg sem kérdezte, hogy mi történt. Fel sem merült, hogy
esetleg állva kellett volna tartani azt a járművet amelyre, illetve
amely felé a tolatást végezték! A többi járműről nem is beszélve. A mai napig nem tudok napirendre térni e fölött! Úgy látszik
ilyen egy mindenre kiterjedő, alapos VBO vizsgálat.
Tovább fokozta a döbbenetemet az, amikor a „saját”munkáltatói
jogkörgyakorlónk, az egyeztetés folyamán sem volt hajlandó figyelembe venni az objektív tényeket. Nem volt hajlandó tudomásul venni a nyilvánvaló tényt, hogy a KJK Üzemi Rendjében az
F.2. Utasításnak megfelelően az állva tartással kapcsolatos dolgok, leszabályozottak kell, hogy legyenek. (Persze erről a VBO is
megfeledkezett.) Sőt azt sem, hogy a tolatásra vonatkozóan a
forgalmi utasítások egyértelműen rendelkeznek, ideértve az állva tartást is. Elég egy pontot kiragadni az utasításból, s arra
hivatkozva felelősségre lehet vonni a mozdonyvezetőt.
A TRAKCIÓ bírósági előkészítő iratában is az szerepelt, hogy
az első „befékezett mozdony az ütközés hatására 1.33 métert
csúszott, melynek során elérte és az ütközés energiáját átadta a mögötte álló” második mozdonynak. Ugyanebben az előkészítő iratban írják, hogy a két „mozdony között kb. 3-4 m távolság volt”. Ugye érti mindenki! Az 1.33 méter csúszás, az elnyúlik
akár 3-4 méterre is! Nem ragozom, a bírósági szakra én kerítettem elő a KJK Üzemi Rendjét, amelyben egyértelműen le
voltak szabályozva az állva tartással kapcsolatos, utasításnak
megfelelő dolgok. A bíróság a kolléga hátrányos jogkövetkezményét mérsékelte, s a kártérítésre vonatkozó intézkedést hatályon kívül helyezte! A poén: mint később megtudtam, annak
ellenére, hogy a mozdonyvezetőn saját jogkörgyakorlónk a port
el kívánta verni, a TRAKCIÓ a GÉPÉSZET Zrt. felé a kárt nem
ismerte el! Ergo, ezzel azt a tényt támasztotta alá, hogy nem
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a mozdonyvezető felelős a bekövetkezett kárért. Ez egyébként
még a bírósági döntés előtt volt.
Figyelem! Azzal, hogy a jogkörgyakorló megbünteti a mozdonyvezetőt, nem azt jelenti, hogy a TRAKCIÓ elismeri annak felelősségét a balesetben való érintettsége kapcsán! A két dolog adott
esetben külön válhat! Erre figyelnünk kell a jövőben! Furcsa tény
mindenesetre, hogy a mozdonyvezetőket gyakran megbüntetik
helyben, de cégünk, saját dolgozója felelősségét nem ismeri el.
Első fokú bírósági ítélet született, a ki nem adott, s ki nem fizetett munkaközi szünetekkel kapcsolatban is! Ez ügyben még
2009. decemberében fordultunk bírósághoz. Bővebben erről
is csak később fogok tájékoztatást adni, amikor a jogerős ítélet
meg fog születni! Egyenlőre azonban annyit elárulok, hogy három kollégával fordultunk első körben a bírósághoz, s 100%;
59,48%, és 74,92%-ban lettek pernyertesek a munkaközi szünetek ellenértékének tekintetében. Fontosabb ettől sokkal az a
tény, hogy a bíróság kimondta: „…V43-as típusú mozdony sem
álló helyzetében, sem mozgó állapotában nem alkalmas a munkaközi szünet igénybevételére…”.
Ezek után röviden néhány dologról, év végi zárszámadás gyanánt.
A szerencsi tagcsoport májusban megtartotta a II. Vasút Világa Mozdony és Makett Kiállítást. A rendezvény rengeteg látogatót vonzott, a legapróbbaktól az aggastyánokig. A 4 napos
rendezvénynek Szerencs városa, és annak állomása adott helyet. A tagcsoport tagjai részére július végén horgászversenyt
is rendeztek.
A miskolci tagcsoport az idén is több olyan programot szervezett, mely már szinte hagyományosnak mondható. A szlovák
kollégákkal több ízben is találkoztunk. Az első alkalom a kassai
bál volt. Labdarúgásban többször is összemértük erőinket. Volt
a Felvidéken „gulyásparti”, mozdonykiállítás, valamint kirándulás
is, melyen több kollégánk vett részt. Viszonzásul ősszel láttuk a
kassai kollégákat vendégül a nemzetközi kapcsolatok révén, kétnapos kirándulással egybekötött találkozón, a Mátrában.
Tagcsoportunk legfontosabb eseményének mondható, a „Miskolci Mozdonyvezetők Napja”, melyet idén is Tiszaújvárosban, a
strandon tartottunk meg. Hatalmas volt az érdeklődés a rendezvény iránt. Családtagokkal együtt több mint kettőszázan vettünk
részt, s természetesen kassai kollégáink küldöttsége is jelen volt.
November 11-én tartotta meg a miskolci tagcsoport a MOSZ
Bálját. A jó hangulatú zenés rendezvényen t elt ház volt, hiszen
több mint 100-an voltunk jelen.
Bár kronológiailag 8 nappal a bál előtt volt, de a végére hagytam, a november 3-án megtartott „Fórum”-ot. A fórumra Kiss
László elnök úr, és dr. Dancsa Attila alelnök úr jött el. A rendhagyónak is mondható fórumon nagyszámú érdeklődő kolléga
vett részt. Minden kérdésre választ kaptunk, felölelve minden
olyan témát, mely a mozdonyvezetőket érinti, s fogja érinteni.
Hangot adtak kollégáink az idén a MOT-on szerzett negatív tapasztalatainak is.
„Misszió”: területünkről több kolléga teljesít szolgálatot „ideiglenesen a Bp-i TVSZK-nál”. Negatív tapasztalattal egyikőjük sem
rendelkezik. Gondolom ezt mindazért, mert két kolléga kivételével a többiek továbbra is szeretnének - a sportból vett kifejezéssel élve- „idegenben játszani”.
Jön az év vége. Karácsony; Szilveszter; Új év.
Bár borúsak a kilátásaink, de bíznunk kell a jövőnkben!
Kívánok minden kedves kollégának, és családtagjaiknak egyaránt Békés, Boldog Karácsonyt,
valamint Sikerekben Gazdag Új Esztendőt, természetesen Erőben, Egészségben!

Laczai Lajos
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Soros ülését tartotta a VSZK Budapest Helyi Érdekegyeztető
Tanácsa 2011. 11. 14-én, ahol a rotációs elvnek megfelelően
ezúttal a MOSZ Bp. Kelet Terület által felvetett kérdések élveztek elsőbbséget. Az ülésen részt vett Német Zoltán a VSZK vezetője, valamint a telephelyek vezetői egy kivétellel. Jelen volt a
MOSZ Bp. Centrum terület, a MOSZ Bp. Nyugat és Bp. Kelet
terület vezetője, a MOSZ Bp. Kelet terület tagcsoportvezetői, a
Gépészek Szakszervezete, és a VFSZSZ képviselője.
A helyi érdekegyeztető tanács napirendjén szerepelt, a VSZK
Budapest gazdasági eredményeinek, teljesítményének alakulása az októberi és a 2011. év 1-10. hónap adatait megismerve,
valamint a szakszervezeti oldal által felvetett problémák megbeszélése. Területünk előzetesen írásban megküldte a munkáltatói oldalnak a kérdéseket, amelyre a HÉT ülésén vártunk választ.
Először Német Zoltán központvezető úr a gazdaság helyzetről adott tájékoztatást. A számok azt mutatják, hogy az októberi hónap megfelelően alakult, a személyvonati teljesítmény a
2010. évi bázishoz képest 103 %-os teljesülést jelent. A tehervonati, áruszállítási eredmény kiemelkedő, legutóbb 2009 novemberében volt ennél több a tehervonati kilométer, mint most
októberben. Ez a számok nyelvén +5,6 %, a 2010 évi adathoz képest. A tolatási teljesítmény kevesebb, mint 10% vis�szaesést mutat a legutóbbi évhez viszonyítva. A központvezető
úr elmondta, hogy a novemberi megrendelések is a tervek szerint alakulnak, és a decemberi bizonytalan fuvarpiac és várható
megtorpanás ellenére a 2011. esztendő központ szintű eredménye a várakozások és a tervek szerint alakul, sőt azt is meghaladhatja.
Továbbra is gondot jelent, a tartalékszolgálatok kiszolgálása
esetén, hogy a mozdonyvezetők időnként még mindig később
jönnek, és hamarabb távoznak el a munkahelyükről. Német Zoltán elmondta, hogy véget ért a türelmi idő és munkáltatói eljárásokat kezdeményez a jövőben, ha hasonló esetet tapasztal.
A túlórák alakulása központ szinten 9,11 óra/fő volt októberben.
Ha 2011 évet nézzük Fc: 102,22 óra/fő, Északi: 126 óra, Győr:
94,28 óra, Székesfehérvár: 104,5 óra, Hatvan: 85 óra, Szolnok: 92 óra, Balassagyarmat: 94,22 óra .
Közben a területen az átlagos mozdonyvezetői létszám 37 fővel kevesebb, mint a 2010 évi, a teljesítmény pedig magasabb
a tavalyinál. Ez a mozdonyvezetők kihasználtságának növeléséből, a hatékonyság emelkedéséből, a rugalmas foglalkoztatás
elterjedéséből, az „egy emberes” tehervonati kiszolgálásból adódik. Ez
együtt jár a túlórák csökkenésével,
ami közvetlenül hat a mozdonyvezetők jövedelmére. Kérdés (?), hogy a
hatékonyság növekedése miért nem
hat kedvezően a munkajövedelmekre, a munkakörülményekre, a szociális és kiszolgáló létesítmények állapotára!
Ennél a napirendnél a munkáltató elmondta még, hogy a szabadságok
kiadásában nem mutatkozik lemaradás a tervekhez képest, 2011-ben
valamennyi munkavállaló ki tudja venni a szabadságát. Továbbra
sem várható egész napos állásidő elrendelése, a megrendelések folyamatosan érkeznek be. A típusismereti képzések is folytatódnak, de csak akkor, ha ez a megrendelések miatt és a gazdaságossági szempontok figyelembe vételével szükséges.
Csire László a MOSZ Bp. Nyugat terület vezetője kérdésre a
munkáltató elmondta, hogy elindult az oktató mozdonyvezetők
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kiválasztása, és hamarosan az oktatásukra, továbbképzésükre is sor kerül, ami emelt szintű oktatást és vizsgát jelent. Ferencvárosban 9 fő, Keletiben 8 fő, Déliben 3 fő, Északiban 15
fő kerül első körben képzésre. Kiválasztásuk egyrészt a telephelyvezetők, reszortosok, vezénylők, másrészt a BGOK javaslata alapján történt, kettős támogatást kapnak, ahogy Német
Zoltán fogalmazott. Kérdésemre, hogy a mozdonyvezetők képviselői miért nem véleményezhették a kiválasztottakat, a központvezető úgy válaszolt, ne hogy már ebbe is bele akarjunk
úgymond szólni! Pedig a kiválasztott mozdonyvezetők munkáját,
mi mozdonyvezetők érezzük majd közvetlenül, így nem lett volna
haszontalan a véleményezés.
Ezután a területünk írásban megküldött kérdései kerültek napirendre. Kérdéseink elsősorban a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. jövőjével,
az előttünk álló menetrendváltás okozta esetleges változásokkal, a létszámhelyzettel, a rendkívüli munkavégzés telephelyi, jelentkezési helyenkénti megoszlásával és a munkáltatás egyéb
kérdéseivel foglakoztak: Ezek közül néhány kérdést és választ
megosztunk a MOSZ lap olvasóival:
Várható-e még ebben az évben a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. működésében olyan változás, amely a mozdonyvezetők munkáltatására,
más vasútvállalthoz való áthelyezésre vonatkozik?
Nem tud ilyenről a központvezető, elmondása szerint a következő év közepén lehet erre számítani. Nagyon kevés információval
rendelkezik, még ebben az évben ígértek neki, központvezetőként részletes tájékoztatást. Azt cáfolta, hogy 2011-ben bármilyen drasztikus változás még bekövetkezhet.
A 2012. évi menetrendváltozás milyen hatással lesz a VSZK
megrendeléseire, a mozdonyvezetők munkáltatására?
Erre nem tudott válaszolni, még nem állnak rendelkezésre adatok. Arra a kérdésre, hogy optimalizáló programmal készül-e
az ez évi menetrendváltozáshoz kapcsolódó személyzetforduló,
nem adott választ. Következő HÉT ülésre ígért részleteket.
Az egyes telephelyeken milyen létszámszükséglettel számol,
tervezi-e teljesítmények átcsoportosítását, a mozdonyszemélyzet létszámának növelését illetve csökkentését? (Bp. Déli, Északi, Keleti, Ferencváros és Győr jelentkezési helyek)
A mostani létszámot megfelelőnek tartja, csak abban az esetben kerülhet sor telephelyek közötti mozgásra, ha arra alapos,
elsősorban családi indok van.
Még Győrbe 2, Ferencvárosba 2, és Északiba 1 fő mozdonyvezetőt keresnek, ezt meghirdették, de nem az „utcáról”, hanem
a MÁV-TRAKCIÓ más területéről vennének át kollégát. Jelentkezés, egyelőre nincs. Győrből 2 mozdonyvezető - akik már ott is kirendelésben
dolgoznak - kérte áthelyezését Ferencvárosba, de a központvezető még nem döntött.
Megtörténik-e a jogosultságot elért mozdonyvezetők korengedményes nyugdíjazása a VSZK Budapest területen?
Még nem született döntés, de a központvezető továbbra sem támogatja.
Történik-e létszámmozgás, a más telephelyekről nem végleges munkaszerződéssel
foglalkoztatott mozdonyvezetők esetében,
Győr, Déli, Északi, Ferencváros és Bp. Keleti szolgálati helyek tekintetében? Tervezi-e a munkaszerződések véglegesítését?
Nem várható létszámmozgás, a fent említett két Győrbe kirendelt kolléga esetét kivéve. Azok a mozdonyvezetők, akik kérik
kirendelésük meghosszabbítását, véglegesítését, élvezik Német Zoltán támogatását, keressék meg a munkáltatót, jelezzék szándékukat.
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Az Északi telephelyen várható-e jelentős megrendelés csökkenés a BV motorvonatos közlekedés változásai miatt?
Nincs információja a központvezetőnek. Arra a kérdésre, tervezi-e TRAXX típusismeret képzését az Északiban, az volt a válasza, hogy megvizsgálja a helyzetet, mert nem akar megrendeléstől elesni a menetrendváltozás, Start megrendelés miatt.
Hogyan kívánja biztosítani a ruhafelvételre a MÁV-TRAKCIÓ ZRt.
KSZ-ben biztosított időt, és mikorra várható az elmaradt ruhajárandóságok pótlása?
Az elmaradt ruhajárandóság aránya egyre kevesebb, folyamatosan sor kerül a ruha átadására. A munkáltató munkaidőben
kívánja átadni a ruhát továbbra is. Arra
a kérdésre, hogy ez mennyi időráfordítás
volt eddig, arról nem tudott nyilatkozni.
Továbbra sem megoldott a személyzetfordák véleményezése a KSZ 27.§. szerint. Történik-e intézkedés a KSZ vonatkozó pontjának betartatására? Az IVU
kód kibontások továbbra is hiányoznak
Bp. Keleti, Bp. Déli szolgálati helyen. Mikor történik meg a pótlásuk?
A kódkifejtő füzetek kiadásáról azonnal
intézkedett, a KSZ 27. §. betartására ismét ígéretet tett.
A vonalismereti képzések során még
mindig előforduló probléma, hogy a vonalismeret nem a teljes
vonalszakaszra érvényes, tervezi-e a vonalismereti képzés ilyen
hiányosságainak kiküszöbölését? Ez főleg Győr, Ferencváros és
Déli jelentkezési helyekre vonatkozik?
Ismeri a problémát, és napirenden tartja, most is történt intézkedés ebben az ügyben. Azt kéri a központvezető, hogy a mozdonyvezetők is jelezzék, ha nem teljes vonalra érvényes a vonalismeretük
Főleg Bp. Ferencváros szolgálati helyen a csomóponti kiszolgáló menetek esetében előforduló probléma, hogy az odavezényelt
mozdonyvezetők nem rendelkeznek a szükséges vonal és állomásismerettel. Milyen intézkedéseket tervez a helyzet megoldására a 33/2011 számú parancskönyvi rendeletben foglaltak
figyelembe vételével?
Ebben a kérdésben állásfoglalást is kért a MOSZ, a következő
kérdéseket megfogalmazva.
A munkáltató csak szóban utasítja a dolgozókat, hogy a CSOKI (csomóponti kiszolgáló) meneteknél nem kell állomásismeret. A CSOKI meneteknél arra hivatkozik, hogy a saját vonatát
kell megtolatni, de előfordul, hogy érkező vonatot kell tolatni.
Többször előfordult, hogy a mozdonyirányító elrendelte, a ferencvárosi dolgozó gépmenet menjen Budaörsre, vagy máshova, és tolassa meg az ott lévő vonatot állomásismeret nélkül.
Gépmenet oda - tolatás - gépmenet vissza. Állomási tartalék,
vagy vonali szolgálat-e a CSOKI menet?- Egyértelműen írásban
(Parancskönyv) rendelkezzen a CSOKI menetek esetén az állomásismeret, vonalismeret szükségességéről, illetve az állomásokhoz tartozó iparvágányokra történő bemenet feltételeiről.
Egyértelmű rendelkezésre van szükség, hogy a „gépmenet oda
- tolatás - gépmenet vissza” elvégezhető-e állomásismeret nélkül.
Gyors válasz érkezett a MÁV-TR. illetékes vezetője, Kramli Ferenc úr részéről.
A szabályozás általános, nem egy konkrét állomási tolatómozdonyhoz kapcsolódó vonal és állomásismeretre vonatkozik. Állomási tolatószolgálatra rendszeresített mozdony mozdonyvezetőjének állomásismerettel kell rendelkeznie. Az állomásismeret
magában foglalja az állomási tolatószolgálatra rendszeresített
mozdony által kiszolgált (az állomási tolatómozdony munkarend-
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jében rögzített) más állomások ismeretét is. Az adott állomásra
tolatás céljából rendszeresített vontatójárművek vezetéséhez
szükséges az adott állomásra állomásismeretet rögzíteni. A vonalra kijáró tolatómozdonyoknál továbbra is arra az állomásra
kell állomásismerettel rendelkeznie, annak az állomás ismeretnek kell szerepelnie a Tanúsítvány/Igazoláson, amely állomásra
a mozdony meg van rendelve.
Német Zoltán ezt a választ megerősítette, ugyanezt mondta el.
Tehát a CSOKI meneteknél nem kell állomásismerettel rendelkeznie a mozdonyvezetőnek. Állomásismeret akkor szükséges,
ha arra az állomásra rendszeresített tolatószolgálatot ellátó
mozdonyon teljesít szolgálatot a mozdonyvezető. Vonalismerettel a CSOKI menet mozdonyvezetőjének is kell
rendelkeznie.
Az időszakos vizsgák során probléma
adódhat a vonalismereti vizsgával, ha
a mozdonyvezetők nem ismerik egyes
vonalakra érvényes KÖFI végrehajtási utasításokat. Kértük ezeket a mozdonyvezetők tudomására hozni.
A központvezető Úr intézkedik, hogy
a mozdonyvezetők beíró helységében
található számítógépekre felkerüljön
a tartalom. Közben folyik a felmérés,
hogy mennyi vontatójármű kezelési szabályzatra van szükség a
területen.
Időszakos vizsga időpontok:
Győr – Komárom - Hegyeshalom
2012. október 3-12.
Ferencváros – Keleti – Déli
2012. okt. 24 – nov. 9.
Északi – Esztergom
2012. október 5-11.
Tervek szerint a vizsga után 3 év múlva kerül sor a következő
időszakos vizsgára.
Közben eltelt egy hónap, a decemberi HÉT ülésre már a menetrendváltozást követően került sor, s ez a körülmény rányomta
bélyegét az érdekegyeztető ülés napirendjére, hangulatára is.
A soros tanácskozás Német Zoltán VSZK vezető, a telephelyvezetők, a MOSZ Bp. Centrum terület tagcsoportvezetői, a
MOSZ Bp. területi vezetők és a VDSZSZ, GSZ, VFSZSZ képviselők részvételével zajlott.
Napirend előtt a MOSZ Bp. Centrum terület képviseletében kértem szót. Tájékoztattam a központvezető urat a menetrendváltozás okozta helyzetről, jelesül, hogy a munkáltató nem tudja biztosítani a KSZ vonatkozó pontjainak betartását. Sem a 7
napos elővezénylés, sem a KSZ 5. számú mellékletének naprakészsége, követhetősége nem teljesül(t), sem a KSZ 27.§. 2.
szerinti szakszervezeti véleményezési jogunkat nem tudtuk gyakorolni a vontatási utazó szolgálatot ellátók munkaidő beosztásának alapjául szolgáló személyzeti fordulókat illetően. Kértem a munkáltatót intézkedjen a KSZ pontjainak betartatására,
a tarthatatlan helyzet megszüntetésére. Mind a technológusok, vezénylők, felvigyázók, mozdonyvezetők erőn felül, rendkívül feszült helyzetben próbálnak megfelelni a megrendelők igényeinek és biztosítani a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. érdekeit. Kérdés,
minek köszönhető, kinek a tevékenysége vezetett ehhez az állapothoz? Német Zoltán elmondta, hogy a munkáltatón kívülálló okok eredményezték, hogy ilyen helyzet kialakulhatott, de azt
elismerte, hogy tájékoztatni kellett volna az érdekképviseleteket. A MOSZ képviseletében ezt a magyarázatot kissé kétkedve fogadtuk, mert tudomásunk szerint a megrendelők már november közepén átadták a tervezés alapjait jelentő megrendelői
igényeket, így számunkra elfogadhatatlan volt a válasz. Véleményünk szerint az IVU optimalizációs szisztéma tervezett bevezetése okoz-okozott problémát a MÁV-TRAKCIÓ illetékeseinek, így
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varozásban, és 3%-ra tehető a személyszállításban. 2012-re
vonatkozóan nem kívánt jóslásokba bocsátkozni, a decemberi menetrendváltástól az év végéig tartó időszak nem tekinthető mérvadónak és kiindulópontnak, bár véleménye szerint megrendeléseink, teljesítményünk a következőkben sem csökken.
A rendkívüli munkavégzés 1-11. hónap között egy főre vetítve
105 órára alakult. Az állásidő is téma volt, mert Győr szolgálati helyen kirívóan magas a szolgálat végére elrendelt állásidő,
amelynek jogosultsága kételyeket ébreszt. Nagyon nehezen követhető, hogy az adott vonat leközlekedett-e, vagy csak más
személyzet továbbította, tehát nemcsak megkezdte szolgálatát, hanem be is fejezte, továbbított is vonatot, mégis kereset
veszteség éri. Itt megint kérdésként merül fel a KSZ 32.§ megfogalmazása, értelmezése. Személyzeti forduló szerinti vonattovábbítás, ha az rövidebb idő alatt valósul meg, nem elrendelési ok. Mint köztudomású, a tehervonatok menetrend szerinti
közlekedése nem éri el a 30%-ot, ezért a személyzeti forduló
nem tartható, sok esetben üres szólam, borul a forduló és ezt
állásidővel „jutalmazza” a munkáltató.
Az egyebek napirendben a novemberi ülés folytatásaként megint
a CSOKI menetek körüli rendezetlen helyzet került terítékre.
Kértük, hogy a MÁV-TRAKCIÓ álláspontját hozzák a munkavállalók tudomására, amely arról szól, hogy nem feltétel az állomásismeret a csomóponti kiszolgáló menettel, adott és meghatározott állomásokon (de nem az állandó tolatószolgálattal
rendelkező állomásokon) rendszeres tolatást végző mozdonyvezetők számára. Továbbra is gond a megfelelő várakozó helységek hiánya a Déliben és Kelenföldön is. A Déli ügye már éves
történet, a ferencvárosi öltöző és fürdő felújítása pedig tavaly
karácsonyi ígéret volt. Az is maradt…
A HÉT ülésen kívül is van élet! A MOSZ Keleti tagcsoport még
november 29-én tartott tagcsoporti ülést és tájékoztatót a
2011-es évi tevékenységről, a nyugdíjrendszer és az MT. várható változásairól, a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról, és
a következő évi tervekről. Közben a Keleti Fűtőház területén a
nyugdíjas tagcsoport tagjai a TRAXX mozdonnyal ismerkedtek
és „típusismeretet” szereztek. Az ötletért és a megvalósításért
köszönet Kiss Gábor technológusnak és Urbán Lászlónak. A
tagcsoporti ülést munkáltatói tájékoztató követte, ahol Német
Zoltán VSZK vezető és Nagy Tamás telephelyvezető jelent meg.
A központvezető úr tájékoztatta a kollégákat a gazdasági mutatókról és a teherszállításban tapasztalható versenyhelyzetről, a
fuvaroztatók, megrendelők igényeiről. Ennek kezelésére szolgál
szerinte az utazási idővel kiszolgált, egyszemélyes kiszolgálás.
Szó esett a belföldi kiküldetés és a készenlét jellemzőiről és előnyeiről. Hátrányairól a MOSZ tisztségviselője mondta el álláspontját, majd kérdésekre válaszolt a munkáltató.
A német partnerkapcsolat keretében a MOSZ Keleti tagcsoport 10 tagú delegációja
5 napot töltött Hannoverben.
A GDL Hannover OG tisztségviselői, barátaink ezúttal is remek szakmai és szabadidős
programot állítottak össze a
keletis mozdonyvezetők részére. Részletes beszámoló a Mozdonyvezetők Lapja következő számában.
Területi ülést tartott a MOSZ Bp. Centrum. A választott tisztségviselők részére összehívott tanácskozáson a következőkről volt szó. A Munka Törvénykönyve tervezett változásának
hatása a MOSZ gazdálkodására, működésére. Javaslatok, elképzelések, vita. Hogyan tovább? A MOSZ Bp. Centrum terület javaslatai a MOSZ hatékonyabb működésével kapcsolatban a
megváltozott körülmények, jogi környezet között. Alapszabály,
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az most nem került bevezetésre. Maradt a régi módszer, de arra meg kevés idő maradt. Mi ezt látjuk, mi ezt tapasztaljuk.
Napirend előtt szó esett még a 22/2010. (XII.20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról, amelynek hatása területünk mozdonyvezetői
körében már 2012. január 1-től érezteti hatását. E rendelet
21.§ (2) szerint, a másik EGT-államban határon átmenő szolgáltatást, kabotázsszolgáltatást vagy vasúti árutovábbítást végző,
továbbá a legalább két EGT-államban dolgozó vasúti járművezetőnek 2012. január 1-jétől e rendelet szerinti engedéllyel és tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A vasúti járművezetői engedélyt
a közlekedési hatóság egy eredeti példányban állítja ki. A közlekedési hatóság a jogosult kérelmére az engedélyről másolatot
ad ki, az engedélyt egyéb más módon sokszorosítani tilos.
5. § Vasúti járművezetői engedélyt az a személy kaphat, aki a)
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának szabályairól szóló rendeletben (a továbbiakban: KR.) foglaltak szerint a vasúti járművezetői engedélyhez szükséges alapvizsgát
letette,
b) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi
követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló
kormányrendelet (a továbbiakban: ER.) szerinti egészségi alkalmassági tanúsítványa érvényes, és abban „vasúti járművezetői
munkakör betöltésére alkalmas” minősítés szerepel, valamint,
c) országos engedély esetében legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik.
Kétlem, hogy a szükséges engedélyek határidőre elkészülnek,
s ennek számos oka van. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. most december
közepén rohamtempóban próbálja a kiállításhoz szükséges adatokat, okmánymásolatokat beszereztetni a mozdonyvezetőkkel, akik e tényről nem hivatalos úton, nem parancskönyvben, s
nem kimutathatóan kaptak értesítést. Egyébként meg kaptunk
rá 3-4 napot. A másik ok, hogy a rendelet 5. §. c) pontja nem
egyértelműen fogalmaz, így bizonytalanságot kelt a mozdonyvezetőkben. Jelesül, hogy mi minősül középiskolai végzettségnek.
A kérdés megválaszolása, értelmezése nem az én feladatom,
csak a helyzet tarthatatlanságára, bizonytalanságára hívom fel
a figyelmet. A 22/2010 NFM rendelet másik fontos pontja (sok
egyéb mellett) szerint, azok a vasúti járművezetők, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően szereztek vasúti jármű vezetésére vonatkozó jogosultságot és az e rendeletben foglaltaknak nem felelnek meg, e tevékenységüket 2018. október 29-éig
folytathatják. Az e rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott egyeztetésre vonatkozóan 2011. október 10-éig a vasúti
járművezetőket foglalkoztató vasúti társaságok – a reprezentatív szakszervezetekkel egyeztetett – szabályzatot kötelesek készíteni. Ez szerintem még nem készült el. A központvezető Úr
elmondta, hogy a MÁV-TRAKCIÓ időben elkezdte a felkészülést
a szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzésére, kiállítására, de a cégtől független okok miatt erre biztosan nem kerül
sor határidőre, és valamennyi érintett mozdonyvezető számára. Egy újabb feltétel, amely megnehezítheti a vezénylést. Kértük, hogy az érdekelteket parancskönyvben értesítsék a szükséges teendőkről.
A napirend előtti észrevételek után, napirend szerint a VSZK
gazdasági helyzetét ismertette Német Zoltán, aki elmondta,
hogy a tendencia nem tört meg. Továbbra is mind a személy-,
mind a teherszállítás terven felül alakul, a számok kedvező adatokat mutatnak. Van megrendelés az év utolsó hónapjára is,
főleg a gabonaszállítást tekintve figyelhető meg erősödés. De
új viszonylatok, új vonatok is megjelentek az árufuvarozásban.
A novemberig tartó időszakban 6,7% a növekedés a teherfu-
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gazdálkodási szabályzat, választási szabályzat. A terület és a
tagcsoportok 2011. évi munkájának értékelése, a szakszervezeti munka sajátosságai, kommunikáció, feladatmegosztás. A
2012. évi feladatok meghatározása, ÜT és MVB választások,
vasútvállalatok átalakítása, helyi érdekegyeztetés, tagcsoporti,
területi programok. Döntés született a Budapesti Mozdonyvezető Bál megrendezéséről, amelynek időpontja és helye: 2012.
március 3. Budapest, Baross Étterem.
A napirendi pontok közül sajnos a két utóbbit csak részben sikerült megtárgyalni, mert a Munka Törvénykönyve változás következményei és az azokra vonatkozó a Mozdonyvezetők Szakszervezete működésére vonatkozó javaslataink vitája hosszú,
de reméljük eredményes vitát gerjesztett. Az ülés első felében
részt vett, vendégünk volt Kiss László MOSZ elnök úr, és Németh László alelnök úr. A terület tisztségviselői a vita lezárásaként összeállították javaslataikat, amelyet majd a MOSZ döntéshozó testületei elé terjesztenek. Elvárásaink a következőképpen

KÜT hírek

Az elmúlt időszakban a Központi Üzemi Tanács, ülésein több témában kért tájékoztatót
a munkáltatótól. Az októberi ülésen Szűcs Lajos Humán igazgató úr a mozdonyvezető utánpótlással kapcsolatban elmondta, éves szinten 30-35 fő a természetes fogyás (nyugdíj,
más munkakörbe történő helyezés egészségügyi okok miatt, stb.). A csökkenő megrendelések miatt viszont a cégvezetés úgy gondolja, hogy gyakornokképzést csak 2012 második
felében, vagy 2013 első negyedévében indítana. Elmondta továbbá, hogy azon kollégák korengedményes nyugdíjazását, akik a jelen szabályok szerint igénybe kívánják venni, a
munkáltató a budapesti területen is támogatja. Igazgató úr elmondta. hogy a 2011-es év
mozdonyvezetői túlóra felhasználás, kísértetiesen kezd hasonlítani a 2010-es évihez, ami
abban nyilvánul meg, hogy a budapesti TVSZK,
és az összes többi TVSZK között nagyon nagy
a különbség. Feltételezhető, hogy a budapesti TVSZK-nál lesz olyan mozdonyvezető, akinek
az éves túlóra mennyisége a 200 órát meghaladja, ugyanakkor vidéken állásidő bevezetése
is előfordul. Arra a többek által feltett kérdésre - hogy másképpen lehetne a TVSZK-k között
a feladatokat megosztani – azt a választ adta,
hogy nem a vezénylés a szakterülete, de azt
el tudja mondani, hogy a vezénylési rendszerünk (IVU) hálózati szintű optimalizálásra van
beállítva. Jóléti és szociális ügyek napirendi
pont keretén belül a KÜT az elkülönített keretből 100 000 Ft szociális segély odaítéléséről
döntött egy debreceni TVSZK-nál dolgozó mozdonyvezető kolléga részére.
A novemberi KÜT ülésre meghívtuk a MÁVTRAKCIÓ Zrt. újonnan kinevezett vezérigazgatóját, Rácz Imrét, és megkérdeztük mi várható
a Trakció jövőjét illetően, milyen változásokat
tervez?
Vezérigazgató úr miután röviden felvázolta pályafutását, elmondta, hogy a küszöbön álló változásokról nem tud információt adni, mert sem
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foglalhatók össze: takarékos működés, hatékony működés, átlátható működés, számon kérhető működés, szolgáltató működés Elképzeléseink ezek mentén fogalmazódtak meg, reméljük,
tudunk róla konstruktív, eredményes vitát folytatni.
Itt az év vége, amelyet a tagcsoportok rendezvényekkel próbálnak emlékezetessé, barátivá, emberivé tenni. Amikor a mozdonyvezetők, családtagjaik, barátok, meghívott vendégek fehér
asztal mellett tekintenek vissza az évre, beszélgetnek, nosztalgiáznak. „Amikor csak a szépre emlékeznek”. Az északisok a Kis
Gőzösben, a keletisek a „Keletis Karácsony” elnevezésű rendezvényen, a délisek a Mongolianban jönnek össze.
Végezetül a MOSZ Bp. Centrum terület tisztségviselői nevében Békés Karácsonyt és Boldog
Új Esztendőt kívánunk tagjainknak, mozdonyvezető kollégáknak, a MOSZ tisztségviselőinek,
partnereinknek, a munkáltatók képviselőinek.

Barsi Balázs

stratégia nincs kialakítva, sem döntés nem
született, ezért nem akart olyat mondani, ami
esetleg pár nap múlva már nem igaz. Vezérigazgató úr, a változások kapcsán nem sok információval szolgált, de mivel a következő napirendi pontra nem jött előadó, felvállalta, hogy
tájékoztatást ad MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél 2011ben megvalósított beruházásokról. Vezérigazgató úr elmondta, hogy a Trakció 933 db mozdonnyal indult. 2009-ben javaslat született 62
db mozdony selejtezéséről, ami ez év végéi meg
fog történni. 2010-ben 157 db jármű került leértékelésre. Ezek pótlására két irányvonal van
az egyik a villamos mozdony beszerzés, ami a
TRAX mozdonyok szállításával el is kezdődött
és valószínűleg év végére 20 db mozdony bent
is lesz az országba. A további mozdonyok szállítása, a jövő év közepén kezdődik el. A másik
irányvonal a régi járművek felújítása: forgóváz
cserék, dízel mozdonyok remotorizációja, illetve elkészült egy prototípus mozdony, amely rádió-távirányítással is működik.
Miután befejezte a tájékoztatást, Vezérigazgató úr válaszolt a feltett kérdésekre melyek közül csak egyet emelek, ki mégpedig a további
személyi változásokkal kapcsolatban, Vezérigazgató úr kijelentette sehol nem tervez változtatást.
A továbbiakban Szűcs Lajos Humánigazgató úr
javaslatára – melyet a KÜT elfogadott – nem a
napirendi pontok szerint folytatódott az értekezlet, hanem a tájékoztatást adók személyéhez, illetve időbeosztásukhoz kapcsolódva.
A Központi Üzemi Tanácsot Nyárádi Lászlóné
Emberi erőforrás vezető tájékoztatta arról,
hogy a munkáltató képzéshatékonysági vizsgálatot végeztet – egy, az ezen a területen kutatást végző alapítvány felkérésével - a mozdonyvezetők, a munkaadók, valamint a képzéssel
és vizsgáztatással foglalkozók körében. A vizsgálatot a munkaadók és a képzéssel valamint
a vizsgáztatással foglalkozók esetében személyes interjúkészítéssel, míg a mozdonyvezetők
körében - 1500 kollégát kérdeztek - november
7 - 30-ig az időszakos oktatásokon kitöltött

kérdőívek segítségével végezték. A kérdőíven
lehetőség nyílott arra, hogy a megkérdezettek a saját javaslatukat is leírják a képzéssel,
vizsgáztatással kapcsolatban. Nyárádiné ígéretet tett arra, hogy a vizsgálat eredményét
széles körben publikálják, tehát megkapják a
mozdonyvezetők, a Trakció vezetői, valamint a
képzéssel és a vizsgáztatással foglalkozók és
a KÜT is.
Nyárádiné tájékoztatója után Szűcs Lajos Humánigazgató úr következett. Szűcs úr a KÜT
előre, írásban megfogalmazott kérdésére mely
arról szólt, mi a szándéka a munkáltatónak az
érettségivel nem rendelkező kollégákkal, a törvény hatályba lépése után, kijelentette a Trakció
az érettségi vizsgával nem rendelkező mozdonyvezetőket is mozdonyvezetőként kívánja foglalkoztatni. Ennek érdekében minden lehetséges
eszközt megragad, amin belül egyfajta lobbi
tevékenységet folytat a jogszabály módosítás
irányába, de ha ez nem jár sikerrel segítséget
nyújt az érintett kollégáknak az iskolai végzettség megszerzésében. A 2011. évi szabadság kiadásával kapcsolatba elmondta, hálózati szinten október végéig 82%-os a kiadási arány. A
2012 évi szabadságolási tervet csak akkor tudja
a KÜT -nek bemutatni, ha TVSZK szinten elkészül. A vezetési idővel kapcsolatban elmondta,
hogy október végén az egy szolgálatra eső átlagvezetési idő 6 óra, illetőleg valamivel magasabb. A vezetési idő mértékét a munkafeladatok
csökkenésével magyarázta. Az oktató mozdonyvezetők képzésével kapcsolatban feltett kérdésre kifejtette erre a munkáltató senkit nem kötelez, ez egy lehetőség, amely egy plusz tudás
megszerzésével, több munkafeladat ellátására jogosít. A jóléti és szociális ügyek napirendi
pont keretében a KÜT döntött egy szombathelyi és egy budapesti kollégának 100-100 ezer
forint szociális segély odaítéléséről. Egy szegedi, egy miskolci és egy debreceni kollégának 50-50 ezer forint
odaítéléséről határozott.

Bordás Imre

KÜT elnök
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A lapunk elmúlt havi számában a vonalismereti vizsgákkal és annak abszurd voltával foglalkoztam részletesebben. Sajnos a téma annyira aktuális, hogy most is erről kell, hogy írjak. Vonalismereti vizsga! Magát a kifejezést sem vagyok képes megszokni, és úgy vettem észre, hogy
maguk a vizsgáztatók is bajban vannak vele. Az eddig lezajlott vizsgákon az volt a gyakorlat, hogy a vizsgázó szóban adott számot a „tudásáról”. De mit kellett tudnia? Nos a vizsgabiztos a Menetrendi segédkönyv, vagy az Útvonalkönyv alapján kérdezett a vonal sajátosságairól,
vagy a KÖFI, KÖFE, MEFI, MERÁFI vonalak végrehajtási utasításában leírtakat kérte számon. Szerintem a vonalismeret nem erről szól. A
végrehajtási utasításokat meg kell tanulni, ha valaki az előbb felsorolt vonalakon akar utazni. Azonkívül meg kell szereznie a vonalismeretet.
Nem megtanulni, hanem megszerezni. A magyar nyelv nem véletlenül használ itt két különböző szót. Megszerezni pedig csak úgy lehet, ha a
vonalismereti úton levő mozdonyvezető figyeli a pálya sajátosságait, a vonat viselkedését a különböző szakaszokon, ami veszélyes vagy különleges arra a másik, már vonalismerettel rendelkező mozdonyvezető felhívja a figyelmét, miközben vezet. És az a legfontosabb, hogy vezet. Hogy érezze a pálya sajátosságait a vonat viselkedésének tükrében. Megfigyeli, hogy adott helyen hol kell elkezdeni a fékezést, hol kell
megállni, hogy a vonat ismét el tudjon indulni és ne ragadjon egy kiszigetelt szakasz alatt, hogy hol van fázishatár és az mennyiben befolyásolja a vonat gyorsítását vagy a fékezést mondjuk egy erős emelkedőben vagy lejtőben, hol bukik ki egy beláthatatlan ív után veszélyes
átjáró, hogyan kell megállni egy jelző előtt, hogy akkor is lássa, ha rásüt a nap, hol vannak olyan helyek a pályán, ahol a nagy áramerősséggel való vontatás esetleg biztosító berendezési zavart okoz, stb. Ezek mind olyan dolgok amelyek a vonalismeret részét képezik, de ezek
az információk kizárólag a mozdonyvezetők fejében léteznek. Aki soha nem volt mozdonyvezető, az soha nem fogja érteni ezt, még akkor
sem, ha különben kiváló vasutas szakember. Olyan ez, mintha a balettintézetben a növendékektől szóban kérnék számon a tánc- tudásukat. Esetleg írásban, netalántán teszt formájában. Jogilag is ellentmondásos, hogy olyan dolgokból kell vizsgázni, amit nem oktattak, amiről nincsen segédlet (tankönyv). Mert az nem vonalismeret, ha fejből tudja valaki a Menetrendi segédkönyvet és a vonalra vonatkozó Végrehajtási utasítást. Akkor nem lenne szükség vonalismereti utak teljesítésére, elég lenne megtanulni a fent említett könyveket. Mint ahogy
nem számít tánctudásnak, ha el tudom mondani az alapállásokat. Egyszóval minél többet gondolkozom a vonalismereti vizsga fogalmán,
<text:s/>annál nagyobb képtelenségnek tartom. De törvény van rá, tehát csinálni kell. Brüsszelben sajnos dolgoztak az urak. Ha pedig csinálni kell, igyekezzünk a legjobbat kihozni belőle! Ha ez egyáltalán lehetséges. De próbálkozzunk!
Első lépés lenne, hogy pontosan jelöljük ki, hogy mely vonalszakaszról kell vizsgázni. Ne a vonal száma legyen a mértékadó, hanem a kiszolgálni kívánt szakasz ... tól - ig. Pl: Ha valaki Szajolból akar rendszeresen vonatot továbbítani Szentesre, akkor annak jelenleg a 120-as
vonalból is vizsgáznia kell, hiszen a Szajol – Tiszatenyő közötti rövid szakaszon érinti azt. Ha pedig a 120-as vonalból vizsgázik, akkor ismernie kell azt egészen Lökösházáig. (Vagy Kürtösig.) De minek? Miért ne lehetne úgy szabályozni, hogy akinek szüksége van rá, az kizárólag a
Szajol – Szentes szakaszra szerezhesse meg a vonalismeretet, függetlenül a vonalak menetrendi számozásától.
Azután ott van a vonalban fekvő állomások kérdése. Vajon kell-e állomásismerettel rendelkeznie annak a mozdonyvezetőnek, aki járművével be kíván járni mondjuk a ferencvárosi „fűtőházba”? Egy kis középállomáson ez nem kérdés, hiszen, ha valami oknál fogva tolatási mozgásokat kell végezni, akkor van tolatási jegyzék. De ha valaki egy nagy rendező pályaudvar vágányhálózatán szeretne bejutni a „fűtőházba”,
ott nem kap tolatási jegyzéket, sőt nem is kísérik. Persze, most bárki felteheti a kérdést, hogy minek ez az idétlen szőrszálhasogatás, amikor 165 évig tökéletesen működött a magyar vasút enélkül is. És aki felteszi ezt a kérdést annak teljes mértékben igaza van. <text:s/></
text:p><text:p text:style-name=”P1”>Azonban a mérgelődés helyett inkább lássuk, hogy miként lehetne eleget tenni a brüsszeli urak elképzelésének, hogy annak még haszna is legyen?
Szerintem a vizsga, vonal- és állomásismeret esetében is írásban kell, hogy lebonyolódjék de jó kérdésekkel. Lássunk erre példát, mondjuk a szobi vonalról.
Feltenném kérdésnek:
Ön 1500t-ás tehervonatával közeledik Stúrovo bejárati jelzőjéhez, amely továbbhaladás tiltó jelzést mutat. Hol áll meg a vonattal?
a. Közvetlenül a bejárati jelző előtt.
b. A bejárati jelző előtt, a tapadási viszonyok figyelembe vételével, <text:s/>legalább 100-300 méterrel.
c. Kb. 10-20m-rel a bejárati jelző előtt.
(Aki nem tudná azoknak mondom, hogy a pálya emelkedőben fekszik és közvetlenül a bejárati jelző után van a fázishatár.)
Vagy:
Rákospalota – Újpest állomáshoz közeledik ferencvárosi rendeltetésű tehervonatával és a bejárati jelzőn egy zöld fény ég. Mit tesz Ön ebben az esetben?
a. Ha látja a menesztést, áthalad az állomáson.
b. Megáll, mert egyenes irányban álló váltókon át nem tud a „Lokál vágányra” kijárni.
c. Felkészül rá, hogy majd Angyalföld elágazásban tér át a Körvasútra, addig a fővonalon közlekedik.
Ezek persze hevenyészett példák, amelyeket majd finomítani kell, csak azt akartam illusztrálni, hogy milyen kérdéseket lehetne feltenni, ha
írásban lenne a vizsga. Azt hiszem, kétség sem fér hozzá, hogy ez a két kérdés valóban a vonalismeretről szól. És minden vonalról, vagy szakaszról lehetne készíteni 5-15 hasonló feladatot, a vonal bonyolultságától függően. (A Szabadbattyán – Börgönd szakaszra legfeljebb kettőt
vagy egyet, mert az olyan rövid és egyszerű.) Azon dolgozóknak akik nagyon sok vonalismerettel rendelkeznek, természetesen aránytalanul
hosszú feladatsort kell megoldaniuk azokhoz képest, akik csak néhány vonalra rendelkeznek vonalismerettel. Ezt az aránytalanságot úgy lehetne feloldani, ha a nagyon sok vonalismerettel rendelkező dolgozók feladatsorába csak egy, vagy legfeljebb két kérdés
szerepelne vonalanként, és ha ezt az egy vagy két kérdést nem sikerül hibátlanul megfejteniük, csak akkor kellene az elrontott vonal teljes tesztsorát megoldaniuk. Hiszen nem az a cél, hogy minél több dolgozó elveszítse a megszerzett vonalismeretét, hanem az, hogy a vizsgáztató megbizonyosodjék afelől, hogy a vizsgázó valóban ismeri a kiszolgálandó pályát.
A fentiek alapján lehetne elkészíteni az állomásismeretekre vonatkozó feladatokat is.
Ez persze egyelőre még csak ötletelés a részemről, de ha már nem lehet meggátolni ezt az ostoba vizsgát, legalább gondolkozzunk el rajta, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki belőle.

Móricz Zsigmond
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még mindig vonalismeret…

Még mindig a vonalismereti vizsgákról

életünkből…

vasútgépészet…

Búcsúzunk Szabó

Imre kollégától,

aki 2011.11.19-én tragikus hirtelenséggel, életének 54. évében elhunyt.
Mozdonyvezetők Szakszervezete
Békéscsabai Tagcsoportja

VASÚTGÉPÉSZET MÚLTJA
125 éve

Százhuszonöt éve annak, hogy az egykori MÁV Gépgyár megépítette az 1000. gőzmozdonyát. Ez egy MÁV megrendelésére
gyártott 222 sorozatú gőzmozdony volt.

115 éve

Az egykori MÁV nagyobb emelkedőjű, 16-25 ‰-es mellékvonalain szükségessé vált a vontatási teljesítmény növelése. A MÁV
Gépgyár erre a feladatra egy négy kapcsolt kerékpárú szertartályos mozdonytípust fejlesztett ki. Ez lett a XIVa osztályú, 1911től 475 sorozatú mellékvonali gőzmozdony. A 25‰ emelkedőn
98 tonnás vonatok továbbítására képes 475-ös bevált és öt év
alatt 40 készült belőle.

110 éve

1900. évi párizsi világkiállításra készült a MÁV Gépgyár által fejlesztett, 201 sorozatú gyorsvonati gőzmozdony, amely
a MÁV első 100 km/h sebességre alkalmas vontatójárműve
volt. 1901-től teljesített szolgálatot. Magyarországon az első
gőzmotorkocsi 1901. novemberben
állt üzembe az Alföldi Első Gazdasági Vasúton. A MÁV 1903.
szeptember 1-jén indította meg a motorkocsi üzemet Ganz
gőzmotorkocsikkal. A győri próbamotorkocsit 1904 elején szállította a gyár. A 37 kW-os „egységes” motorkocsik gyártása
1904 első felében kezdődött.
A Ganz Danubius Gép-,Waggon- és Hajógyár Rt. mellett az egykori hazai vasúti járműgyár a Magyar Vagon és Gépgyár, 1905ben német Stoltz-rendszerű gőz motorkocsit épített a MÁV
megrendelésére. (BCmot sorozat) A Győrben gyártott 29 kW-os
motorkocsi fő paraméterei
a Ganz gyár „egységes” motorkocsijának fő méreteivel megegyeztek. A Ganz Gépgyár ez időben elkezdte a HÉV-ek részére a Cmot sorozatú 37 kW teljesítményű gőzmotorkocsik szállítását.

100 éve

Száz évvel ezelőtt szállította a MÁV Gépgyár a MÁVnak a 301es sorozatú, Pacific elrendezésű gőzmozdonyt. A mozdony sík
pályán 100 km/h sebességgel 340 tonnás vonatokat továbbított. (Próbákon 140 km/h sebességet ért el). A 301 sorozatból
22 mozdony készült.

95 éve

A MÁV 203 sorozatú gőzmozdonyai közül az első 1906-ban lépett sínre. A nagyobb elegysúlyú és nagyobb sebességű gyorsvonatok
vontatási igényeinek kielégítésére készült a 201 sorozatnál erősebb MÁV 203 sorozat, amely 1906-os bemutatása idején Európa legnagyobb teljesítményű gőzmozdonya volt. A mozdony-
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típus csúcssebessége 142 km/h volt, és a Budapest–Pozsony
közötti 215 km-es távolságot, 406 tonna tömegű próba gyorsvonattal, egy közbenső megállással 2 óra 22 perc alatt teljesítette.

85 éve

A MÁV 1926-ban négytengelyes gőz motorkocsik alvázának felhasználásával a MÁVAG-ban a Magyar Királyi Állami Vas-, Acélés Gépgyárakban és az Istvántelki Főműhelyben 3 négytengelyes „BCamot” benzin-mechanikus motorkocsit építtetett. A
motorkocsik két 73 kW-os
benzinmotorral 70 km/h sebességgel mellékvonalakon közlekedhettek. Szintén nyolcvanöt éve annak, hogy a MÁV a budapesti Ganz és Társa gyártól megrendelt egy kísérleti benzinmechanikus motorkocsit. Ez lett a sikeres BCmot és BCymot
sorozatok prototípusa. A benzines motorkocsikat 1934-től dízelmotorosokra építettek át. 1937-ig 128 db készült e sikeres
sorozatból, amely gazdaságossá tette a mellékvonali személyszállítást. Utolsó ilyen motorkocsik még az 1980-as években,
közforgalomban üzemeltek.

75 éve

Hetvenöt éve annak, hogy a MÁVAG átadta a MÁV megrendelésre gyártott leggyorsabb, áramvonalas kialakítású, pályabarát
futóműves 242 sorozatú gőzmozdonyt. A 242 sorozat 2 m átmérőjű kapcsolt kerékpárjainak és vezető futó kerékpárjainak
köszönhetően a többi gőzmozdonytípushoz képest 20-30 km/
h-val magasabb sebességgel közlekedhetett több MÁV vonalon
is. A 242-es egyik kocsi-próbamenten 161 km/h sebességet ért
el. Ez a magyar gőzmozdony sebességrekord.

60 éve

A MÁVAG által a MÁV megrendelésére épített legkorszerűbb
gyorsvonati gőzmozdony a 303 sorozat tervezése és gyártása a
második világháború eseményei miatt elhúzódott. Több tervezési változat elemzése után a mozdony az 1940. évi megrendelést követően 11 évvel, 1951-re készült el. A 303 sorozatú
gőzmozdonynak 150 km/h sebességnél is kedvező futási tulajdonságai voltak. A dízelesítés és a villamosítás terjedése miatt
csak 2 prototípus készült belőle.
Ugyancsak hatvan éve készült el a Ganz-gyárban (a gyár neve
ekkor: Ganz- és Társa Danubius Villamossági-, Gép-, Waggonés Hajógyár Rt.) az első Hargita motorvonat. A típussal visszatért Erdély és a főváros közötti megnövekedett személyforgalmi
feladatokat kívántak eredetileg megoldani. A még 1942 márciusában megrendelt vonatok közül – a háborús események miatt – az első jármű csak 1951-ben készült el, ezt követően sokáig kormányzati célokat szolgált.


Forrás: MÁV vontatójármű album
Kiegészítette és lektorálta: Dr. Csiba József és Villányi György
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A CER idei gyermek-rajzpályázatát egy Cargo-s mozdonyvezető kollégánk Eszenyi Zsolt gyermeke, Eszenyi Bence Zsolt nyerte meg.
A négyéves kisfiú alkotása (képünkön) szerepel majd a CER idén Európa sok országába kiküldésre kerülő karácsonyi lapjain. Nyertesünk
a dicsőségen kívül tárgyjutalomban is részesül, csakúgy, mint a további két helyezett. Valamennyi versenymű megtekinthető a CER
honlapján (www.cer.be). A tavalyi pályázaton egyébként egy lengyel kislány, Ania Wotek rajza vitte el a pálmát.
Mint már-már hagyományosan minden évben, a CER 2011-ben is
meghirdette gyermekrajz-pályázatát a tagvasutak dolgozóinak gyermekei számárat. Idén a „Vonatok a téli varázsvilágban” címmel várták a kicsik pályaműveit. A verseny korhatára 12 év volt. A szkennelt
rajzokat a bécsi kollégák gyűjtötték össze. A szigorú zsűri választása
végül a magyar pályaműre esett.
Gratulálunk Bencének a győzelemhez. További művészi ambícióinak
méltó elismeréséhez sok sikert kívánunk!
RCH Hírmondó

Szilánkok és „aranyköpések”
Könyvvizsgálói kötelező képzés (a hangsúly a kötelezőn van)

Az egyik előadó nyomatékot akart adni a mondandójának, ezért a szakma
egyik nagy öregjét idézte: „Bartók tanár úr azt mondta, hogy csak azt lehet
könyvvizsgálni, ami a beszámolóban benne van. De ami nincs benne?” Bartók
tanár úrral kezdődött a könyvvizsgálói szakma sínre tétele – tette hozzá
az előadó magyarázatképpen.
Megerősíthetem, a sínre tétel sikerült. Ezt az is bizonyítja, hogy azóta a vonat is átment rajta.
NL

szilánkok…

Kollégánk gyermeke nyert
a CER rajzpályázaton

Hiába, ami magyar, az magyar

Coop Cola a magyar termék – olvasom az egyik hazai üzletlánc reklám szórólapján. Tessék mondani, magyarabb nem volt? Ez olyan, mint az amerikai
pálinka. Biztosan van ilyen, de ettől a pálinka még hungarikum marad, a Cola
meg tipikusan amerikai.
NL

Még egy gyöngyszem a könyvvizsgálói képzésről

Korlátozó záradékot adtam a negatív tőke miatt egy mo-i német cégnek – meséli az előadó. És nem az történt, amit vártam, hogy kirúgtak, hanem megnőtt az
ázsióm. Még két évig vizsgáltam a céget. Szerintem meg az történt, amit várt,
csak nem azonnal, hanem két év múlva.
NL

Arany szíve van (a kormánynak)

Kipateroltuk az IMF-et, de visszakönyörögte magát. Most kezdhetjük elölről a gazdasági szabadságharcot. Mindenesetre ez azt mutatja, a kormány
nemcsak kemény tud lenni, ha az ország érdeke úgy kívánja, de emberséges
is, ha a másik rászorul erre. Az IMF nyilván rászorult.
NL

Az év aranyköpései:

Ha nem sikerül elsőre, akkor az ejtőernyős ugrás nem neked való.. .
A pénz beszél. Azt mondja, viszlát!
A horoszkópom azt mondta, hogy a sors ujja rám fog mutatni. Sajnos ez
a középső ujja volt.
Van, aki olyan sötét, hogy amikor elrepül mellette egy varjú, azt hiszi, hogy
vaku villant.
Ne köpködj a sivatagban! Még szükséged lehet rá.
Messziről jött ember sokára ér ide.
Ne makacskodj, forogj együtt a földdel.
A férjem halála óta nem tartok állatokat.
Tegnap este a barátoméknál voltunk. Egy ideig nyomott volt a hangulat, de
aztán jött egy távirat, hogy meghalt az anyósa.
Soha többet nem veszek feleségül kézilabdás nőt. Bármit vág hozzám, eltalál.
Aki utoljára nevet, annak lassú a felfogása.
Ön dönt, iszik vagy vezet. De egyszerre mind a hármat semmiképp.

A Mozdonyvezetők Lapjában olvashattuk, hogy soproni rendezvényt nem lehet túlszárnyalni sem rendezvényileg, sem
anyagilag bár a keretünk szűkösebb, de megpróbáljuk a lehetetlent.
A MOSZ szerencsi tagcsoportja pályázatot nyújtott be a 2012-es
évben megrendezésre kerülő országos találkozóra. TTíz évvel a tokaji rendezvény után, szeretnénk vállalni, hogy bemutathassuk a kollégák számára Szerencset. Kis város ahol élünk, de annál szebb,
vannak látnivalók az ide érkezők számára ezeket a szépségeket, finomságokat, amik itt teremnek (Tokaji bor) és készülnek (szerencsi
csokoládé) szeretnénk mindenki számára közebb hozni és megkóstoltatni.
Tatai Zoltán sport centrum: MOT KUPA Döntő helyszíne
Kulcsár Anita sportcsarnok: Bál helyszíne, bejárata a Rákóczi vár udvaráról
Szállások: mivel a város nem rendelkezik nagy szállodával, kollégiummal így a szállások több helyszínen vannak, de minden szállás
a rendezvények helyszínétől kb. 10 perc gyalogmentre található, kb.
450 fő elhelyezését tudjuk biztosítani.
A fő helyszín, ami körül a rendezvények lebonyolításra kerülnek és
egyben szállásként is szolgál, a Rákóczi-vár.

2011. december

Fakultattív
programkínálatunk:
- a szerencsi wellness ház teljes szolgáltatásai (kedvezményes áron),
- úszó-, pezsgő-, és merülő medence,
- finn szauna, infra kabinok,
- só kamra és egyéb szolgáltatások,
- gőzkabin,
- a Rákóczi várban működő kiállítások megtekintése (díjmentes),
- Zemplén múzeum kiállítása,
- játék múzeum kiállítása,
- csokoládé múzeum kiállítása,
- cukormúzeum megtekintése, a cukor gyártás történetének bemutatása,
- 8-án délelőtt veterán motorok fesztiválja a piac főterén ,
- Ízek-borok utcája borkóstolás, sajt, sváb szalonna, és egyéb (kedvezményes áron),
- Bon-Bon Kft csokoládé különlegességeinek kóstolása és vására,
- Rákóczi Zsigmond sírhely megtekintése Református templom,
- konflis lovas kocsikázás Szerencs városban.
Gondoskodtunk egyéb meglepetésekről, amelyekről később adunk
majd felvilágosítást.
Köszönjük bizalmatokat, szerény, spórolós költségvetésű MOT
elé nézünk, de igyekszünk minden kihívásnak megfelelni.
A szerencsi mozdonyvezetők nevében:
Szabó Zoltán

tagcsoport vezető
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MOT 2012. …

MOT 2012. Szerencsen találkozunk

2011. képekben…

2011.
Pénztárosi képzés 2011.

Megállapodtunk 2011-re

Széll Kálmán terv

Elkészült a mozdonyvezetői
hivatás bemutatását
szolgáló film

Tüntettünk áprilisban...
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2011. december

2011 képekben

képekben
Demonstráció

A bajnok csapat

MOSZ kupa

Kitüntetettek

MOT bál

2011. december
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2011. képekben…

NE Tovább!

Az MT tervezete

„A NÉP NEVÉBEN”

MEGKÉRDEZTÜK AZ EMBEREKET AZ ÚJ
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETRŐL!

64%
88%
84%

A VÁLASZADÓK

- 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

Élőlánc a parlament körül

DÖNTSETEK HELYESEN!

A nép véleménye az MT tervezetről
Szlávik Istvánra emlékeztünk

Népszavazási kezdeményezés a Köztársasági Elnöknél

Közös tiszteletadás

Olasz delegáció Budapesten

Mozdonyvezetők Szakszervezete
tájékoztató kiadványa
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