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A minap egy forgalmas kereszteződés 
gyalogosátkelőjénél két nyugdíjas né-
nike beszélgetett. Az egyik – vélhetően 
bőbeszédűbb hölgy – hosszasan panasz-
kodott a szűnni nem akaró tavaszi sze-
lekre, melynek hatását ízületeiben érzi, 
és így komoly fájdalmakkal kell meg-
küzdenie. Beszélgetőtársa egykedvűen 

hallgatta a néni panaszát, majd a jelzőlámpa zöld jelzésére elindul-
tak együtt az átkelőn.
Elgondolkodtam, igaza lehet! Valóban gyakori a szél mostanság, és 
most elsősorban nem a meteorológiai vonatkozásra gondolok. Tény, 
nem is az ízületekre hat. Amire én utalok , azok a változó, hektikus és 
gyakran nagy port felverő széljárások , amelyek időről időre felkavar-
ják a vasutas közösség mindennapjait.  
A 2010-es választásokat megelőzően olyan széljárás volt, mely he-
lyenként tornádó erejével hangoztatta, az előző kormány által bezárt 
vasútvonalakat az új kormány majd ismét megnyitja. A meglebegte-
tett hír mind a választókban, mind a vasutasokban szimpátiát kel-
tett, melyeket a parlamenti választások során érvényre is juttattak. 
A bizalom szele azonban új irányt vett. Az ígérgetések hatalmas tor-
nádója lassan csak kusza szellővé vált, s a nagy vonalnyitásokból 
csak néhány maradt. De jöttek az újabb fuvallatok , melyek már azt a 

képzetet sodorták elénk , hogy hazánkban egy olyan közlekedési hol-
ding alakul, mely magába foglalja majd a vasúti és autóbusz köz-
lekedést. Ennek természetesen gazdasági okait emelték ki a széllo-
vasok elsődlegesen, hangoztatva már a gumicsonttá vált kijelentést, 
hogy meg kell szüntetni a közlekedésben fellelhető párhuzamosságo-
kat.  Ám ekkor a légköri hatásoknak köszönhetően új irányt vett a 
széljárás. Nem is kell ez a holding, elég, ha csak a MÁV átszervezé-
se történik meg. Legyen egy egységes személyszállító társaság, melybe 
beintegrálják a Gépészetet és a Trakciót is. Talán az óceán felöl érke-
ző anticiklonnak köszönhetően ez úgy módosult, hogy elég, ha csak a 
Trakció olvad be a Startba.
A mai széljárás teljesen kiismerhetetlen. Jelenleg egy igen sajátos ide-
át próbálnak elhitetni az utazókkal. Gondolják , hiszik , mondják: ke-
vesebb pénzből lesz jobb minőségű szolgáltatás. Nesze nekünk: fából 
vaskarika! Miközben Európában a vasúti közlekedés reneszánszát éli, 
nálunk a szélgyártók arról döntöttek , hogy április közepétől 417 vo-
nat megszüntetésével kívánják a szolgáltatás színvonalát növelni. 
 A sok , sok szél összekavarta a lapokat az ígérgetők könyvében! És kö-
zel sincs még vége. A Kálmán által tervezett SZÉLLjárás 2.0 továb-
bi forrásokat kíván elvenni a vasúti közlekedéstől. Eszerint mínusz 
60 milliárdtól lesz jobb a vasúti közlekedés színvonala! Érdekes szá-
mítás! Ezt még a szélgyártók (széltolók?) sem gondolhatják komolyan! 
Vagy ha igen, akkor újabb bizonyíték arra, hogy helyes a mondás: bo-
lond lukból, bolond szél fúj. A kérdés csupán az, hogy vajon mikor fúj-
nak már végre másfajta szelek?
 Kiss László

Változékony Széll-járás

Új irányt vesz a közösségi közlekedés reformja, Fónagy János 
kormánybiztos őszre ígéri a BKV-t, a MÁV-ot és a Volánokat 
érintő koncepciót. A takarékossági kényszerpálya miatt muszáj 
lesz szűkíteni a kedvezményeket és teljesen átszervezni a MÁV-
csoportot, valamint csökkenteni a Volán-cégek számát. Gon-
dot okozhat viszont, hogy a kevesebből többet kihozni próbáló 
Fónagy elképzelései részben ellentmondanak a kormány eddi-
gi lépéseinek. A július közepéig tartó parlamenti ülésszak végé-
ig elkészülnek a közösségi közlekedés reformájának új alapjai, 
így várhatóan a kormány elé kerül az utazási kedvezményrend-
szer óvatos megnyírbálása is, ősztől pedig kezdődhet a 6-8 hó-
napig tartó szervezeti, működési átállás. Legalábbis ezzel a me-
netrenddel számol a közösségi közlekedés átalakításáért május 
elseje óta felelős Fónagy János. A fejlesztési tárca parlamenti 
államtitkári posztját is betöltő fideszes politikus nem forradalmi 
újításban, hanem pofon egyszerű, évtizedek óta időszerű lépé-
sekben gondolkodik: a fizető utasszám növelésében és a szín-
vonal emelésében. Ehhez azonban több pénzre lenne szükség, 
ám a következő években ebből csak kevesebb lesz.

Az ágazat reformjának „újratervezését” is a szűkülő források 
teszik szükségessé. Eredetileg úgy volt, hogy az Orbán-kor-
mány az einstandolt magánnyugdíj-pénztári vagyonból kifize-
ti a MÁV-csoport 330 és a BKV csaknem 70 milliárdos adós-
ságállományát. Ezután a cégek a Volánokkal együtt már az 
idén januártól a Nemzeti Közlekedési Holdingban működtek 
volna. Ám se holding, se pénz. Sőt, a Széll Kálmán megszorí-
tó csomag a közösségi közlekedésben az idén 60, jövőre 45, 
2014-ben pedig 40 milliárd forintos megtakarítást irányoz elő 
ahhoz az évi 550 milliárd forinthoz képest, amennyibe az ösz-
szesen mintegy 70 ezer embernek munkát adó BKV, a 24 
Volán-társaság és a MÁV-csoport az államnak eddig került. 
Már itt jelentős az ellentmondás az adottságok és Fónagy 
tervei között, hiszen a kormánybiztos szerint „senki sem vi-

tatja, hogy a vasútra többet kellene költeni”. Fónagy nem a 
„megszorítás”, hanem az „ésszerűbb felhasználás” pártján 
van. Ilyen megoldás, hogy a MÁV-csoportot – a MÁV Zrt.-t és 
mintegy 40 leánycégét – teljesen átalakítják: egyes kiszerve-
zett tevékenységeket visszaállítanak, másokat összevonnak, 
az új, önálló pályafenntartó céget pedig a Magyar Fejleszté-
si Bank hozza létre. Jelentős költségcsökkentést várnak attól, 
hogy a jelenlegi 24 Volán-társaságot hat – még el nem dön-
tött szolgáltatási területű – vidéki és egy Budapest-előváro-
si cégbe – ez marad a jelenlegi Volánbusz Zrt. – vonják össze. 
Ezzel azonban tízmilliárdokat nem lehet megtakarítani, így a 
Gyurcsány- és a Bajnai-kormány után muszáj lesz hozzányúl-
nia az Orbán-adminisztrációnak is a jelenleg évi 110 milliárd 
forintot felemésztő kedvezményrendszerhez. Erről többféle ta-
nulmány készült, ezekből még formálódik a hamarosan a kor-
mány elé kerülő koncepció, ám a kormánybiztos szerint „po-
litikai döntés született” arról, hogy a 6 év alattiak és a 65 év 
felettiek ingyenes utazása nem szűnik meg, ahogy a diákok és 
a fogyatékkal élők kedvezménye sem. Vagyis a mintegy 9 mil-
lió kedvezményre jogosult állampolgár közül 5,5 millió státusza 
nem változna, ahogy „lekötött” maradna a 110 milliárd mint-
egy 60 százaléka is

Viszont az egységes – Fónagy szerint akár „erőből” is megva-
lósítandó – menetrend- és tarifarendszer mellett a kedvezmé-
nyek „kreatív” megtartása is hozhat megtakarítást. Például a 
számítások szerint csak az, hogy az ingyenes utazás lehetősé-
ge csak sávosan, adott napszakban lenne igénybe vehető, a 
működési költségek 10-15 százalékos csökkenését eredmé-
nyezheti, a jobb kihasználtság miatt. Problémás lehet viszont, 
hogy Fónagy elképzelései részben ellentmondanak a kormány 
eddigi lépéseinek, mivel a kormánybiztos például nem tart-
ja megoldásnak az alig egy hónapja bevezetett jelentős járat-
ritkítást.

Lengyel Tibor 
(Népszava)
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A napokban olvasom a Mozdonyvezetők Lapját és mindjárt az 
ötödik oldalon találkozom egy írással, „Húsvét alkalmából...” 
címmel. Az írás egy, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
készített előterjesztést ismertet. Mostanáig abban a tévhit-
ben éltem, hogy már eléggé edzett vagyok, politikusaink és 
hivatalnokaink nem tudnak meglepni, ha az egyszerű polgár, 
a munkavállaló sanyargatása érdekében hoznak valamilyen 
agyafúrt döntést. Nos tévedtem! Az újságban olvasott előter-
jesztés minden képzeletemet felülmúlta. A köszönet ezért az 
ötletért Dr. Rácz Gábornak, Dr. Dacza Diánának (vajon ki az 
a Dacza Diána?), Jánosik Aladárnak (ő is biztosan rendkívül 
eszes és empátiával megáldott ember), okos láttamozó fullaj-
tárjainak és nem utolsó sorban Németh Lászlónénak, a mi-
niszternek jár. Erősen vissza kell fognom magam, hogy ne ír-
jak róluk valami nyomdafestéket nem tűrő dolgot, ne illessem 
őket valami csúnya jelzővel. (Gondolni persze gondolok ilye-
neket, azt ugye nem lehet megtiltani!)

De hogyan is juthattunk el idáig? Aki nem tudná, annak el-
mondom, hogy az emlegetett előterjesztés büntetési tételeket 
tartalmaz, amely büntetésekkel a jóságos hatóság a vasútvál-
lalatokat, és azok munkavállalóit, többnyire a mozdonyveze-
tőket sújthatja. Az is érdekes számomra, hogy vajon miért mi, 
mozdonyvezetők kerültünk ennyire előtérbe ezen a listán.

Olvasom a listát. Ha pl. a menetregisztráló berendezésből ki-
fogy a szalag, azt a mozdonyvezető esetleg nem veszi észre 
(ami sajnos előfordulhat, saját tapasztalatból tudom, pedig 
nem voltam trehány masiniszta), akkor 250 000 Ft a bünte-
tése. Több mint egy havi fizetése! Épeszű ember az aki ilyen 
dolgot kitalál? Arról már nem is beszélek, hogy a munkál-
tatója is eljárást fog ellene indítani, amely eljárás vége egy 
újabb büntetés lesz. Lehet, hogy a következő lépés a tény-
leges szabadságvesztés, vagy a halálbüntetés lesz? Ha ilyen 
idióta előterjesztés napvilágot láthat, akkor ez is megtörtén-
het. Mellesleg, ha tényleg bevezetik ezt a büntetési tételt, ak-
kor a munkáltató kötelezettségévé kellene tenni, hogy az órá-
ban mindig legyen elegendő szalag, ahhoz a munkavállaló ne 
is férhessen hozzá, az óra svájci mintára legyen leólmozva.

Aztán: Illetéktelen személy vezetőálláson tartózkodása ese-
tén a büntetési tétel, 50 000 Ft. Vajon ehhez mi köze a ható-
ságnak? Mert ha a munkáltató büntet érte, az természetes. 
Az is érthető, ha a MÁV-Start nem szereti, ha az utas ingyen 
utazik a mozdonyon. Neki ez bevétel kiesés. Persze, ha a ha-
tóság úgy gondolja, hogy csökkenti a közlekedés biztonságát, 
ha idegen személy tartózkodik a vezetőálláson, aki elvonhat-
ja a mozdonyvezető figyelmét a járművezetéstől, akkor talán 
érthető a dolog. De akkor azt nem értem, ha valaki nem ille-
téktelenül utazik a vezetőálláson, hanem engedéllyel, esetleg 
még fizetett is érte, akkor ő nem vonja el a figyelmet? A köz-
lekedésbiztonság vonatkozásában mindegy, hogy valaki enge-
déllyel, vagy anélkül utazik a masiniszta mellett a mozdonyon. 
Ha pedig így van, akkor nem a hatóságra, hanem a munkál-
tatóra tartozik annak eldöntése, hogy megbünteti-e a munka-
vállalóját, vagy sem.

A következő, ami rendesen helyre tette a vérnyomásomat, az 
a menetigazolvány helytelen vezetése, ami szintén 50 000 
Ft-os büntetést von maga után. Nos, ez megint olyan dolog, 
ami a munkáltatóra és a munkavállalóra tartozik. (Itt a sza-

bály megalkotói valószínűleg nem tudtak különbséget tenni a 
közúti és a vasúti szállítás sajátosságai között.)  Szintén ta-
pasztalatból tudom, hogy gyakran előfordul, főleg a szolgálat 
vége felé, amikor az ember már nagyon fáradt, hogy valami 
lemarad, vagy esetleg hibásan kerül bejegyzésre. Ilyenkor a 
szolgálat végén még van idő korrigálni, vagy ha nem, akkor a 
menetigazolványok előkészítésével foglalkozó lányok szólnak, 
hogy ezt, vagy azt ki kell javítani, mert nem jól került bejegy-
zésre. Ismertem olyan dolgozót, aki nagyon szépen, precízen 
vezette a menetigazolványát, ha tehette nem a szolgálat vé-
gén, hanem a következő kezdetén adta le, hogy otthon, nyu-
godt körülmények között, hibátlanul kitölthesse, de még ve-
le is előfordult, hogy a lányok hibát találtak a bejegyzéseiben. 
Egy kicsit olyan, mintha egy gépírónőt minden hibás leüté-
sért pénzbüntetésre ítélnének. Egyszóval ezt az 50 000 Ft-ot 
is őrültségnek tartom. Látszik, hogy aki kitalálta, annak hal-
vány fogalma sincs a mozdonyvezetésről, talán még nem is 
utazott vonattal.

A sebességtúllépésére vonatkozó passzus is érdekes. Termé-
szetes, hogy minden mozdonyvezető számára evidens kell, 
hogy legyen: AZ ENGEDÉLYEZETT SEBESSÉGET NEM SZA-
BAD TÚLLÉPNI! Ez így van több mint egy évszázada. Ha vala-
ki mégis megszegte ezt a szabályt és fény derült rá, a mun-
káltatója jól megbüntette. Aki a sebességtúllépést felfedezte 
(többnyire mozdonyreszortos, akinek van mozdonyvezetői en-
gedélye, több-kevesebb vezetési tapasztalata), el tudta dön-
teni, hogy milyen súlyú a dolog. Mert ha valaki már vezetett 
mozdonyt, tudja, hogy néha óhatatlanul is becsúszik ilyesmi a 
legjobb járművezetőknél is. A regisztrátumon azonban látszik, 
hogy az, aki vezetett azonnal, vagy csak késve, de korrigálta a 
hibáját, látszik, hogy szándékos vagy véletlen, továbbá, hogy 
nagy arányú, tartós sebességtúllépésről, vagy csak egy lejtő-
ben kissé meggurult  vonatról van-e szó. Egy hozzáértő mind-
ezt látja, mérlegel, meghallgatja a munkavállalót, hogy mivel 
magyarázza az esetet, és ezek fényében tájékoztatja a mun-
káltatói jogkörgyakorlót, aki meghozza a megfelelő (nálunk 
Pesten elmondható, hogy korrekt) határozatot. De mit lát eb-
ből a hatóság, egy hivatalnok, egy csinovnyik. Semmit. Csak 
a saját fontosságát. Tegyük fel, egy fűtőházban, ahol az enge-
délyezett sebesség 5 km/ó, a mozdonyvezető felgyorsul a 10 
km/órára, mert kifelé figyel, nem a sebességmérő mutatóját 
nézi. Majd miután észrevette, ráfékez és ballag szépen tovább 
öttel. És akkor jön a mindenható hatóság embere a csinov-
nyik és közli vele, hogy 100%-os sebességtúllépést követett 
el, amiért 200 000 Ft büntetés megfizetésére kötelezi. Ez azt 
jelentheti, hogy több mint egy hónapig ingyen dolgozott. Hi-
szen ez az összeg talán több mint egy havi fizetése. Egysze-
rűen nem hiszem el!
Száz szónak is egy a vége. Az előterjesztés, amit a cikk ele-
jén név szerint említett urak és hölgyek tettek, ostoba, inkor-
rekt, szakmaiatlan és nem utolsó sorban embertelen. Ebben 
az előterjesztésben örökösen a piaci szereplőket emlegetik 
és azt, hogy a bírság összegét úgy határozták meg, hogy az 
elrettentő legyen, de ne lehetetlenítse el a piaci szereplő-
ket.  Mi, mozdonyvezetők nem vagyunk piaci szereplők, mi 
elsősorban emberek, másodsorban munka-
vállalók vagyunk. Egy masinisztát bizony 250 
000 Ft ellehetetlenít. Jó lenne, ha ezt felfog-
nák a szeretve tisztelt törvényhozóink is. Ta-
lán nekik is jobb lenne, ha kevésbé gyűlölnék 
őket az emberek. Vagy tévedek?

 Móricz Zsigmond                 

Előterjesztés
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Humán igazgató

MÁV Zrt.

Dr. Túrós András

Biztonsági igazgató

MÁV Zrt.

Budapest

Tisztelt Igazgató Úrhölgy, Tisztelt Igazgató Úr!

Folyó év április 27-én kelt, a vasútbiztonsági kockázatok tárgyában írt közös levelükre szakszervezetük az alábbi észrevé-

teleket teszi. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezetének is érdeke, hogy a magyar vasút biztonságos legyen, s ne történjenek balesetek , illetve 

vonat-veszélyeztetések. A hazai vasúti közlekedés szabályozás szerint a mozdonyvezetőnek kulcs szerepe van, ha szükséges, 

felül kell tudnia bírálni akár a forgalmi dolgozó helytelen utasítását is. Sajnos találunk arra is példát, amikor a mozdony-

vezető figyelmetlensége okozott veszélyeztetést. Egyetértünk abban, hogy meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ne 

romoljon a vasúti közlekedés biztonsága!

 A Mozdonyvezetők Szakszervezete álláspontja szerint a vasútbiztonsági kockázatok megnövekedett esetszámai nem ve-

zethetők vissza csupán az emberi mulasztásra. Meg kell vizsgálni objektíven, hogy mi vezetett id
e. Gyors és elhamarkodott 

ítélethirdetést jelente csak a kollégákat egyoldalúan hibáztatni. A nemzetközi példák is azt mutatják , hogy a folyamatos 

vasúti átszervezések magukban hordozzák a vasútbiztonsági kockázatokat. A permanens változásban egy az állandó: a 

munkavállaló felelőssége, úgy hogy a XIX. századi technológiai szerkezetű „vérrel írt forgalmi utasítások” nem mások , mint 

folyamatos szerkesztés alatt álló, egy-egy balesetek utáni toldozgatás-foltozgatás egyvelegei. Napjainkra nem történt meg a 

XXI. századnak megfelelő egységes technológiai felülvizsgálata a forgalomszabályozásnak , a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

sem merte magához vonni e nehéz feladatot. Azzal is tisz
tában vagyunk , hogy a folyamatosan romló hazai vasúti pályaál-

lapotok és a biztosítóberendezések színes historikus kavalkádja sem könnyíti meg a helyzetet. Törvényszerű a következtetés 

is, ha nem történnek meg a szükséges technikai fejlesztések a közlekedésbiztonság területén, akkor az emberi tényezőre egy-

re nagyobb nyomás nehezedik , folyamatos stresszhelyzetben kell a munkáját végeznie a mozdonyvezetőnek. Így könnyebben 

bekövetkezhet az emberi hibázás lehetősége is.  

A stressz növekedéséhez mostanság a foglakoztatási szabályok változásai is hozzájárulnak , így például az IVU vezénylő 

rendszerből kikerülő rövid szolgálatok számának emelkedése. A változó munkaidő-beosztás jellemzője hivatásunknak , de a 

jelenlegi vezénylési gyakorlatban szaporodó és sorozatos késő éjszakai és kora hajnali munkakezdések , illetv
e munkabefeje-

zések kikezdik még a legedzettebb férfi lelkeket is. T
alán azt is érdemes vizsgálni, mennyire játszanak szerepet a megváltoz-

tatott foglalkozatási szokások a kockázatok emelkedésében. Természetesen a munkáltató igyekszik betartani a jelenleg ha-

tályos Mt. szabályt, biztosítva a minimum 8 órás pihenő időt két szolgálat között. Vannak olyan kollégák is (általában a 

változó telephelyes munkaszerződésűek ), akik önként vagy kényszerből azzal sem tőrödnek /törődhetnek , hogy hol töltik el 

a minimális pihenő időt. Nem mindegy, hogy a mozdonyvezető otthon tölti el, a pihenőhelységben, a váróterem padján, vagy 

a mozdony hátsó vezetőállásában. Az is előfordul, hogy a hajnali két órás kezdés miatt a kolléga kénytelen már előző este 8 

órakor megjelenni a szolgálati helyén, mert másképpen nem érne be a munkakezdésre. 

A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet, - mely a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkaválla-

lók szakmai képzésének és vizsgáztatásának , a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének , a képzési enge-

dély kiadásának , továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól (továbbiakban képzési és vizsgáztatási rendelet) 

alanyai egyelőre a vasúti járművezetők , s az idei vizsgáztatást már a független KTI Vasúti Vizsgaközpont végzi. A 

mozdonyvezetőkre nézve a vizsgakimenetet már megemelték , de nem történt érdemi változás az időszakos oktatás mi-

nőségében és módszertanában. Példa erre a MIREL közlekedésbiztonsági berendezés használatának oktatása, de ide 

sorolhatjuk a korábbi ETCS képzést is. M
egjegyezzük , hogy a március 22-i  MIREL oktatás tárgyában írott levelünk-

re a mai napig nem érkezett válasz a MÁV-tól. Szívesen átadjuk azokat a módszertani információkat, amelyeket pél-

dául az ÖBB használ például ETCS oktatása során. Az osztrák kollégák két napos képzés alatt elméleti és mozdo-

nyon történő gyakorlati komplex képzésben részesülnek. A mozdony-szimulátorok megjelenése valóban nagy lépést 

jelentettek a mozdonyvezetők életében, mert a vizsgán biztosan találkozhatnak velük. Többször kértük , hogy az 

évi egy óránál legyen több lehetőség a gyakorlásra két vizsga között, de ezeket felülírja a gazdasági hatékonyság 

jelszava mögé bújtatott vezetői rövidlátás. Szakítani kell azzal a tendenciával, hogy romló munkafeltételek mel-

lett egyre kevesebbet igyekszik a munkáltató az emberi tényezőbe fektetni.  Az oktatás és képzés lehet a veszé-

lyeztetések megelőzésének fontos színtere, nem pedig további szankciók kiötlése vagy a meglévő büntetési téte-

lek növelése. Javasoljuk , hogy kerüljön módszertani felülvizsgálatra az időszakos oktatás, illetv
e szülessenek 

új oktatási tananyagok interaktív segédletek. Támogatjuk a MÁV-TR AKCIÓ vezetésének azon törekvését, 

hogy a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság szakemberei bevonásával két napos vasútbiztonsági képesség- és 

készségfejlesztésben részesüljenek a mozdonyvezetők. A tematika kialakításában felajánljuk szakszerveze-

tünk közreműködő segítségét.

Szakszervezetünk azzal a javaslattal él a vasútbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében, hogy a 

MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságával e tárgyban történő együttműködés tartalmi elemeit és keretrend-

szerét közösen dolgozzuk ki és rögzítsük egy megállapodásban. Abból az elvből kiindulva szorgalmazzuk 

az együttműködést, miszerint egy kapcsolati rendszerből csak annyit lehet kivenni, amennyit mi magunk 

is beleteszünk! 

Budapest, 2012. május 3.      
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jogtanácsos válaszol...

A Mozdonyvezetők Lapjának 2011. évi jú-
niusi és júliusi számaiban foglalkoztunk 
a munkáltatónál hatályban lévő Kollektív 
Szerződés egyik pontjával kapcsolatos mun-
kavállalói jogvitával.
Abban az ügyben a munkaügyi bíróság 
ugyan elutasította kollégánk kereseti ké-
relmét, azonban a másodfokon eljárt me-
gyei bíróság az elsőfokú ítéletet megvál-
toztatta és a kereseti kérelemnek helyt 
adott. A perbeli esetben a rendőrség hall-
gatta meg tanúként a kollégát gondatlan-
ságból elkövetett vasúti közlekedés bizton-
sága elleni vétség miatt indult bűnügyben. 
Mégpedig olyan, a vasúti közlekedés biz-
tonságával összefüggő cselekmény miatt, 
amely a munkavállaló munkavégzése köz-
ben történt, vagyis munkaköri kötelezettsé-
gébe tartozott az esemény munkáltatónak 
történő jelentése. Kiemelte a másodfokú bí-
róság, hogy a peres eljárás tárgya is a vasúti 
közlekedés biztonsága elleni vétség alapos 
gyanúja miatt indított büntetőeljárásban 
történt tanúkénti meghallgatás időtartamá-
nak az elszámolása volt, ezért kiemelt je-

lentőséget kellett tulajdonítani annak, hogy 
maga az alperes is elismerte azt az elsőfokú 
eljárás során, miszerint a munkáltató érdek-
körébe a biztonságos vasúti közlekedés kö-
vetelményeinek a biztosítása tartozik. 

A fenti jogerős ítéletet követően egy másik 
munkaügyi bíróságon azonos ügyben indult 
peres eljárás, amelyben a mozdonyvezető 
kolléga kereseti kérelmének helyt adó első-
fokú ítélet született. Ebben az ügyben a szol-
gálatának teljesítése során a vasút bizton-
ságával összefüggő veszélyhelyzetet észlelt 
a mozdonyvezető, amelyet azonnal jelentett 
a mozdonyirányítónak. Ezzel az esemény-
nyel összefüggésben büntetőeljárást indított 
a nyomozó hatóság vasúti közlekedés veszé-
lyeztetése alapos gyanúja miatt, amelyben ta-
núként hallgatták meg a kollégát. A nyomozó 
hatóságtól kapott igazolást bemutatta szolgá-
lati helyén a munkavállaló, azonban a korábbi 
évektől eltérően a munkáltatói jogkör gyakor-
ló nem munkaidőként számolta el a tanúkénti 
meghallgatás idejét. Az egyeztetés nem veze-
tett eredményre, ezért a munkavállaló kerese-

ti kérelmet nyújtott be az illetékes munkaügyi 
bíróságon, hivatkozva többek között a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
13. §-ára, valamint a Kollektív Szerződés ügy-
ben releváns rendelkezésére. 
Az elsőfokon eljáró bíróság rögzítette indo-
kolásában, hogy a perbeli esetben az alpe-
resi munkáltató érdekköre minden kétséget 
kizáróan megállapítható, sőt a munkáltatói 
magánérdek és az állam közérdeke teljes 
mértékben egybeesik. A munkaügyi bíróság 
által lefolytatott bizonyítási eljárás során 
az is megállapításra került, hogy a korábbi 
években a munkáltató munkaidőként vette 
figyelembe és számolta el a tanúkénti meg-
hallgatás perbelivel azonos eseteit, még-
hozzá a mindenkor hatályos Kollektív Szer-
ződés rendelkezése alapján. Az pedig, hogy 
ez a korábbi munkáltatói jogkövető maga-
tartás megváltozott egy belső utasításnak 
volt köszönhető.
Természetesen, hogy 
az alperesi munkáltató 
benyújtja-e fellebbezé-
sét az ügyben, azt a jö-
vő majd eldönti.
 dr. Király György s.k.

… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!

Fórum Szombathelyen
Április 26-án a szombathelyi tagcsoport vezetése Fórumot szervezett. Az 
összejövetel apropóját a járatritkítás és a Gysev terjeszkedése indokolta. 
Az összejövetelre meghívtuk Horváth József Urat a Tvszk Vezetőjét. Mivel 
nagyon fontos témák szerepeltek napirenden, ezért igen sokan a telep-
hely létszámának több mint egyharmada jött el a meghívásunkra, 35 öt fő.
Első napirendi pontként a Központvezető beszámolt az elmúlt negyed év 
foglalkoztatási helyzetéről. Tvszk szinten 3000 óra állásidő jelentkezett, eb-
ből Sm-nek havi szinten 1.5 óra/fő jutott. Túlóra nagyon minimális lett az 
is csak a Ksz-ből adódott (pl:szolgálat túllépés). Az április 15-től bevezetett 
járatritkítások nagyon érzékenyen 
érintették a Tvszk-t. Elmondása sze-
rint ez kb 40 fős létszámfelesleget 
eredményezett területi szinten. Ezt 
a többletet enyhíti az, hogy a hónap 
közepén elindult átképzős tanfo-
lyamra a területről 15 főt iskoláztak 
be (Sm-ről 4 főt). A Trakció is pró-
bál enyhíteni a foglalkoztatási gon-
dokon. A 10-es vonalon 2 szolgálatot adtak át a Tvszk-
nak. Tehervonatpárok átadása is tervben szerepel ( ami 
1800 órát jelent a területnek) A központvezető elmondá-
sa szerint május hónap második felétől keretet kapott a terület vonal- és tí-
pusismeret képzésre is.
Szombathely foglalkoztatását tovább nehezíti a Gysev terjeszkedése is. Má-
jus hónapban 7 kollégánk átigazol a Gysev kötelékébe. Őket már májusra 
nem vezényelték. Sopron őket az „új” „Ludmilla” mozdonyra képezi ki. Ezért 
várható hogy június közepétől a Gysev feladatokat fog a részükre visszaven-
ni (hogy mit, az most még képlékeny).
A Gysev és a Trakció között folynak a tárgyalások egy esetleges átvételről. 
A tájékoztató után jöttek a kérdések nagy számban. Néhány közülük:
Kérdés: Július 1-től életbe lép az új MT. Ez miben érinti a mozdonyvezetőket?
Válasz:  Az biztos, hogy a napi munkaidő 8 óra lesz. Az Mksz visszakerül 
a munkaidőbe (egy 21 munkanapos hónapban 8.4 órával nő a munkaidő 
mennyiség, az mksz 7.4 órát jelent, így a mínusz óra további 1 órával nőhet). 

Az mksz-t továbbra is ki kell majd adni, ha a dolgozó nem tudja kivenni nem 
tudja azt hogyan díjazzák, a tárgyalások folynak.
Kérdés: A foglalkoztatás megkönnyítésére a szolgálati járadék nem kerül 
előtérbe?
Válasz: A központvezető szerint nem várható. Országos szinten jelenleg 
120-150 mozdonyvezető felesleg van,ami természetes fogyással két év 
alatt lefogy (zárójelben megjegyzi,hogy a járatritkítás nem biztos hogy így 
marad,mert túl nagy a felháborodás).
Kérdés: 35 év utazás után a 7 év kedvezmény lesz-e
Válasz: Valószínűleg igen
Kérdés: Lesz  elbocsájtás?
Válasz: A járatritkítások  miatti létszámfelesleg a fent leírtak miatt nem in-
dokolja az elbocsájtást.
Kérdés: Szombathely telephely megmarad?
Válasz: Nem tud választ adni.
Kérdés: A Gysev átvétel után a Trakciónál maradó emberekkel mi lesz?

Válasz: A fennmaradó létszám az átvétel után való-
színűleg a mostaninak a fele lesz. Hogy mi lesz ve-
lük, nem tud választ adni. Jelentkezési helyként Sm 
megmaradhat,de ez még képlékeny.
Kérdés: A megszerzett idők a Gysevnél megmarad-
nak?
Válasz: Igen. Érdeke mindkét cégnek a sima átvétel.

Kérdés: Ha a mozdonyvezető egészségügyileg alkalmatlanná válik megy 
az utcára?
Válasz: Jelenleg külsős felvigyázói hely van,de ez is véges.
Kérdés: A felajánlott budapesti kirendeléssel mi a helyzet?
Válasz: Sm-ről 2 fő jelentkezett, a központvezető úgy tudja Szeged terület-
ről sokkal nagyobb mozgás van.
Végezetül egy kolléga megjegyezte, hogy ez a beszámoló csak növelte a bi-
zonytalanságot, és úgy látja, hogy a hűség ebben a házasságban nem so-
kat számít.
Úgy gondolom,hogy ez a két órás beszélgetés értelmes emberek értelmes 
párbeszéde volt. Ugyan sokkal többet nem tudtunk meg, de azt a megjelen-
tek nagy száma bizonyítja, hogy a kollégákat nagyon érdekli a sorsuk, jövő-
jük. Horváth János

Zsoldos Mariann

Humán igazgató

MÁV Zrt.

Dr. Túrós András

Biztonsági igazgató

MÁV Zrt.

Budapest

Tisztelt Igazgató Úrhölgy, Tisztelt Igazgató Úr!

Folyó év április 27-én kelt, a vasútbiztonsági kockázatok tárgyában írt közös levelükre szakszervezetük az alábbi észrevé-

teleket teszi. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezetének is érdeke, hogy a magyar vasút biztonságos legyen, s ne történjenek balesetek , illetve 

vonat-veszélyeztetések. A hazai vasúti közlekedés szabályozás szerint a mozdonyvezetőnek kulcs szerepe van, ha szükséges, 

felül kell tudnia bírálni akár a forgalmi dolgozó helytelen utasítását is. Sajnos találunk arra is példát, amikor a mozdony-

vezető figyelmetlensége okozott veszélyeztetést. Egyetértünk abban, hogy meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ne 

romoljon a vasúti közlekedés biztonsága!

 A Mozdonyvezetők Szakszervezete álláspontja szerint a vasútbiztonsági kockázatok megnövekedett esetszámai nem ve-

zethetők vissza csupán az emberi mulasztásra. Meg kell vizsgálni objektíven, hogy mi vezetett id
e. Gyors és elhamarkodott 

ítélethirdetést jelente csak a kollégákat egyoldalúan hibáztatni. A nemzetközi példák is azt mutatják , hogy a folyamatos 

vasúti átszervezések magukban hordozzák a vasútbiztonsági kockázatokat. A permanens változásban egy az állandó: a 

munkavállaló felelőssége, úgy hogy a XIX. századi technológiai szerkezetű „vérrel írt forgalmi utasítások” nem mások , mint 

folyamatos szerkesztés alatt álló, egy-egy balesetek utáni toldozgatás-foltozgatás egyvelegei. Napjainkra nem történt meg a 

XXI. századnak megfelelő egységes technológiai felülvizsgálata a forgalomszabályozásnak , a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

sem merte magához vonni e nehéz feladatot. Azzal is tisz
tában vagyunk , hogy a folyamatosan romló hazai vasúti pályaál-

lapotok és a biztosítóberendezések színes historikus kavalkádja sem könnyíti meg a helyzetet. Törvényszerű a következtetés 

is, ha nem történnek meg a szükséges technikai fejlesztések a közlekedésbiztonság területén, akkor az emberi tényezőre egy-

re nagyobb nyomás nehezedik , folyamatos stresszhelyzetben kell a munkáját végeznie a mozdonyvezetőnek. Így könnyebben 

bekövetkezhet az emberi hibázás lehetősége is.  

A stressz növekedéséhez mostanság a foglakoztatási szabályok változásai is hozzájárulnak , így például az IVU vezénylő 

rendszerből kikerülő rövid szolgálatok számának emelkedése. A változó munkaidő-beosztás jellemzője hivatásunknak , de a 

jelenlegi vezénylési gyakorlatban szaporodó és sorozatos késő éjszakai és kora hajnali munkakezdések , illetv
e munkabefeje-

zések kikezdik még a legedzettebb férfi lelkeket is. T
alán azt is érdemes vizsgálni, mennyire játszanak szerepet a megváltoz-

tatott foglalkozatási szokások a kockázatok emelkedésében. Természetesen a munkáltató igyekszik betartani a jelenleg ha-

tályos Mt. szabályt, biztosítva a minimum 8 órás pihenő időt két szolgálat között. Vannak olyan kollégák is (általában a 

változó telephelyes munkaszerződésűek ), akik önként vagy kényszerből azzal sem tőrödnek /törődhetnek , hogy hol töltik el 

a minimális pihenő időt. Nem mindegy, hogy a mozdonyvezető otthon tölti el, a pihenőhelységben, a váróterem padján, vagy 

a mozdony hátsó vezetőállásában. Az is előfordul, hogy a hajnali két órás kezdés miatt a kolléga kénytelen már előző este 8 

órakor megjelenni a szolgálati helyén, mert másképpen nem érne be a munkakezdésre. 

A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet, - mely a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkaválla-

lók szakmai képzésének és vizsgáztatásának , a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének , a képzési enge-

dély kiadásának , továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól (továbbiakban képzési és vizsgáztatási rendelet) 

alanyai egyelőre a vasúti járművezetők , s az idei vizsgáztatást már a független KTI Vasúti Vizsgaközpont végzi. A 

mozdonyvezetőkre nézve a vizsgakimenetet már megemelték , de nem történt érdemi változás az időszakos oktatás mi-

nőségében és módszertanában. Példa erre a MIREL közlekedésbiztonsági berendezés használatának oktatása, de ide 

sorolhatjuk a korábbi ETCS képzést is. M
egjegyezzük , hogy a március 22-i  MIREL oktatás tárgyában írott levelünk-

re a mai napig nem érkezett válasz a MÁV-tól. Szívesen átadjuk azokat a módszertani információkat, amelyeket pél-

dául az ÖBB használ például ETCS oktatása során. Az osztrák kollégák két napos képzés alatt elméleti és mozdo-

nyon történő gyakorlati komplex képzésben részesülnek. A mozdony-szimulátorok megjelenése valóban nagy lépést 

jelentettek a mozdonyvezetők életében, mert a vizsgán biztosan találkozhatnak velük. Többször kértük , hogy az 

évi egy óránál legyen több lehetőség a gyakorlásra két vizsga között, de ezeket felülírja a gazdasági hatékonyság 

jelszava mögé bújtatott vezetői rövidlátás. Szakítani kell azzal a tendenciával, hogy romló munkafeltételek mel-

lett egyre kevesebbet igyekszik a munkáltató az emberi tényezőbe fektetni.  Az oktatás és képzés lehet a veszé-

lyeztetések megelőzésének fontos színtere, nem pedig további szankciók kiötlése vagy a meglévő büntetési téte-

lek növelése. Javasoljuk , hogy kerüljön módszertani felülvizsgálatra az időszakos oktatás, illetv
e szülessenek 

új oktatási tananyagok interaktív segédletek. Támogatjuk a MÁV-TR AKCIÓ vezetésének azon törekvését, 

hogy a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság szakemberei bevonásával két napos vasútbiztonsági képesség- és 

készségfejlesztésben részesüljenek a mozdonyvezetők. A tematika kialakításában felajánljuk szakszerveze-

tünk közreműködő segítségét.

Szakszervezetünk azzal a javaslattal él a vasútbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében, hogy a 

MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságával e tárgyban történő együttműködés tartalmi elemeit és keretrend-

szerét közösen dolgozzuk ki és rögzítsük egy megállapodásban. Abból az elvből kiindulva szorgalmazzuk 

az együttműködést, miszerint egy kapcsolati rendszerből csak annyit lehet kivenni, amennyit mi magunk 

is beleteszünk! 

Budapest, 2012. május 3.      
 

 Üdvözlettel: 
 

 
 

 

Kiss László

  

elnök

életünkből...
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Jelentjük  a  MOSZ  tagjai  számára  elkészültünk  
és  sok  szeretettel   várunk  mindenkit  
2012. július 07-08-án Szerencs városában.
,A tavalyi  soproni  találkozó  után  egyik  kedves  tagunk  nyilatko-
zott  a  MOSZ  újságban  „nehéz  lesz  Sopront felülmúlni” - mi  is  
így  gondoltuk.  Sopron   nagyszerű   helyszíne  volt  a  MOT-nak   és  
nagyszerű  rendezés  volt.

De  vállalva  a  kihívást,  mi  nem akarjuk  felülmúlni  csak  űberelni,  
ahogy  a  kártyában  is  mondják. Szűkös  anyagi  keretek  mellet,  
amit  a  jelen  gazdasági  helyzet  hozott,  szeretnénk, hogy  aki  
ellátogat  hozzánk, az  nagyszerűen  érezze  magát. Városunkban 
ezernyi látnvaló vár titeket, amiből igyekszünk minél többet megmu-
tatni! Nem hiába lett a mottónk, vendégcsalogató jelmondatunk: 
„Vár  rád  a  finom  borok  és  csokoládé  hazája”!!!

A  rendezvény  a  szokásos  menetrend  alapján  zajlik majd:  a szállások  elfoglalása  után  a szombati  napon  lesznek majd a foci  dön-
tő   mérkőzések  a  Tatai  Sporttelepen,  ahol  a  vendéglátók   az  éhező  gyomrok  számára  egy  kis  harapnivalóval  kedveskednek  a  fi-
nom  borok  mellé  - mindez  önköltségi  áron.  A  szerencsi  városi  fürdő  nem a nagyságáról, hanem szépségéről és színvonalas szolgál-
tatásáról híres, ezzel várja  a  felüdülni  váró  vendégeket.  Lehetőség  lesz  a  múlt  emlékeinek  megtekintésére, hiszen megtekinthető a 
cukorgyártás  történetét bemutató  múzeumi kiállítás, amely a cukorról is híres város történelmének jelentős szeletét mutatja be ,  igazi rit-
kaságszámba menő látnivalókkal. A szerencsi  alsó  pince  soron  Meggyes  Attila  várja  a  vendégeket  saját  pincészetében  egy  borkós-
tolásra  és  bemutatóra!!

Vasárnap szintén ezek a programok várnak mindenkit, tehát nem kell rohanni szombaton, így együtt szurkolhatunk a MOT döntő csapata-
inak. 
Mind  a  két  nap  lehetőség  lesz  csokoládé  kóstolásra  és  természetesen  vásárlásra  a  Bon-Bon  Kft  üzletében,  a  régi , tradicionális  
csokoládékat  gyártják  és  forgalmazzák – véleményem szerint ezt nem szabad senkinek kihagyni, aki  Szerencsre  látogat.
Tagcsoportunk  rendező  tagjai  mindent  megtesznek,  hogy  vendégeink  jól érezzék  magukat.

Személyes tapasztalatom, hogy minden évben nagy az érdeklődés a MOT iránt, szeretnének minél többen eljönni. A résztvevők számát 
azonban korlátozza a MOT Bál helyszínének befogadó képessége.
A záró, vasárnapi napot úgy alakítottuk ki, hogy aki esetleg a szombati napra nem tud eljönni bármely oknál fogva, annak egy napra is kel-
lemes kikapcsolódást tudjunk biztosítani, hiszen az alábbi programok várnak mindenkit, aki szeretne eltölteni a Zemplén kapujában egy kel-
lemes napot:

Ugyanis a szerencsi városi piactéren 9 órától a meghívó nélkü-
li mozdonyvezetők és családjuk számára is, ingyen lehetőség 
lesz részt venni egy  old timer bemutatón, veterán  motorok  
találkozóján a  cukor  múzeum  megtekintésén.  A  programok  
ideje  alatt  büfé  és  egyéb  szolgáltatás  várja  az  érdeklődő-
ket .Ezek a  programok a  Szerencs városi  kulturális  központ  
támogatásával  jöttek  létre,  melynek   záró  akkordja  a  sze-
rencsi  Rákóczi  várban  az  est  zárása  ként  a  LORD  együt-
tes  40  éves  jubileumi  koncertje  lesz  ami  a  mozdonyveze-
tők  számára díjmentes.

Kis tagcsoportunk tagjai  2002 Tokaji  MOT  
után újra mindent  megtesznek, hogy szép  
emlékkel térjetek majd haza Szerencsről is  
2012. július 7-8-után!!
Ne  feledjétek nem csak a Budai Vár ha  nem  
Szerencs is VÁR a Finom borok és csokoládé  
hazája.

A  szerencsi  tagság   és  magam  nevében:     Szabó  Zoltán
 Szerencs  tagcsoport  vezető
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2.  MEGGYES   PANZIÓ  ÉTTEREM

„Ó”  PINCÉSZET AJÁNLATA  
Szerencs,  Zrínyi  u.  11     

  
SZOLGÁLTATÁSAIK:

- 150  FŐS  KONFERENCIATEREM
-SZÁLLÁS  SZOLGÁLTATÁS

- TELJESKÖRŰ ÉTKEZTETÉS, HÁZIAS  ÍZEK 
Ó  PINCÉSZETÜNKBEN: 

 -TOKAJ  HEGYALJA GYÖNGYSZEMEINEK,
BORAINAK KÓSTOLÁSA  ÉS  VÁSÁRLÁSA

-MINDEN  IGÉNYT  KIELÉGÍTŐ BORKÓSTOLÁS 
TERMÉK  ÉS FAJTA  ISMETRETŐVEL  

-SZOLÍD  ÁRAK
 BOR áRajáNlaT:
  Száraz bor 2l lédig 400 Ft\l
  Édes bor800 Ft\l
  Édes muskotály 1200 Ft\üveg
  Kései szüretelésű furmint 1900\üveg
  Aszú 5 p. 3000 Ft\üveg
  Aszú 6 p.  4500Ft\üveg 

Elérhetőségeink: Tel/Fax: 06 (47) 362-417
Mobil: 06 (20) 511-8082

e-mail: meggyes.panzio@freemail.hu

2012. május 11-én az „A” csoport csapatai érkeztek meg a szombathelyi állomásra 13 óra 
körül, - Püspökladány, Sopron II, Bp Keleti, Mezőhegyes, s Szombathely. Jó ismerősként üd-
vözöltük egymást, s pörgött tovább a program, a szállító busz kerekével együtt. Szállás el-
foglalás után, irány a pálya. A szabályismertetés után, még volt megbeszélni valója a sport-
bizottság képviselőjének, s a csapatkapitányoknak. Rövid vita után, egyik csoportnál óvás 
történt, a győztest diszkvalifikálták. Négyen folytatták a versenyzést. Így már az első nap el-
dőlt. Tovább jutó – 1. Szombathely. 2. Sopron II. A következő nap ismét 13 órakor indult a 
program, csak most a „B” csoportnak. A csapatok megérkezése után, kölcsönös üdvözlés 
s irány a pálya. Akik megküzdöttek, Hegyeshalom, Szentes-Kecskemét, Sopron I, Záhony, 
Szolnok II (rákészült a mérkőzésre mivel előzőnap megérkeztek már). A helyzetet nehezí-
tette, hogy erre a napra már rossz időt mondtak, 100 km szél, s zápor, zivatar. Szerencsé-
re nem jött be, így nem befolyásolta az idő a játékot. Bár a levegő lehűlt s 30 km szél fújt, 
csepegett az eső, de a pályán felizzott a hangulat. Kettős kiállítás nyugtatta a kedélyeket az 
egyik mérkőzésen. A komolytét mutatta a feszültséget, amit az este feloldott. Mivel az ered-
mények azt mutatták, csak másnap dőlt el a tovább jutás. Másnap dél előtti küzdelem után, 
tovább jutott. 1 Sopron I. 2. Hegyeshalom. Mindenkinek köszönöm a sportszerű viselke-
dést, talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy szinte sérülés nélkül úsztuk meg a versenyt. Remé-
lem ez a pörgős három nap, jól tellett. A felszolgált menüről jó visszajelzést kaptunk, a sza-
badprogramot láthatóan mindenki jól töltötte, igaz néhányan csak ruhatartónak használták, 
a szobájukat. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem Szerencsen találkozunk.
                                                 Horváth György

Középdöntő Szombathely Mosz Kupa Középdöntő
Eredmények
I.csoport
Bp-keleti-Mezőhegyes  0:3
Szhely.-SopronII.   3:0
Bp-keleti-Szhely.   4:1
Mezőhegyes-SopronII.  0:1
Bp-keleti-SopronII.   1:2
Mezőhegyes-Szhely.   0:5

a Csoport Végeredménye:
1. Szombathely  6p.  9-4
2. SopronII.  6p.  3-4
3. Bp-keleti  3p.  5-6
4. Mezőhegyes  3p.  3-6 

II.csoport
Szolnok-Záhony   3:5
Hegyesh.-Szentes-Kecsk.  4:2
SopronI.-Szolnok   5:2
Záhony-Hegyesh.   1:5
Szentes-Kecsk.-SopronI.  1:9
Szolnok-Hegyesh.   1:3
Záhony-Szentes-Kecsk.  5:2 
Hegyesh.-SopronI.   1:4
SopronI.-Záhony   7:4
Szentes-Kecsk.-Szolnok  0:2

a csoport végeredménye:
1.SopronI  12p.  25:8
2.Hegyeshalom  9p.  13:8
3.Záhony  6p.  15:17
4.Szolnok  3p.  8:13
5.Szentes-Kecsk.  Op.  5:20



2012. április 9

RCH hírek…Az RCH vontatási képessége tovább erősödik
Saját mozdonyvezetőkkel Budapesttől Bécsig  

A Rail Cargo Hungaria Zrt. újabb mérföldkőhöz érkezett saját vontatási képességének fejlesztésében. 
A vállalat több hónapos szakmai előkészület után idén februárban indította útnak első olyan vonatát, 
amely társaságunk történetében először személyzet-, és gépcsere nélkül halad át Hegyeshalmon ke-
resztül Magyarország területéről Ausztriába.

az első lépések
A vállalat 2010 augusztusában indította el a mozdonyvezetők cél-
irányos képzését, amelynek első lépéseként az RCH Vontatásme-
nedzsment szervezete kiválasztotta a megfelelő szintű nyelvtudás-
sal rendelkező kollégákat. Számukra speciális nyelvtanfolyamot 
szervezetek, amely az általános szókincsfejlesztés mellett elsősor-
ban a német nyelvű szakmai kifejezések elsajátítására irányult. A 
nyelvi képzés sikeres lezárását követően a mozdonyvezetők május 
közepéig elméleti, majd azt követően gyakorlati oktatáson vettek 
részt az ÖBB kiképzőközpontjában, az ausztriai Wörth-ben.  A hat 
hétig tartó képzés során megismerkedtek az olyan speciális techni-
kák gyakorlati alkalmazásával is, mint például a fékberendezés di-
namikus kimerítése, amire Ausztriában a völgymenetek alkalmával  
fokozottan kell figyelni. Az oktatáson az osztrák fékutasítás mellett 
a mozdonyszolgálati utasítást is megismerték, kipróbálták a térbeli 
mozgásra is képes Taurus szimulátort, gyakorolták a mozdony von-
tatási telepi átvételét, a fék- és közlekedésbiztonsági berendezés 
vizsgálatát, a járműtelepre való kijárást és a vonatra járást, illetve 
elsajátították a tolómozdonyos közlekedéssel kapcsolatos műszaki 
és gyakorlati ismereteket.  A mozdonyvezetőknek végül a forgalom-
ban is bizonyítani kellett, hogy szakmailag teljes mértékben felké-
szültek az osztrák követelményeknek megfelelő közlekedtetésre. Az 
elméleti és gyakorlati oktatásokat egyaránt szigorú, osztrák közfor-
galmú mozdonyvezetői vizsga zárta, amelyet a vonal- és helyisme-
ret megszerzése követett a Hegyeshalom – Bécs, illetve a Sopron 
– Bécs vasútvonalon. A vizsgák sikeres teljesítése után a mozdony-
vezetők az osztrák kollégák mellett második emberként teljesítet-
tek szolgálatot. 

A Rail Cargo Hungaria Zrt. számára stratégiai jelentőségű a 
határon átívelő, személyzet-, és gépcsere nélküli vonatköz-
lekedtetés megvalósulása. A siker elsősorban – a mozdony-
vezetők eredményes felkészülése és helytállása mellett – a 
vállalat üzemeltetési és humánerőforrás szervezeteinek ösz-
szehangolt, felelősségteljes munkájának köszönhető. A pro-
jekt előkésztését, koordinálását egy kifejezetten erre a célra 
létrehozott szakmai csapat végezte. 
A projektcsapat tagjai:
Feldmann-Siklósi Szilvia projektvezető (RCH, a CEO munkatársa)
Oláh Viktória projekt szakelőadó (RCH, Vontatásmenedzsment)
Benyus Julianna (RCH, Humánerőforrás)
Dányi Attila (RCH, Vontatásmenedzsment) 
Bosnyák László (ÖBB-Produktion GmbH)
August Pruckner (RCH, a CFO munkatársa)

A mozdonyvezetők személyenként 216 óra nyelvi, 248 óra 
elméleti, 40 óra gyakorlati és 24 óra vonal- és helyismereti 
képzésen vettek részt. Másod-mozdonyvezetőként fejenként 
16 szolgálatot teljesítettek, amelyek során az ÖBB területén 
116,27 órát közlekedtek, ezalatt pedig 8704 km-t tettek meg.

az első út
A Rail Cargo Hungaria Zrt. február 13-án este, a Ferencvárosi 
pályaudvarról indította útnak az első olyan vonatát, amely moz-
dony-, és mozdonyvezető csere nélkül tette meg a Budapest-
Bécs- Budapest fordulót. Salamon Béla üzemeltetési igazgató 
az első út apropóján hangsúlyozta, büszke arra, hogy az RCH 
mozdonyvezetők közül már négyen megszerezték az ausztriai 
közlekedéshez szükséges jogosítványt. Kiemelte azt is, hogy 
meggyőződése, a mozdonyvezetők képesek lesznek megállni a 
helyüket a fokozott felelősséggel járó szolgálatokban is, hiszen 
felkészültek, körültekintőek és minden szükséges képességgel, 
szaktudással rendelkeznek. Az 500 km-es, közel 10 órás fordu-
lót Gáli Zoltán mozdonyvezetőnk zökkenőmentesen teljesítette. 
A vegyes elegyet továbbító, Budapest-Bécs viszonylatban 32 
kocsiban 1800 tonnát, visszafelé 22 kocsiban 693 tonnát köz-
lekedtető vonat fennakadások nélkül érkezett meg rendeltetési 
helyére. Az RCH Taurusát Gáli Zoltán vezette, aki a tapasztala-
tokról így nyilatkozott: „Nagy izgalommal indultam az első útra. 
A sok tanulás és a kitartó felkészülés meghozta az eredményt, 
zökkenőmentesen teljesítettem a szolgálatot.” 

Célok és távlatok 
A Rail Cargo Hungaria az eddigi sikerekre építve a határokon át-
ívelő árufuvarozási tevékenységének további fejlesztésére, bő-
vítésére törekszik. A vállalat meghatározó törekvése, hogy több 
mozdonyvezetőt is bevonjon az interoperábilis mozdonyvezetői 
képzésbe. Már idén két újabb mozdonyvezetőt készít fel a hatá-
ron átívelő közlekedtetéshez szükséges ÖBB vizsgára, és ezzel 
párhuzamosan közel harminc mozdonyvezetőt és mozdonyirá-
nyítót német nyelvtanfolyamra iskolázott be annak érdekében, 
hogy a később őket is bevonhassák az országhatáron átnyúló 
forgalmak bonyolításába.
Kiemelt jelentőségű, hogy a Rail Cargo Hungaria Zrt. 2012-
ben megkapta az osztrák kiegészítő biztonsági tanúsítványt is, 
amely az egyik legfontosabb feltétele annak, hogy a jövőben az 
RCH, mint vasútvállalat is jelen lehessen Ausztria területén, és 
ott vasúti árufuvarozási tevékenységet folytathasson.  
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és további várakozásaikról kérdeztük:

Alföldi Attila: „Rajtunk nem múlik, a legjobb formánkat fogjuk hozni”
Számomra a Wörthben töltött napok különösen emlékezetesek és ér-
dekesek voltak.  Nagyon sok új ismeretet kellet elsajátítanunk igen-

csak rövid idő alatt, ráadásul mindezt német nyelven. Meg kellett 
tanulnunk az összes, az osztrák mozdonyvezetők munkavégzését sza-
bályozó német nyelvű utasítást, és minderről persze nagyon szigorú 
vizsgán kellett számot adnunk. Az osztrák oktatók egyébként nagyon 
felkészültek és segítőkészek voltak. Bármikor, bármilyen kérdéssel for-
dulhattunk hozzájuk, és ha nem is feltétlenül azonnal, de mindig kap-
tunk választ. A német nyelv jobb megértésében, gyakorlásában pél-
dául úgy segítettek, hogy az oktatási időn kívül külön gyakorlati órát 
tartottak nekünk. Egyébként az osztrák kollégák is nagyon együttmű-
ködőek voltak. Odafigyeltek és vigyáztak ránk, bárhová mentünk. A 
próbautak igencsak hasznosnak voltak. Nagyon jó lehetőséget kínál-
tak arra, hogy megszokjuk és begyakoroljuk az útvonalat. Bár az is 
igaz, hogy nem volt két egyforma szolgálatom, valami mindig más-
képpen alakult. Szerencsére azonban ez nem 
okozott problémát, hiszen tudtam kitől kér-
dezni, a fejlődés folyamatos lehetett. Kollé-
gáimmal együtt már nagyon vártam az első 
önálló utamat, amelyhez persze egy kis drukk 
is társult. Különösen két dologtól tartottam: 
egyrészt a rádióforgalmazástól – hiszen a táj-
szólás miatt általában nehezebb megérteni 
az alkalmazott kifejezéseket, ráadásul még a 
rádió is torzít – másrészt pedig a nehéz szol-
gálattól. Hiszen a Budapest–Bécs forduló 
500 km hosszú, ami sokat kivesz az ember-
ből, nagy odafigyelést és koncentrációt köve-
tel. A végére nagyon el lehet fáradni. Hiába, 
van olyan szolgálat, amihez nem lehet előre 
eleget pihenni. Mindazonáltal úgy gondolom, 
maximálisan felkészültünk a feladatra. Töre-
kednünk kell majd arra is, hogy munkánkkal 
segítsük javítani a hazai forgalomszervezés 
pontosságát és gördülékenységét. Egyet ígér-
hetek: rajtunk nem múlik, a legjobb formán-
kat fogjuk hozni. 

Gáli Zoltán: „A próbautak sokat segítettek a felkészülésben”
Tapasztalatom szerint az osztrák képzés nagyon sok mindenben 
eltér a magyar rendszertől. Elsősorban azt kellett megtanulnunk, 
hogy az utasítások szó szerinti elsajátítása helyett arra koncent-
ráljunk, mi a teendő egy adott szituációban, az elméleti ismere-
teket pedig a gyakorlatban is alkalmazni tudjuk. Mindez igaz volt 

a vizsgáztatásra is. Tételek helyett helyzete-
ket kellett megoldani, nem az elméleten, ha-
nem a gyakorlaton volt a hangsúly. Amit még 
kiemelnék, hogy az osztrák kollegákkal na-
gyon jól lehetett együtt dolgozni a képzés so-
rán, segítőkészek voltak és igyekeztek úgy 
beszélni németül, hogy megértsük. A pró-
bautak is sokat segítettek a felkészülésben, 
hiszen a vonal- és helyismeret megszerzése 
alatt nem lehetett mindent olyan részletesen 
megismerni, mint az „élesben” történő veze-
tés során. Ha valami új, korábban még nem 
tapasztalt dolog volt, ott volt mellettünk a kol-
léga, akitől kérdezhettünk. Az utak során az is 
külön figyelmet követel, hogy egy szolgálaton 
belül kétszer kell átállni egy másik ország jel-
zési rendszerére. Kihívás tehát van bőven. Az 
első útra igencsak nagy izgalommal készül-
tem, de reméltem, hogy nem lesznek problé-
mák. Szerencsére így is lett. A két hónap uta-
zás a tapasztalt osztrák kollégákkal közösen 
még biztosabb alapot adott ahhoz, hogy az 
önálló szolgálatokat jól lássuk el. 

Prohászka Csaba Gábor: „Nem csak megtanultuk, meg is értettük 
az osztrák előírások lényegét”
Rengeteg új dolgot kellett megismernünk a képzés hetei, hónap-
jai alatt. Gyakorlatilag nem volt elég megtanulni a kinti utasításo-
kat, hanem teljes egészében át kellett állni az ottani rendszerre és 
„szocializálódni” a körülményekhez. Például az utasítások is tel-
jesen más elveken alapulnak, mint Magyarországon, más jelzési 
és vonatbefolyásoló rendszerük van és olyan eszközöket is alkal-
maznak, amik nálunk egyáltalán nincsenek. A képzés során nem-
csak megtanultuk, hanem meg is értettük az osztrák előírások 
lényegét, ami elsősorban a gyakorlatorientált oktatásoknak volt 
köszönhető. Alapvetően jó együtt dolgozni az osztrák kollégákkal. 
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Valaki  készségesebb volt, valaki kevésbé, de ez így természetes. A 
forgalmi és vontatási irányításban résztvevő dolgozóknál nincs hiány 
a segítőkészségben, az osztrák mozdonyvezető kollégák pedig élén-
ken érdeklődnek a magyar vasútról, szolgálatainkról, mindennapja-
inkról. Mi persze örömmel meséltünk ezekről. A próbautak folyamán 
módunk nyílt jobban megismerni a bécsi rendező pályaudvart és a 
vasútvonalat is, szoktuk az osztrák szakzsargont és a vasúti szlen-
get. Igazán hasznos volt ez az időszak, mert hiába a nyelvtudás és a 
sikeres vizsga, vannak olyan megszokott dolgok az ottani üzemvitel-
ben, amit csak a gyakorlatban lehet megtanulni. Nem volt egyszerű 
az első önálló út, akárcsak az első önálló mozdonyvezetői szolgálat, 
ez is sok izgalommal járt. Igazi kihívásnak éreztem, hiszen első alka-
lommal kellett önállóan, egyedül megfelelni egy idegen országban, 
idegen nyelven.  Az első néhány alkalom biztos, hogy különösen iz-
galmas lesz, amit csak fokoz, hogy bizonyára az osztrák kollégák va-
lószínűleg árgus szemekkel figyelik majd, hogy az újoncok hogyan 
”muzsikálnak”. A legnehezebb talán a rádióforgalmazás lesz. A pró-
bautakon volt alkalmam azonban ezt is gyakorolni, így talán nem 
alaptalanul bízom abban, hogy minden rendben lesz.

Tóth-Zsiga Gábor: „Az osztrák jogosítvány megszerzésével egy nagy 
álmom vált valóra”
Nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy részt vehettem az auszt-
riai oktatásokon. Fantasztikus érzés volt ott tanulni, ahol az osztrák 
mozdonyvezetők kapják a képzést. Egy nagy álmom vált valóra. Kü-
lön érdekes volt, hogy különböző szemléltető eszközökkel, mint pél-
dául a szimulátor, vagy a terepasztal, milyen valósághűen lehet mo-
dellezni az egyes helyzeteket. Segítségükkel jól be tudtuk gyakorolni 
az iskolapadban szerzett ismereteket. Külön előny volt, hogy mind-
erre egy központban volt módunk és nem kellett különböző szolgála-
ti helyek között ingázni. Érdekes volt számomra az is, hogy Ausztri-
ában például csak a mozdonyvezetőre vonatkozó szabályokat kellett 
megtanulnunk, szemben az itthoni gyakorlattal, ahol minden vas-
úton dolgozó kolléga munkáját ismernünk kell. Az osztrák utasítások 

nagyon logikusak, értelmezhetőek, és ami nagyon fontos, hogy nin-
csenek túlbonyolítva. Az osztrák kollégákkal nagyon szeretek együtt 
dolgozni. Segítőkészek, barátságosak, és az a tapasztalatom, hogy 
tisztelnek minket, amiért magyarként le tudtunk tenni az osztrák 
vizsgát. Wörth-ben az egyik oktatótól megtudtam, hogy átlagosan 
az osztrák képzésben résztvevők kb. 30%-a teljesíti a vizsgát. Véle-
ményem szerint nagy szó, hogy nekünk sikerült. Az osztrák kollégák 
egyébként folyamatosan érdeklődtek a magyar vasút jelenlegi hely-
zetéről és sajnálkoztak a pályák állapota miatt. Amit még fontosnak 
tartok kiemelni, hogy mindenki nagyon lelkiismeretesen végzi a fel-
adatát, például a gépkísérő is mindig ott van a kijelölt helyén, teszi 
a dolgát és mindent megtesz annak érdekében, hogy a vonat idő-
ben elindulhasson. Hogy egy konkrét példát is említsek: volt, ami-
kor két géppel érkeztünk a mozdonyparkolóba, és mikor leszálltam, 
hogy szétakasszam őket, csodálkozva tapasztaltam, hogy már ott 
volt az erre a célra kijelölt dolgozó és mintha mi sem lenne termé-
szetesebb, azonnal elvégezte a szétkapcsolást. Nálunk azért még 
nem így mennek a dolgok. Mindezek mellett azt is nagyon szeren-
csésnek tartom, hogy módunk volt második emberként közlekedni. 
Rengeteg olyan dolgot tanultam, amit másként nem sikerült volna. 
Jobban megismertük a vonalszakaszokat és a helyi sajátosságokat. 
A rádiót folyamatosan hallgathattam, figyeltem, jegyzeteltem, ta-
nultam, ismerkedtem a feladattal. A rádiós beszélgetések nagyon 
nehezek. Általában az osztrák kollégák tájszólással beszélnek, de 
amint megtudják, hogy idegen nyelvű mozdonyvezető van a vonal 
túlsó végén, azonnal érthető német nyelvre váltanak. Minden szem-
pontból nagyon hasznos, hogy nem egyből a mélyvízzel kezdtünk. 
Így is elég magasan volt az adrenalin szintem az első önálló út előtt, 
nem kellett sem kávét, sem energiaitalt innom. De a viccet félreté-
ve, kicsit tartottam az első önálló szolgálattól, bár egyúttal már na-
gyon vártam is. Fantasztikus érzés volt egyedül vezetni az ÖBB szí-
vében, egyedül bejárni a fő teherbázist. Teljesült egy álom és végre 
célt ért a rengeteg tanulás és energia.
  RCH Kommunikáció

Fotók: Prohászka Csaba
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Szombathely
Április hó 15-én megindult az átképzős tanfolyam, a terültről 15 
kolléga vesz részt rajta, s még így is marad jó pár mozdonyve-
zető, aki ha indul következő tanfolyam, részt vehet rajta. A tan-
folyam előre láthatólag szeptember elejéig tart. Tizenhetedikén 
Helyi Érdekegyeztető Tanács ülés volt, ahol a munkáltató elmond-
ta az első negyed év munkáltatási számait. Alapvetően a túlmun-
ka átlag hat-hét óra/fő közt alakult – a telephelyek közt eltérés 
van – mi inkább a szolgálat meghosszabbodásokból jött össze, 
az első negyedévben. Ehhez hozzá kell tenni, a szabadság inten-
zívebb kiadását, de a munkáltató s munkavállalók tervezete el-
tért egymástól, (a tavalyi s előtti szabadság tervezésnél tompí-
tani lehetett ezt, jobb is volt) a jobb kiszámíthatóság érdekében, 
a szumma tervezetett a munkáltató ismét kifüggeszti a beíróba. 
Az állásidő négyezer nyolcszáz óra volt, átlag tizenhárom óra/
fő. Itt is eltérés tapasztalható a telephelyek közt amit próbál a 
munkáltató kiegyenlíteni. A későn megkapott előre vezényléshez 
tartozó kiszolgálás terv, s a hozzátartozó rövid elkészítési idő 
nehezíti ezt, de a munkáltató törekedik erre. A járatrikítás száz-
negyven óra csökkenést hoz naponta. A trakció két területre ter-
vez kiegyenlítést, először is húsz főnek kínálták fel a budapesti 
foglalkoztatást kiküldetésben, (Szeged-Szombathely) illetve a te-
hervonati szolgálatok kiszolgálását erősítik a területen. Egyelőre 
kettő főről tudunk, aki kipróbálja ezt. A kérdés, a Gysev foglalkoz-
tatásra eldőlt. Hét főt kíván foglalkoztatni egyelőre, majd a helyi 
speciális képzés után, feladatot is vesz át. Így nem egyenlítődik ki 
a munkáltatás ezen a téren. A típus, vonalismereti képzés a te-
rületen – mivel van hozzá tematika – elkezdődhet. A vonalismere-
tet erősíti a munkáltató, mivel tehervonaton a kollégák csak egy 
„darabig” jutnak el. Oktató mozdonyvezető hetvenhét van a terü-
leten, így megoldható az átképzős tanfolyamról kijövő s az egyéb 
vonal-típus ismeretre vezényelt mozdonyvezető oktatása, ha kell. 
Ezentúl csak oktató mozdonyvezető mellé írható ki képzésre kol-
léga. Utazási idős kollégák vetették fel, Zalaszentiván helyiség 
problémát, ami minket érint, köszönjük. Mivel a munkáltató addig 
nem tudja használni feljelentkezési helynek, amíg nincs helység. 
Sajnos a beígért helységre „többen” (foglalt) voltunk. Reméljük, 
van megoldás. Kettő tagcsoportnál is felvetődött a forda jobb el-
osztása a személyzet részére, ígéretet kaptunk 
a változtatásra. Közben a szombathelyi állomá-
son többen láthatták a „ludmillát”. A szomszéd-
vár mozdonyvezetői típusismereteznek rajta, 
még egy darabig. Április huszonhatodikán fóru-
mot tartottunk, nagy érdeklődéssel kisérve.     

    Horváth György

Budapest – Centrum
„Bízunk abban, hogy elképzeléseink többsége találkozik a kong-
resszusi küldöttek elképzelésével, és közösen tudunk tenni a 
MOSZ működésnek javításáért!”
Ezen gondolatok reményében vártuk a MOSZ 04. 11-i rendkívüli 
kongresszusát, ennek szellemében fogalmaztunk javaslatokat, ír-
tuk le elképzeléseinket, osztottuk meg kétségeinket a Mozdony-
vezetők Szakszervezete tisztségviselőivel, tagjaival. 
 A MOSZ Ügyvivő Bizottsága már 2011 őszén tárgyalt arról a té-
máról, hogy a jogi környezet változása (új Munka Törvénykönyve), 
a megváltozott gazdasági környezet miatt (lejárt a MÁV-TRAKCIÓ 
ZRt. és a MOSZ között a szakszervezetek működését segítő 
megállapodás az év végén, kevesebb munkaidő kedvezmény, stb.) 
rendkívüli kongresszust kell tartani. A Kongresszuson a műkö-

dést az új feltételekhez kell igazítani és takarékosabb, hatéko-
nyabb, ésszerűbb munkát kell végezni. Az ÜB 12. 07-én javasolta 
a Küldöttközgyűlésnek egy rendkívüli kongresszus összehívását 
2012. 04. 11-ét gondolta időpontként. Ezt a KKGY 2011. 12. 
28-i ülésén elfogadta és döntött a rendkívüli kongresszus ösz-
szehívásáról.
Az Ügyvivő Bizottság 2012. 01. 04-én döntött a kongresszusi 
előkészületekről és meghatározta a Küldöttközgyűlés üléseinek 
ütemezését, valamint azt, hogy a kongresszusra az előterjeszté-
sek beérkezési határideje 03. 26. legyen. 
Mi a feladatot komolyan gondoltuk, választott tisztségviselőként 
éreztük, érezzük, hogy a megváltozott jogi és gazdasági feltéte-
lek komoly kihívást jelentenek az érdekképviseletet ellátók elé. A 
decemberben vitairatként megismert anyagunkat a MOSZ alap-
dokumentumai megkövetelte formába és szövegkörnyezetbe 
emeltük és beterjesztettük a kongresszus elé.
A MOSZ rendkívüli kongresszusi munkája azonban csalódást oko-
zott számunkra.
 A Kongresszus elé más területek javaslatai mellett érkezett egy 
ügyrendi javaslat is.
„Javaslom, hogy a 2012. 04. 11-i Rendkívüli Kongresszus a dön-
téseit, határozatait ne egyszerű többséggel, hanem minősített 
többséggel hozza”
Így szólt a javaslat, amely a MOSZ Alapszabályában (V. 5. g, má-
sodik bekezdés) foglaltakat kívánta felülírni, annulálni.
A MOSZ Alapszabály nevezett pontja így szól:„a kongresszus a 
döntéseit általában egyszerű többséggel hozza”
Látható, hogy az Alapszabály és az Ügyrendi Javaslat között ko-
moly ellentmondás van.
Kértem az előterjesztőt, hogy javaslatát vonja vissza, mert el-
lentétes a MOSZ Alapszabályban foglaltakkal, mikor ez nem ve-
zetett eredményre kértem a Tisztelt Rendkívüli Kongresszust, 
hogy ne szavazza meg az ügyrendi javaslatot. Ezután Dr. Dancsa 
Attila jogi alelnök és Dr. Király György jogszolgálat vezetőjét kér-
tem, minősítse a javaslatot. Mindkét jogvégzett tisztségviselő, 
valamint Apavári József alelnök is elmondta, hogy az Ügyrendi Ja-
vaslat ellentétes az Alapszabállyal, aggályos, és nem szerencsés.
Ennek ellenére a Rendkívüli Kongresszus 41 IGEN, 28 NEM és 5 
TARTÓZKODÁS mellett elfogadta az Ügyrendi javaslatot. 
Ekkor a MOSZ Bp. Centrum nevében elmondtam, ezek után nem 
kívánunk részt venni a Kongresszus munkájában, egyben ered-
ményes és jó munkát kívántunk a küldötteknek, és kivonultunk a 
Kongresszusról. 
Tettük mindezt azért, mert Nem kívántunk olyan döntésekben 
részt venni, amely véleményünk szerint nem felel meg az Alapsza-
bálynak. Nem kívántuk hitelesíteni jelenlétünkkel azokat a döntése-
ket, amelyek szerintünk nem felelnek meg a MOSZ alapdokumen-
tumainak. Viselkedésünkkel fel kívántuk hívni a figyelmet arra, hogy 
nem az Alapszabálynak megfelelően folyik a Kongresszus munká-
ja. Ha 21 évig, a MOSZ Kongresszusokon elég volt, az Alapszabály 
szerinti egyszerű többség a döntésekhez, akkor a mai sem kellett 
volna, hogy kivétel legyen. Alapszabályt nem lehet ügyrendi javas-
lattal megváltoztatni, csak Alapszabály módosító javaslattal. Ilyen, 
erre vonatkozó, nem hangzott el. Ráadásul az előterjesztő meg-
erősítette, hogy a javaslata csak a mai Kongresszusra vonatkozik.  
Nem támogatunk olyan elképzelést, amely a Kongresszusi javas-
latok megismerése, nyilvánosságra kerülése után, azok tartalmá-
hoz köti a szavazási metódust, a döntéshozatali mechanizmust. 
Lehet, hogy legközelebb 4/5, vagy 100 % kell? Ez a demokrácia 
arcul csapása. A MOSZ Bp. Centrum terület a Kongresszusi elő-
készületeket komolyan vette, vitairatot írt, előterjesztést készített, 
vitát kezdeményezett javaslatainkról. Mivel a MOSZ Bp. Centrum 
terület javaslatain kívül sem számszerűleg, sem mélységét tekint-
ve más területről ennyi módosítás nem érkezett a Kongresszus 

Területi hírek



2012. április 13

területi hírek…

elé, joggal hihetjük azt, hogy az ügyrendi javaslat nem szólt más-
ról, mint a Budapesti javaslatok elgáncsolásáról, mégpedig úgy, 
hogy csak arra a napra szóló szabályt alkot a Kongresszus, a sza-
vazás lebonyolításának rendjéről. Ez elképesztő és példa nélküli a 
MOSZ életében. Ehhez nem kívántunk és a jövőben sem kívánunk 
asszisztálni. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a döntéseket szabá-
lyosan, demokratikusan, a MOSZ Alapdokumentumainak megfele-
lően kell meghozni. Ez az ügyrendi javaslat, és annak Kongresszusi 
elfogadása nem ezt jelentette.
Mi, a MOSZ tisztségviselői azért dolgozunk, hogy tagjaink érdekeit 
védjük, emlékeztetve a munkáltatót az MT, a KSZ, a Helyi Függelék, 
a MVSZ és még számos jogszabály, rendelet, szabály betartására. 
Elvárjuk a vállalatok döntéshozóitól hogy betartsák, betartassák 
a törvényeket, előírásokat. Ha nem ezt teszik, tiltakozunk, egyez-
tetünk, érvelünk, kifogást emelünk, ha kell igazunkért bírósághoz 
fordulunk.
 Mi, a MOSZ Budapest Centrum terület tisztségviselői, tagjai a 
Mozdonyvezetők Szakszervezete tisztségviselőitől, kongresszusi 
tagjaitól is elvárjuk, hogy tartsák be a szabályokban foglaltakat, 
és szabálykövető magatartást tanúsítsanak. Javaslatainkat, elkép-
zeléseinket ne próbálják meg ügyrendi javaslattal, az alapszabályt 
felülírva megakasztani.  
Soros ülését tartotta a VSZK Budapest Helyi Érdekegyeztető Ta-
nácsa 2012. 04. 16-án, ahol a rotációs elvnek megfelelően el-
sőként ezúttal a MOSZ Bp. Nyugat terület által felvetett kérdé-
sek kerültek megtárgyalásra. Az ülésen részt vett Német Zoltán 
a VSZK vezetője, megjelentek a telephelyek vezetői is. Jelen volt 
a MOSZ Bp. Nyugat terület, a MOSZ Bp. Centrum terület, Bp. 
Kelet terület vezetője, a MOSZ Bp. Nyugat terület tagcsoportve-
zetői, a Gépészek Szakszervezete, a VDSZSZ és a VFSZSZ kép-
viselője.
Kettő napirendi pontot tárgyalt a HÉT: a VSZK Budapest teljesít-
ményének alakulása márciusban ill. az első negyedévben, vala-
mint a szakszervezetek által felvetett problémák, kérdések meg-
vitatása. Első napirendként a teljesítmények kerültek terítékre. 
2012. márciusában, a személyszállításban a terület teljesítmé-
nye a 2011. évi bázissal megegyező. Ha az első negyedévi szá-
mokat nézzük, a 2012. évi mutató 1,4 %-kal magasabb a tava-
lyinál. Az árufuvarozás márciusi adatai szinte teljesen az elmúlt 
évivel azonosak. Mindössze 1000 km a növekedés. Ha az 1-3 hó-
napot vesszük számításba 4,7 % csökkenésről beszélünk 2011-
hez képest.
Ezek az adatok a személyszállításban elszenvedett kapacitás-
csökkentés és a teherszállításban tapasztalható stagnálás, eny-
he visszaesés fényében nem túl bíztatóak. A magyar gazdaság 
recesszió közeli helyzete nem segít a vasúti teherszállítás hely-
zetén. A tranzitvonalak kivételével nem tapasztalható érezhető 
mozgás, talán a vasútvonalak elkezdett felújítása, átépítése a 
megrendelések növekedésére is hatással lesz.
Ebben az évben, márciusban volt legmagasabb a rendkívüli mun-
kavégzés a VSZK mozdonyvezetői között. A telephelyek közül ki-
emelkedett Északi, de a Dunától Keletre, Hatvanban és Szol-
nokon is 14,6 ill. 9,59 ez a mutató. Legalacsonyabb a túlóra 
Győrben, ahol 7, 63.  Állásidő központ szinten 190 óra lett. Sza-
badságok kiadása terén elmaradás tapasztalható, de ez nem éri 
el az 1óra/fő értéket.  A szolgálati órák alakulását nem befolyá-
solta képzés, mert továbbra sincs vonal és típusismeretei okta-
tás, illetve vizsga a területünkön. 
Következőkben, központvezető Úr tájékoztatta a HÉT ülés tag-
jait a személyszállító vonatok számának csökkentésével kapcso-
latban. Itt kitért a telephelyek speciális helyzetére, a megren-
delések visszaesésére, a szolgálati órák jövőbeli alakulására és 
a más központokból, területünkre jelentkező mozdonyvezetőkkel 
kapcsolatos tervekre. Az április15-től megvalósított menetrend 

módosítás a személyszállításban 12-13 %-os kapacitás csökke-
nést jelent országos szinten. Ez a VSZK Budapest telephelyei, je-
lentkezési helyei közül közvetlenül érinti Komárom, Esztergom, 
Balassagyarmat, Jászapáti, Salgótarján, Veszprém mozdony-
vezetőit. Közvetve pedig valamennyi mozdonyvezetőre hatással 
lesz. Mert az érintett szolgálati helyeket azok felé „tolják”, ahol 
nincs megrendelés hiány. Így a Komáromi probléma megoldásá-
ra Győrből várható teljesítmény átadás. Veszprém gondjai Szé-
kesfehérvárról kerülnek enyhítésre. A leginkább érintett terület 
Balassagyarmat, ahonnan nehéz a közvetlen átjárás, bármelyik 
irányba is tekintünk. Itt a 70-es vonal felé látszik a „menekülés”, 
de ehhez a központvezető Úr esetleges munkaszerződés módo-
sítást is szükségesnek tart. Itt az eltérő le-és feljelentkezésekről 
van szó, belföldi kiküldetéssel, esetleges Vác állomáson kialakí-
tandó jelentkezésekkel. A budapesti telephelyeket nem érinti ez a 
probléma, így a tervezett, más központokból jelentkezők az Észa-
ki és Bp. Ferencvárosi szolgálati helyen kapnak vezénylést már 
akár májusi kezdéssel is. Jelenleg 14 fő jelentkezett főleg Sze-
ged és Szentes jelentkezési helyekről, a Szombathelyi területről 
mindössze 2 kolléga lépett kapcsolatba a központvezetővel. A 
mozdonyvezető kollégák, ha lehetőség lesz rá, főleg vonalismere-
ti képzést kapnak, a 1, 30a, 70, 100, 120, 150 vonalakra.
Német Zoltán kérdésre válaszolva elmondta, képesnek érzi a te-
rületet arra, hogy a problémákat közösen megoldjuk, megerő-
sítette azt, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. nem a létszámleépítés-
ben látja a probléma megoldását! A VSZK Budapest területen 
a túlóra várhatóan visszaesik, eltűnik majd. Áprilisban az előze-
tes adatok, a tervezők azt mondják, hogy állásidő elrendelésére 
nem kell készülni azokon a helyeken sem, ahol csökkent a sze-
mélyvonatos megrendelés. Április16-tól, átképzős tanfolyam in-
dult Szombathelyen, területünkről 2 fő kezdte meg a tanulást. 
Az órahelyzet lekezelésére a munkáltató a tervek szerint ezután 
nem gördít akadályt az illetmény nélküli szabadság igénylésére, 
kivételére sem, ha az nem a konkurens vasútvállalatoknál vég-
zett munkavégzés miatt következik be.
A következőkben a feltett kérdések kerültek megtárgyalásra. A 
MOSZ Bp. Nyugat részéről visszatérő gond a szolgálattervezé-
sek terén van, de a központvezető elmondta, nincs hatással a 
személyzeti fordulók kialakítására, az egyes szolgálatok tartal-
mára.
A MOSZ Bp. Centrum terület nevében a feltett kérdésekre a 
következő válaszokat kaptam: a beírókban lévő számítógépekre 
felkerülnek az egyes vonalakra érvényes KÖFI végrehajtási uta-
sítások. Győrben a felvigyázói irodába tartalék motorvonat és 
vontatójármű kulcsok kerülnek. A tervezett hatósági szabálysér-
tési bírságokkal kapcsolatban Német Zoltán nem tudott válaszol-
ni. A vonalismeretek, állomásismeretek megszerzésre mindenki 
számára lesz mód és lehetőség, ha a MÁV-TR. oktatással meg-
bízott tagjai végre megkapják a hatósági engedélyt a vizsgázta-
tásra. Itt azért arra kell elsősorban gondolni, hogy a tranzitvona-
lakra és a nem teljes vonalszakaszra érvényes vonal ismeretek 
kiegészítésére lát lehetőséget a munkáltató. Típusismeretekkel 
kapcsolatban óvatosan fogalmazott Német Zoltán. Időszakos 
vizsgákra, mindenkit valamennyi érvényes vonalakra és típusis-
meretekre be kíván jelenteni a munkáltató. A megszerzett tu-
dást meg kell tartani, így fogalmazott Központvezető Úr. Szóba 
került még problémaként a rádió forgalmazás helyzete, a sze-
mélyzet TRAXX kulcsokkal való ellátása (nem tudja Német Úr, 
hol akadt el az ügy).
A MOSZ Keleti tagcsoport 5 éve létesített partneri kapcsolatot a 
GDL Hannoveri mozdonyvezetőivel. Ebből az alkalomból 2012. áp-
rilis 18-án az ausztriai Salzburgban találkoztak a felek, hogy egy 
közös, együtt töltött nappal, városnézéssel, vacsorával emlékez-
zenek a kezdetekre és idézzék fel, az azóta eltelt időt. A Keletiből 
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k… 19 fő, Hannoverből 13 fő jött el a találkozóra, ahol alkalom nyílt 
arra, hogy a Salzburgi mozdonyvezetők képviselőit is bevonjuk a 
beszélgetésekbe. A közös vacsorán aláírással erősítettük meg a 
partnerkapcsolat folytatását, és ajándékot adtunk át egymásnak. 
Mi Keletisek, egy magyar és német színezéssel díszített Traxx ma-
kettet kaptunk, viszonzásul pedig, az eddigi legemlékezetesebb pil-
lanatokat megörökítő fotósorozatot adtunk át. Német barátaink 
legközelebb június elején vendégeskednek nálunk. Mozgalmasan 
telt az április, mert alighogy hazaért a csapat Salz-
burgból, színházi előadást is élvezhetett a Keletis 
közösség. 40 érdeklődő élvezhette Jaroslav Hasek 
darabját. Svejk amellett, hogy a mai világ abszurdi-
tásában semmit sem vesztett aktualitásából, alkal-
mat nyújtott a kikapcsolódásra, a felhőtlen szóra-
kozásra. Barsi Balázs

Debrecen – Kelet 
Az áprilisi HÉT ülésen (04.12) a központvezető személyesen kép-
viselte a TVSZK-t. Első napirendi pontban a munkáltató által kez-
deményezett Helyi Függelék módosítása kapott teret. A HF mó-
dosítás azért vált szükségessé, mert Kál-Kápolna állomáson 
megváltozott a menetrend április 16-tól. Laktanyát tervezne a 
munkáltató a Hungária fogadóban, amely Kompolt községben a 
Kápolnai út 2/a sz. alatt található, így új normaidő felvételére 
(megállapítására) lett szükség. A munkáltató és az érintett szak-
szervezeti tisztségviselő hosszas vita után 22 perc normaidőben 
megállapodott. Azt azért el kell mondani, hogy a MOSZ tisztségvi-
selőiben ugyanakkor ottmaradt a kétség is, hiszen nem tudták elő-
zetesen megvizsgálni a laktanyának szánt épületet, így nem voltak 
ismeretesek számukra a valós körülmények, ami a helyszínt illeti.
Általános tájékoztatás napirendi pont alatt értesültünk arról, 
hogy még nincs személyzeti forduló, csak elképzelések vannak. A 
járatritkítás csak Záhonyt nem érinti, így innen BZ-s szolgálatok 
kerülnek át Mátészalkára és villany szolgálatok Püspökladányba, 
illetve Nyíregyháza és Mátészalka között is lesznek átalakítások a 
fordulót illetően. Az átcsoportosítások hatására kiegyenlítődnek 
a feladatok a telephelyek között. A központvezető véleménye sze-
rint egyensúly alakult ki az elvégzendő feladat és a rendelkezésre 
álló munkaerő között. Jelenleg 9 fő dolgozik Budapesten. A mun-
káltató továbbra is mindenkit enged és a budapesti központveze-
tő továbbra is mindenkit fogad. Ha tehát valaki úgy gondolja, hogy 
szeretne ideiglenesen ott dolgozni, annak nincs elvi akadálya. Köz-
lekedésbiztonság területén az utóbbi időben személyi sérüléssel 
járó eset nem volt, viszont sok a vonatszakadásos baleset. A HÉT 
résztvevői érintették még a dohányzási törvény okán kiadott pa-
rancskönyvi rendelkezést is. Nem szeretnénk, ha olyan ember 
lenne megbüntetve a hamuzók hiánya miatt, aki nem is dohányzik!
A harmadik napirendről nem tudtunk érdemben szót váltani, 
ugyanis a személyzeti fordulók még nem készültek el.  Arra a kér-
désre, hogy mi az oka a késlekedésnek, azt válaszolta a központve-
zető, hogy ha a START tudja, hogy milyen járműveket közlekedtet, 
csak akkor lehet hozzákezdeni a készítéséhez. Mivel ez még nem 
tudja (nem készült el vele), a személyzeti forduló is várat magára.
Az április 19-én megtartott Üzemi Tanács ülésen a központve-
zető távolléte miatt nem tudtunk érdemben tárgyalni az Üzemi 
megállapodásról. A szociális és jóléti ügyekben az együttdöntést 
maghatalmazás alapján a telephelyvezető gyakorolta.
Április 11-én rendkívüli kongresszust tartott a MOSZ. Összehívá-
sára több ok is szolgált indokul és szükséges lett volna az alap-
szabály néhány pontját módosítani, hogy a megváltozott jogi és 
gazdasági helyzethez illeszkedő legyen. Módosító javaslat több 
helyről érkezett, a mi területünk egyik tagcsoportjától is. Ez utób-
bi, a közel egy oldalas módosító javaslat - többek megrökönyödé-
sére - úgy nézett ki, mintha azt maga a munkáltató terjesztet-

te volna elő. A javaslattevő azt szerette volna, ha gyengítünk a 
MOSZ képviseleti rendszerén (szinte a munkáltató óhajának ked-
vezve) és csökkentjük (egy fővel) a képviseletre jogosult, védett 
tisztségviselők számát az új, jelentős mértékben szigorító, 2012. 
július 01-el hatályba lépő munka törvénykönyvének rendelkezé-
sein túl is (tehát az előírt csökkentést meghaladóan). Nos, úgy 
látom, hogy az előterjesztés nem megfelelően volt kidolgozott. 
Több pontjában helytelenül hivatkozó készítőjének nem ártott vol-
na elolvasnia a 2012. évi I. törvényt, de legalábbis annak a XXI. 
fejezetét és nem csúsztatásokat alkalmazva benyújtani a javasla-
tot. Azt itt és most ki merem jelenteni, hogy a javaslat ténysze-
rűen csökkentette volna a TVSZK „moszos” munkavállalóinak ér-
dekérvényesítő képességét úgy a munkáltatóval szemben, mint 
a szakszervezeti életben is. Ha a javaslat elfogadásra került vol-
na, akkor annak a legnagyobb haszonélvezője a munkáltató lett 
volna. Nyílván nem lehet az egy érdekvédelmi tevékenységet foly-
tató civil szervezet (szakszervezet) érdeke, hogy a saját maga 
pozícióját gyengítse a másik oldallal (munkáltatóval) szemben. Vé-
leményem az, hogy egy választott tisztségviselőnek illene a saját 
egyéni érdekeit hátrébb helyezni a közösség érdekeivel szemben 
és nem mondvacsinált indokokra hivatkozva, alapszabály módosí-
tást eszközölve előtérbe hozni azt!
Április 10-én Budapest Nyugati pályaudvaron az alábbi kis közjá-
ték játszódott le. Az egyik IC vonat érkezése után a vonatot Buda-
pestre továbbító mozdonyvezető szeretett volna „könnyíteni ma-
gán” - hiszen a természet időnként ezt a szükségletet is kiméri 
az emberekre - és a fejpályaudvar személyszállítási ügyeletesé-
hez fordult, hogy a zárva lévő WC kulcsát elkérje. Tisztességgel 
bemutatkozott, előadta, hogy milyen személyszállító vonattal ér-
kezett és azt, hogy mi járatban is van. A nevezett beosztásban 
tevékenykedő hölgy a kulcs átadását durván, úgymond alpári mó-
don viselkedve megtagadta és azt kiabálta, hogy az ilyen embe-
rek miatt van zárva az illemhely (azt hozzá kell tenni, hogy a kol-
léga szabályos formaruhában teljesítette szolgálatát, tehát nem 
lehetett összetéveszteni egy utassal sem). A mozdonyvezető kol-
léga megrökönyödése után illedelmesen kérte, hogy mondja meg 
a nevét a hölgy, ha már ő volt annyira kulturált, hogy bemutatko-
zott. A hölgy ezt nem volt hajlandó megmondani és azt mondta, 
hogy ő a „személyszállítási ügyeletes”, ez legyen elég. A történet 
ennyi. A kollégának át kellett mennie a szomszédos gyorsétte-
rembe, hogy ott 150 Ft-ért, kulturált körülmények között teljesít-
se a természet akaratát, 340 km és közel öt óra vezetés után 
megkönnyebbülve kezdhessen bele a még hátralévő 270 kilomé-
teres, háromórás útnak. A történet lehetne vicces is, de közel 
sem az. Nyílván a személyszállítási ügyeletesnek is vannak kö-
telességei, mint ahogyan a MÁV - START ZRt. - nek, mint sze-
mélyszállítási közszolgáltatást végző cégnek is. A nevezett vas-
útvállalat elvárja a kollégáinktól, hogy legjobb tudásuk szerint, 
biztonsággal érjenek célba a személyszállító vonatok. Nyílván va-
ló, hogy ezeket a vonatokat vontató mozdonyok személyzete is 
a vonathoz tartozónak tekintendő, úgymond a START alkalmazá-
sában vannak, (a megrendelés okán) még ha csak ideiglenesen 
is. Kíváncsi volnék arra, hogy ha megkeresnénk a MÁV - START 
etikai bizottságát (biztosan van ilyen ott is), mit szólna ehhez az 
egész történethez? A személyszállítási ügyeletesnek elvileg min-
den problémát meg kellene oldania, ami a személyszállítás során 
előfordul. Ez is egy probléma volt és nem az utcáról beérkező haj-
léktalan emberről volt szó, hanem egy frekventált 
vonalon, IC vonatot továbbító mozdonyvezetőről. 
Hová menjen szükségében a „vezér”? Guggoljon 
le a vágányok között? Ha a fent nevezett vasútvál-
lalat illetékes vezetői olvassák ezt a lapot, akkor 
kíváncsi volnék az ő véleményükre is az eset kap-
csán!  Gyüre Ferenc
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a MáV Zrt. Vasúti Érdekegyeztető Ta-
nács (VÉT) 2012. május 8-i ülésén 
szakszervezetünk napirend előtt ér-
deklődött arról a hírről, miszerint 
helytálló-e az az információ, hogy a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság enge-
délyezte a Forgalmi Utasítások vál-
toztatásának bevezetését az ez év 
decemberi menetrendváltással. a hír 
igaznak bizonyult, de arra már nem 
sikerült választ kapni, hogy a vasúti 
infrastruktúra működtetéséért fele-
lős MáV tervez-e vizsgát a különbö-
zeti anyagból. az a zárfékes hír járja, 
hogy a Pályavasút nem tervez vizs-
gát saját dolgozóinak, de a vasúti jár-
művezetők esetében nagy a tanács-
talanság ez ügyben, hiszen ők már a 
képzési és vizsgarendelet hatálya alá 
esnek. a Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete kijelentette, hogy elfogadha-
tatlan helyzetet eredményezne, ha 
kizárólag a vasúti járművezetőknek 
írnák elő kötelezően a különbözeti 
vizsgát, míg más - a vasúti közleke-
dés biztonságával összefüggő mun-
kakörben- dolgozók csak oktatásban 

részesülnének és mentesülnének a 
vizsgakötelezettség alól. a MáV Zrt. 
vezetése további tájékoztatást ígért 
ebben a kérdésben.

Az időszakos vizsga is napirenden szere-
pelt, mert 2013-ban jelentősen bővül-
ni fog a képzési és vizsgarendelet hatá-
lya alá tartozók száma, nem csak a vasúti 
járművezetőkre lesznek kötelezők a ren-
deletben foglaltak.  A társszakszervezetek 
a jövőbeni változásra történő felkészülés-
ről faggatták a munkáltatót. Emlékezte-
tőül, a Mozdonyvezetők Szakszerveze-
te számos esetben felhívta a figyelmet 
a képzési és vizsgarendeletben szereplő 
anomáliákra, lásd a januárban elmaradt 
átképzős vizsga ügyében a miniszternek 
írt levelünket, melynek hatására rende-
ződött a tarthatatlan helyzet.  Az idősza-
kos vizsgával kapcsolatban kifejtett szak-
szervezeti tevékenységnek köszönhetően 
a KTI Vasúti Vizsgaközpont kiadta a vizs-
gára felkészítő „tesztkönyveket”, majd az 
elmúlt hónapban a számítógépes „Tudás-
próbát” is elérhetővé tette az interneten, 
illetve azt a mozdonyvezetőket alkalmazó 

társaságok CD formájában is eljuttatják a 
munkavállalóknak.
A VÉT-en heves vitát váltott ki a vasút-
biztonsági kockázatok tárgyában szüle-
tett levél, melyet dr. Túros András bizton-
sági igazgató és Zsoldos Mariann humán 
igazgató jegyzett aláíróként.  A Mozdony-
vezetők Szakszervezete válaszlevelében 
és a tárgyaláson is megerősítette azt az 
álláspontját, hogy vasúti közlekedés te-
rületén a megnövekedett veszélyezteté-
sek és a balesetek számának nem kizá-
rólag a munkavállalók az okai. Meg kell 
vizsgálni, hogy milyen tényezők játszot-
tak szerepet abban a folyamatban, ami 
ide vezetett. Szakszervezetünk álláspont-
ja szerint három nagyobb csoportosítást 
lehet felállítani. Az első, hogy a vasúti 
közlekedést szabályozó forgalmi utasítá-
sok elavult technológiájából fakadó el-
lentmondások felelősségeit a munkáltató 
mindig a munkavállalóra hárítja. A romló 
és elöregedett biztonságtechnológia és 
járműpark következtében egyre nagyobb 
stressz éri a mozdonyvezetőt, aki ennek 
hatására akár könnyebben is hibázhat. A 
második, a folyamatos vasúti átalakításo-
kat és szervezeti változásokat követő ká-
oszból fakadó kockázat, melyet a nem-
zetközi példák is igazolnak (lásd: Anglia). 
A harmadik, a megváltozott foglalkozta-
tás, hiszen a jelenlegi vezénylési gyakor-
latban megszaporodtak a sorozatos késő 
éjszakai és kora hajnali munkakezdések, 
illetve munkabefejezések. Érdemes meg-
vizsgálni, hogy ezen megváltoztatott fog-
lalkozatási szokások mennyire játszanak 
szerepet a vasútbiztonsági kockázatok 
emelkedésében.
Szakszervezetünk nem kapott érdemi vá-
laszt arra, hogy miért nem sikerült meg-
válaszolnia még a MÁV-nak a MIREL 
oktatás tárgyában március 22-én írt leve-
lünket. Felhívtuk a munkáltató figyelmét, 
hogy a MÁV-TRAKCIÓ által írt levél több 
valótlanságot is tartalmaz, illetve a fele-
lősség kérdését áttolja a MÁV Zrt. Baross 
Gábor Oktatási Központra. Kértük, hogy 
mihamarabb kapjunk meg a MÁV írásos 
válaszát ez ügyben.
A közlekedésbiztonsági kockázatok csök-
kentése érdekében szakszervezetünk fel-
ajánlotta közreműködő segítségét, vala-
mit készek vagyunk erről megállapodást 
is kötni. Célunk, hogy a kollégákat ne 
újabb büntetésekkel vagy büntetési té-
telek emelésével sokkolva próbálják ja-
vítani a biztonságot, hanem a megelő-
zés, az oktatás és képzés fejlesztésével. 
Ezért támogatjuk a MÁV-TRAKCIÓ vezeté-
sének azon kezdeményezést, mely sze-
rint két napos vasútbiztonsági képesség- 
és készségfejlesztésben részesüljenek a 
mozdonyvezetők.

Röviden
Dávid Ilona 2012. május 11-től a MÁV Zrt. Igazgatóságának elnöke. A MÁV Zrt. el-
nök-vezérigazgatói feladatait egyelőre megbízási jogviszony alapján látja el, az átme-
neti időszakban díjazás nélkül. Az elnök-vezérigazgatói munkakört a GYSEV Zrt. köz-
gyűlését követően töltheti be munkaviszony keretében. Elődje, Szarvas Ferenc közös 
megegyezéssel távozik a MÁV Zrt. éléről. A közösségi közlekedés teljes megújításá-
ban döntő fontosságú feladat a legnagyobb hazai vasúttársaság szervezeti átalakítá-
sa, ésszerűsítése, működési és gazdálkodási hatékonyságának növelése. A szaktárca 
a GYSEV Zrt. elmúlt két évének eredményei alapján alkalmasnak tartja Dávid Ilonát e 
kormányzati elvárások megfelelő képviseletére és teljesítésére.

Dávid Ilona a GYSEV Zrt. vezérigazgatói posztjáról a vállalat 2012. május 23-án ese-
dékes közgyűlésén mond le. Támogató döntés esetén 2012. május 24-től megbízott 
vezérigazgatóként Kövesdi Szilárd gépészeti és pályavasúti üzletágvezető irányíthatja 
a regionális vasúttársaságot. Dávid Ilona ugyanakkor továbbra is a GYSEV Zrt. igazga-
tósági elnöke marad. Forrás: NFM
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Telephelyeinken és az Irányítási Szervezetnél sikeresen lezajlot-
tak a munkavédelmi képviselő választások, megalakultak a Bi-
zottságok. A választások sikeres és precíz lebonyolításáért külön 
köszönetet szeretnék mondani a Választási Bizottságok, Szak-
szervezetünk és a Munkáltató felé. A több ezer munkavállaló pa-
nasz nélküli részvételének biztosítása önmagáért beszél. 
A munkavédelmi jellegű szakmai bizalom, az érdekképviselet hű-
sége iránti közös fegyelem eredményeként valamennyi TVSZK te-
lephelyünkön szervezetünk kizárólagosságot szerzett. A jelöltekre 
leadott szavazatoknál jól érzékelhető volt a nagyságrendi különb-
ség tag és esetleges póttag között. Az Irányítási Szervezetnél a Vas-
utasok Szakszervezete stabilitását megtartva többségi képviseletet 
szerzett, egy delegált taggal képviseli az irodaépületben dolgozókat 
a Központi Munkavédelmi Bizottságban. A választásokkal kapcso-
latos fellebbezési határidők leteltével megalakult helyi Bizottságok 
sajnos nem tudnak még működni, jelenleg is folynak a tárgyalások 
a működési feltételekről, melyek egyes területeken forrás hiány ré-
vén jelentős visszaesést mutatnak, de a rendszer fenntartásához, 
működtetéséhez talán elegendőek lesznek. Valamennyi képvise-
lő társam nevében köszönjük a választáson való megjelenést, 
szavazatot!
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. munkavédelmi képviselői:

Szeged  TVSZK
1.      Balogh György, Szeged
2.      Czerovszki Zoltán, Békéscsaba
3.      Czirbus Imre, Mezőhegyes
4.      Hornok Béla, MvB elnök, Békéscsaba
5.      Huszár Ernő, Vésztő
6.      Karsai Csaba, Szentes
7.      Mihálykó Attila, Kecskemét
8.      Noel Sándor, Szeged
9.      Sozó József, Kiskunhalas

Pécs TVSZK
1.      Banka Attila, Nagykanizsa,
2.      Eklics Tamás, Pécs
3.      Horváth József Csaba, Dombóvár
4.      Körbel Norbert, MvB elnök, Pécs
5.      Molnár Sándor, Bátaszék
6.      Mosdósi Csaba, Nagykanizsa
7.      Pintér Norbert, Dombóvár
8.      Rétei Endre, Nagykanizsa
9.      Weber József, Dombóvár

 Budapest TVSZK
1.      Bakos Attila, Győr,
2.      Boros István, Dunaújváros
3.      Csallos Tamás, MvB elnök, Bp. Déli,
4.      Fejes Gábor, Bp. Ferencváros
5.      Horváth Sándor, Komárom
6.      Kergyik Ferenc, Hatvan,
7.      Miklós Péter, Bp. Északi
8.      Szacskó Gábor Szolnok,
9.      Szolga Zoltán, Veszprém
10.    Török István, Cegléd
11.    Urbán László, Bp. Keleti 

Debrecen TVSZK
1.      Deli Pál Debrecen
2.      Gavaldi Pál, Mátészalka
3.      Gyüre István, Záhony
4.      Nemes Zsolt MvB elnöke, Debrecen
5.      Skarbit Barna, Nyíregyháza
6.      Szilágyi Sándor, Debrecen
7.      Torony László, Záhony
8.      Váradi Gyula, Nyíregyháza
9.      Varga Jenő, Püspökladány

MáV-TRaKCIÓ Zrt. Irányítási Szervezet:
1. Egry Henrietta, Budapest
2. Bozsits Zsolt, Budapest
3.      Németh Tamás, MvB elnöke, Budapest
4.      Sípos Tamás, Budapest
5.      Vozáry György, Budapest

Szombathely TVSZK
1.      Ángyán Tamás, MvB elnöke, Zalaegerszeg
2.      Géczy Zoltán, Celldömölk
3.      Hlavács Krisztián, Tapolca
4.      Németh Gábor, Szombathely
5.      Németh József, Szombathely
6.      Sipos Gyula, Celldömölk
7.      Tóth Balázs, Celldömölk

Miskolc TVSZK
1.      Burcsik Csaba, Miskolc
2.      Csapkó Béla, Miskolc
3.      Kazsik János, MvB elnöke, Miskolc
4.      Klencs Ferenc, Miskolc
5.      Nagy Gábor, Füzesabony
6.      Török László, Miskolc
7.      Vaszil Barna, Miskolc

Központi Munkavédelmi Bizottság
1.      Hornok Béla elnök
2.      Nemes Zsolt alelnök
3.      Csallos Tamás alelnök
4.      Ángyán Tamás
5.      Horváth József Csaba
6.      Horváth Sándor
7.      Kazsik János
8.      Körbel Norbert
9.      Miklós Péter
10.    Németh Tamás
11.    Noel Sándor
12.    Szacskó Gábor
13.    Váradi Gyula

Balesetmentes közlekedést kívánok:

Hornok Béla
 KMvB elnök

Megalakultak a Munkavédelmi Bizottságok 
és a Központi Munkavédelmi Bizottság
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Elstartolt a vonatok Ferrarija
Fedélzeti moziterem a 360-nal robogó új generációs 
szuperexpresszen
Forgalomba állt az Alstom által gyártott új, tűzpiros nagysebességű 
szuperexpressz, az AGV .italo. Az új szerelvények a 800 kilométer hosz-
szú Nápoly–Róma–Firenze–Bologna–Milánó vonalon szállítják a gyors, 
kényelmes és biztonságos utazásra vágyókat több mint 300 km/h át-
lagsebességgel. Ezzel a sebességgel az AGV mintegy másfél óra alatt 
tenné meg a Szombathely Nyíregyháza távolságot. Az AGV .italo bel-
ső terét, amelyben egy 39 fős moziterem is helyet kapott, a Ferrarikat, 
Lamborghiniket, Bugattikat és még számos legendás szupersportkocsi 
formatervét készítő Giorgetto Giugaro tervezte.

Szuperexpresszek 3600 Ferrari árából
Az olasz Nuovo Trasporto Viaggiatori 
vasúttársaság (NTV) 2008 janu-
árban kötött szerződést az Alstom 
Transport-tal 25 újgenerációs, na-
gyon nagyse-
bességű AGV 
(Automotrice 

à grande vitesse) szerelvény megtervezésére és le-
gyártására, összesen 650 millió euró értékben. A 
megbízás keretében, amely tartalmaz további 10 
szerelvényre vonatkozó opciót is, 30 éven át az 
Alstom szakemberei végzik majd az új vonatok kar-
bantartását is, amely költsége azonban nem része 
a szerződés összegének.

40 kerékkel és két mozdonnyal kevesebb
Az AGV kényelmének és rendhagyó sebességének 
hátterében két úttö-
rő műszaki megol-
dás áll: a mérnökök a 
kocsik között helyez-
ték el a forgóvázakat, 
amitől nemcsak sta-
bilabb, de könnyebb 
is lett a szerelvény, 
hiszen kocsinként egy forgóvázzal kevesebbre (egy 
11 kocsiból álló szerelvény esetében például 22 he-
lyett mindössze 12 forgóvázra) volt szükség. Az AGV 
tervező mérnökei azonban még tovább mentek az 
innovációban: az új szuperexpressz szerelvénynek - 
funkcionális értelemben - ugyanis nincs mozdonya, 
mivel tervezőmérnökök a forradalmian új, állandó 
mágneses szinkronmotorokat magukra a forgóvá-
zakra, azaz közvetlenül a kerekekre szerelték. Ezzel 
a megoldással 20%-kal több férőhelyet alakíthat-
tak ki a tervezők egy mozdonnyal rendelkező vonat-
hoz képest, tovább csökkent a szerelvények súlya, 
egyenletesebb lett a meghajtás, és javult az erőát-
viteli rendszer teljesítménye is.

Mozi a fedélzeten – színes, szélesvásznú 
kényelem
Az első olasz magánvasút, az NTV által áprilisban 
felavatott 200 méter hosszúságú vonatok, össze-
sen 460 utasnak biztosítanak kényelmes ülőhelyet. 
A 25 darab egyenként 26 millió euró értékű AGV 
.italo szerelvények mindegyike kínál ingyenes wifi 
internet elérést, TV adást, állítható bőrüléseket, de 

egy 39 fős moziterem is helyet ka-
pott a vonatokon. A híres olasz terve-
ző. Giugaro által tervezett 2,75 mé-
ter széles belső tér elrendezése és az 
ergonomikus kialakítás elegendő he-
lyet biztosít a nagy csomaggal utazó 
utasok számára is. Az utasok kényel-
mének érdekében, az AGV .italo pad-

lószintje a hagyományos konstrukciójú vonatoknál 10 centiméterrel ala-
csonyabb, megkönnyítve a be és kiszállást. A kocsikat modern világítás 
rendszerrel szerelték fel, továbbá az utazás közbeni zaj és rezgési szintjét 
minimálisra csökkentették a fokozott kényelem érdekében.

Nem csak tűzpiros, de „zöld” is
Az AGV tervezésekor nem csak az utasok, hanem a környezeti szem-
pontokat is figyelembe vették, így a vonat mintegy 70 tonnával köny-
nyebb a hasonló méretű szerelvényeknél, egy ülőhelyre vetítve pedig 
30% kevesebb energiát fogyaszt. Mindemellett a vonat 98%-ban új-
rahasznosítható anyagokból készült.
 Premier Kommunikációs Iroda

Karbantartó üzem Nola városában

Az AGV .italo képekben

 Az AGV .italo belülről
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tait, továbbá Nápolytól észak nyugatra fekvő Nola városában megépített új 
karbantartó bázisát. Az olasz államelnök ez alkalommal küldött üzenetében 
köszöntötte az új vállalkozást, és azt a tényt, hogy 2000 új munkahelyet te-
remtett, elsősorban a gazdaságilag legrosszabb helyzetben lévő Dél Olasz-
országban. Formálisan is üzembe állították az AGV Alstom vonatot, és be-
mutatták a meghívott vendégeknek. Az NTV reméli, elég nagy ahhoz a piac, 
hogy mind a Trenitalia, mind az új NTV Italo vasútüzem megéljen a nagyse-
bességű közlekedésből. Az NTV kutatásai azt mutatták, hogy kb. 130 000-
150 000 utas van naponta, akik átlagosan 320 kilométeres távolságon 
utaznak vonattal Olaszországban, igénybe véve a városok közötti távolsági 
vonatokat. Az NTV AGV vonatai próba futásait 2010 decemberében kezd-
ték meg, az Alstom tulajdonában lévő AGV prototípus vonattal együtt. Négy 
NTV AGV vonat volt érintett az engedélyezési próbafutásokon, ezek ösz-
szesen 140 000 kilométert tettek meg Olaszországban, Franciaországban
és csehországi Velim próbapályán. Minden teszteredmény rendelkezésre 
áll, és minden az NTV vonatokhoz szükséges dokumentáció elkészült, ezek 
már a Vasúti Biztonsági Hatóságnál vannak jóváhagyás céljából.
Az NTV kijelentette, a vonatai belső kialakításának minősége és használ-
hatósága, különbözteti meg a rivális Trenitália vonataitól. Az NTV három 
különböző elhelyezési típust ajánl, és ezeken belül is lehetnek variációk.
A legexkluzívabb része a vonatnak a Club, ahol 19 tágas ülőhely van, né-
hány 2+1 elrendezésű és két négy üléses fülke. A nagyobb kapacitású biz-
nisz osztályt, Prima-nak nevezik, itt üléssoronként 2+1 üléssel, 960 mm 
távolsággal az üléssorok között, míg a vonat többi része melyet Smart-nak 
neveznek 2+2 ülés elrendezésűek. Mindegyik kocsiban az üléseket bőr fe-
di és WiFi hozzáférést biztosítanak. A Prima osztályú kocsik közül egyika 
Prima Relax, ez teljesen csendes, valamint egy Smart kocsi, amit nagy ki-
vetítővel szereltek fel, ez az ún. mozi kocsi. Az NTV a vonatain filmeket fog 
vetíteni hosszú és megállás nélküli utazásnál, mint pl. Róma–Milánó.
A filmnézés bemutatkozás után néhány hónapig ingyenes, utána fizetős 
lesz. A vonatra műholdas kommunikációs rendszert telepítettek, amely le-
hetővé teszi az élő TV sugárzást, és a megszakítás nélküli WiFi felhaszná-
lást az utazás legnagyobb részén. (Természetesen az alagutakban nem 
működik.) A jegyek díjszabását még nem tették közzé, de az NTV kijelen-
tette, hogy mind a Trenitaliával, mind a légi közlekedéssel versenyképes 
lesz. Az NTV üzeme márciusban indulhat el. Kezdetben Nápoly–Milánó kö-
zött napi hat vonatpárral. Decemberre, amikor az NTV megkapja a 25 sze-
relvényének még le nem szállított részét, napi 50 vonat fog üzemelni Milá-
nó–Róma között megállás nélkül, 2 óra 57 perces eljutási idővel. Az NTV 
2007 novemberében rendelt meg 25 AGV vonatot az Alstomtól, és meg-
egyezett 30 évig tartó fenntartásról is.
Ezután az Alstom és az NTV közösen megtervezte és kiviteleztette Európa 
egyik legmodernebb karbantartási telepét Nolaban. A vonatok 618 millió 
euróba kerülnek. (4. ábra)

a Pesa elnyerte az első német szerződést
A Pesa lengyel vasúti járműgyár első német megrendelést ünnepelte. A 
szerződés, amelyet 2011. decemberben a német Regentalbahnnal kötött 
meg, 12 db Link-típusú, két kocsis, dízel motorvonat szállítására szól. A 
motorvonatokat a Pesa, lengyelországi Bydgoszcz-ban lévő gyártelepén, 
gyártják, 2014 júniusában kezdik meg a szállításukat.
A dízel motorvonatok Regensburg–Schirnding között 2014 decemberében 
állnak üzembe. A 120 km/h sebességű vonatok 252 férőhelyesek, és a 
mozgássérültek számára is megfelelő elhelyezést biztosítnak. A Pesa Link 
dízel motorvonata ez év szeptemberében a ČD, Cseh Vasutak vonalain de-
bütál. A ČD korábban 31 vonatot rendelt, Karlovy Vary, Decin valamint Zlin 
környéki regionális forgalom lebonyolítására. 

az RŽD újabb Sapsan nagysebességű vonatokat 
rendelt a Siemenstől
Az RŽD, Orosz Vasutak, 600 millió eurós szerződést kötött a Siemens-
sel, hogy az a Sapsan nagysebességű vonatok második sorozatát – 8 db 

Verseny a személyszállítási üzemeltetésben
A RegioJet 2009. évben pályázni szeretett volna regionális személyszállítás 
üzemeltetésért, de a cseh kormány elhatározta, hogy 2010-ben az összes 
szerződést a Cseh Vasutakkal, a ČD-vel köti meg. A tenderezés nélküli dön-
tés ellen a versenytársak tiltakoztak, hivatkozva az EU előírások megsze-
gésére. Mivel azonnali piaci lehetőség a cseh regionális szektorban nem 
volt, a Student Agency elhatározta, hogy inkább a távolsági piacra, a Prá-
ga–Ostrava vasútvonalra fókuszál, ezért kilenc villamos mozdonyt, és 40 
db személykocsit szerzett be.
A RegioJet három és félórás utazási időt ajánlott, ami a mozdonyvontatású 
közlekedéssel ugyan versenyképes, de kb. félórával hosszabb, mint a ČD 
Pendolino menetideje.(1. ábra) 
A jegy árában a helyfoglalás, a vezeték nélküli internet hozzáférés benne 
van, ezen kívül minden kocsiban van utaskísérő. A jegyek ára változatlan. A 
díjszabás egyszerű, könnyű áttekinteni, és választani. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek arra, hogy a személyzet az utasokkal barátságos, szolgálatkész le-
gyen. Az első két hónapban több mint százezer utast szállított a RegioJet. A 
RegioJet elnöke kijelentette, Európában intercity vonatok között az ülőhely 
foglaltsági mutató tekintetében a Prága–Ostrava vonalon a legjobb ered-
ményt érték el. Ez év végén a ČD és a RegioJet mellett egy harmadik üze-
meltető csatlakozik a Prága–Ostrava vonal üzemeltetői közé, a Leo Express, 
melynek az a célja, hogy szabványosítsa az üzemet, miközben három féle el-
helyezést biztosít vonatain: prémium, biznisz és gazdaságos. A társaság 5 
db öt kocsis Stadler Flirt villamos motorvonatot lízingel a liverpooli székhelyű 
Novotny vasúti járműlízing cégtől. E vonatok még gyártás alatt állnak, elő-
ször 2012. szeptemberben a berlini InnoTrans kiállításon lesz megtekinthető.
A RegioJet igazgatója kijelentette, nem hiszi, hogy három versenytárs meg 
tud élni a Prága–Ostrava vonal üzemeltetéséből, és úgy vélte a ČD-nek új-
ra kellene értékelni a távolsági személyszállításban betöltött szerepét. A 
ČD elnöke kijelentette, ezen az egy vonalon igen sok erőforrást emészthet 
fel, és ez tönkre teheti másutt a szolgáltatás színvonalát. A régiók és a kor-
mány sok pénzt áldoz a ČDre, el kell gondolkodni azon, mire fókuszáljon a 
ČD. A verseny a távolsági forgalomban tovább folytatódik, a következő vo-
nal, amit a RegioJet kiszemelt, az a Prága– Brno vonal. A RegioJet elnöke 
kijelentette, a magas jegyárak, a rossz csatlakozások csökkentették a ha-
tárátmeneti forgalmat. Ezt ők gyökeresen megváltoztatják. Ugyanakkor a 
ČD fejleszteni kívánja a Prága–Brno vonal üzemét is, új vonatok beállítá-
sával. Ennek érdekében 16 db, 230 km/h sebességű RailJet vonatot vásá-
rol a Siemenstől. Ezek a tolt vonati szerelvények 2014-ben állnak üzembe.
A RailJetek vontatójárműve a Skoda 380 sorozatú villamos mozdonya lesz. 
(2. ábra)

a Direct Rail Services Eurolight mozdonyokat rendelt
Egy hónapi gondolkodás után a DRS (Direct Rail Services)  brit szabad hoz-
záférésű üzemeltető 2012. január elején megerősítette, első vevője lesz a 
Vossloh EuroLight dízel mozdonynak a leadott 15 darabos megrendelésé-
vel. (3. ábra)
A Vossloh speciális, az angliai igényekhez illesztett 160 km/h sebességű 
személy- és teherforgalomra egyaránt alkalmas univerzális dízelmozdonyt 
fejlesztett ki a DRS-sel együttműködve. Az EuroLight GB mozdonyokat a 
Vossloh Rail Vehicles gyártja a spanyol Valenciához közeli Albuixech vá-
rosában. A tervek szerint az első mozdonyok jövő év végén érkeznek meg 
Angliába. A 2,8 MW teljesítményű Bo’Bo’ tengelyelrendezésű dízel-villa-
mos mozdonyokat 16 hengeres Caterpillar C 175 típusú dízelmotorral sze-
relik fel. A váltakozóáramú vontatású rendszert az ABB szállítja. A szer-
ződés értékét még nem hozták nyilvánosságra, de a DRS kijelentette a 
szerződéstovábbi mozdony vásárlására szóló opciót is tartalmaz.

az NTV elindította az Italo vonatokat
Az NTV (Nouvo Transporto Viaggiatori) – egy olasz szabad hozzáférésű 
nagysebességű üzemeltető – az elmúlt év decemberében felavatta új vona-
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és a Bombardier konzorcium szállított. Az M109 vonat 110 
méter hosszú 2600 utas befogadására alkalmas, melyből 
948 ülhet. Mindegyik kocsin hat ajtó van a gyors utas cse-
re érdekében. Az Alstom kijelentette, hogy az M109 típusú 
vonatok nagyobb gyorsítási, és fékezési teljesítménye lehe-
tővé teszi a vonatgyakoriság növelését a párizsi RER „A” vo-
nalán, ahol e villamos motorvonat felváltja az M184 típusú 
vonatokat, 30 százalékkal növelve az óránkénti kapacitást. 
A motorkocsikat az Alstom Valenciennesben lévő gyáregységében épí-
tették, a Bombardier szerelte össze a vonat három közbenső kocsiját a 
Crespinhez közel lévő gyárában. Havonta két vonatot szállítanak le a RATP 
számára, és így az utolsó vonatok 2014-ben állnak üzembe. A második, 
70 darab vonat gyártására szóló szerződés alapján 2014- 2017 években 
újabb vonatokat szállítanak, és váltják fel a jelenleg üzemelő MS61 soro-
zatú járműveket. 

10 kocsis vonatát – leszállítsa. A megrendelés része a járművek 30 éves 
fenntartása is. A Velaro Rus vonatokat a németországi Krefeldben gyárt-
ják, a szállítást 2014 januárjában kezdik meg. E vonatokkal az RŽD képes 
lesz a Moszkva–Szentpétervár között üzemelő vonalon a vonatgyakorisá-
got növelni. 
Az RŽD a december 17-ét nagysebességű napnak nevezte el, mivel 2009-
ben e napon indult meg a Sapsan üzeme. A vonatokat 250 km/h sebes-
ségre építették, és a teljes hosszában elkészült Moszkva–Szentpétervár 
650 kilométeres vonalon az utazási idő 3 óra 45 perc. Egy vonatpár üze-
mel Moszkva és Nyizsnij Novgorod között is.

a CaF Oaris motorvonat megkezdte vonali próbáját
Az Oaris, a CAF nagysebességű villamos motorvonat prototípusa megkezd-
te dinamikus vonali próbáit a Madrid– Sevilla nagysebességű vonalon. A 
négy kocsis vonat tavaly augusztusban gördült ki a CAF Beasain gyártele-
péről, onnan Toledóba vitték az állópróbák lebonyolítása céljából. A CAF 
az Oaris vonatot, a Spanyol Nemzeti Üzemeltetőnek, a Renfe-nek szállí-
totta le, miután lehetővé vált, hogy a korábban megrendelt 120 soroza-
tú villamos motorvonat helyett az első Oaris vonatot szállítsa le a CAF. Ah-
hoz, hogy az Oaris vonat a 320 km/h sebességű közlekedésre megkapja az 
üzemengedélyt, a vonatnak a próbákon több mint 352 km/h sebességgel 
kell próbafutásokat teljesítenie. 

a párizsi RER vonalhálózaton üzembe álltak az M109 vonatok
Sarkozy francia elnök és számos közlekedési vezető jelenlétében elmúlt év vé-
gén ünnepélyesen, átadták a párizsi RER „A” vonalára készített M109 villamos 
motorvonatokat. Az Alstom és a Bombardier konzorciuma szállította le a 60 vo-
natból álló flottát, egy 2009. évben megkötött 917 millió euró értékű szerző-
dés alapján. Az M109 vonat nagy kapacitású, fejlesztésének alapjául az M12N 
villamos motorvonat szolgált, melyet a kilencvenes években szintén az Alstom 

Összeállította: 
Bartha Géza

Viccek – egy kis humor
Ügyvéd: Aktív szexuális életet él? 
Tanú:     Nem, csak fekszem a hátamon és nézem a plafont.  
Ügyvéd:   Jelen volt, amikor lefényképezték? 
Tanú:       Ugye csak viccel?  
Ügyvéd:  Szóval a baba augusztus 8-án fogamzott? 
Tanú:      Igen. 
Ügyvéd:  És ön akkor mit csinált? 
Tanú:      Dugtam!  
Ügyvéd:  Ugye 3 gyereke van? 
Tanú:      Igen. 
Ügyvéd: Ebből mennyi fiú? 
Tanú:     Egy sem. 
Ügyvéd: És mennyi lány? 
Tanú:     Bíró úr, kérek egy új ügyvédet!  
Ügyvéd: Hogy végződött az első házassága? 
Tanú:     Halálesettel. 
Ügyvéd: Kinek a halálával? 
Tanú:     Találgasson!  
Ügyvéd:  Kérem, írja le a vádlottat! 
Tanú:      Középmagas, bajszos, szakállas. 
Ügyvéd: Férfi, vagy nő? 
Tanú:     Hacsak nem volt itt a cirkusz, férfire tippelek. 

Ügyvéd:  Doktor úr, hány halottat boncolt karrierje során? 
Tanú:      Mindenki, akit eddig boncoltam halott volt. Az élők 
túlságosan ellenkeznek. 
 
Ügyvéd:  Emlékszik arra, hogy mikor kezdte a boncolást? 
Tanú:      8:30 körül. 
Ügyvéd:  És Denton úr akkor halott volt? 
Tanú:      Hát, ha az elején nem is, a végén már biztos halott 
volt. 
 
Ügyvéd: Doktor úr, leellenőrizte a páciens pulzusát boncolás 
előtt? 
Tanú:     Nem. 
Ügyvéd: Leellenőrizte a vérnyomását? 
Tanú:     Nem. 
Ügyvéd: Leellenőrizte a légzését? 
Tanú:    Nem. 
Ügyvéd: Akkor lehetséges, hogy a páciens még élt, mikor el-
kezdte a boncolást? 
Tanú:     Nem. 
Ügyvéd: Honnan tudja? 
Tanú:   Mert a feje az íróasztalomon volt egy tálcán. 
Ügyvéd: Értem, de lehetséges, hogy mégis élt? 
Tanú:     Nagyon kicsi az esély, de ha élt volna, akkor minden 
bizonnyal ügyvéd lett volna.

Ezek a részletek valóságosak és tárgyalásokon hangzottak el. 

egy kis humor…
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IX. ORSZáGOS 
VaSUTaS FOTÓPálYáZaTOT
a pályázat és fotókiállítás célja:
az előző nyolc országos vasutas fotópályázatunk hagyományait követ-
ve széles körben bemutatkozási lehetőséget adni mindazoknak, akik 
a fotózással igényesebben örökítik meg a vasutat - példát mutatva, 
hogy minél többen fényképezzék le a vasúton szerzett élményeiket, 
benyomásaikat; valamint átfogó, reprezentatív képet adni vasutunkról 
a szakmai és kívülálló közönség számára.

Pályázati feltételek:
a beküldhető képek témája a magyar vasút legyen; kategóriái: 
vasutasaink élete, munkája, riportképek,
vasutunk formavilága; szakági területek és technikák (kiemelten a villamosítás), 
az ember kapcsolata a vasúttal, utazási élmények,
vasutunk a magyar tájegységekben,
múltbeli, dokumentatív értékű érdekességek a vasútról, archív anyagok.
A képek kivitele: fekete-fehér és színes papírképek, kötetlen számú egyes képek és sorozatok, 18x24 és 30x40 cm között bármilyen va-
riációban.
A beküldendő képeket lehetőleg a szerzők saját maguk kasíroztassák, illetve paszpartúrozzák igényeik szerint max. 50x70 cm méretre, vagy 
elfogadják a rendezők ez irányú munkáját.  
A pályázaton részt vehet minden civil és vasutas, amatőr és hivatásos fotós, aki a feltételeket elfogadja és teljesíti. Nem lehet viszont olyan 
képekkel pályázni, melyek már korábbi fotókiállításokon sikerrel szerepeltek.
A pályázatra beküldött képeket a rendező szerv által felkért zsűri bírálja és döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 
A pályázatra érkezett képeket a legnagyobb gondossággal kezeljük, de az esetleges postai rongálódásért felelősséget nem vállalunk.
A pályázati anyagok hátoldalán és a kísérőjegyzéken fel kell tüntetni: a kép címét, a szerző nevét és lakáscímét, telefonszámát, E-mail cí-
mét és vasúti szolgálati helyét.

Beküldési határidő:
2012. június 8.                                    

Cím: Vasúttörténeti alapítvány - Szeged, Tisza l. krt. 28-30. 6720
vasúti vonalpostán: MáV ZRt. Területi Képviselet, Szeged

Díjazás: a kategóriák első három helyezettje pénzjutalomban, a kiemelkedő alkotások pedig 
tárgyjutalomban részesülnek. 

A Fotókiállítás megnyitója várhatóan a 62. Vasutasnapon lesz. 
A kiállításra elfogadott képek a Vasúttörténeti Alapítvány tulajdonát képezik és azokat korlátla-
nul felhasználhatja további kiállításokon. 
A zsűri által el nem fogadott képeket a szerzők külön kívánságára visszaküldjük. Az alkotók mű-
veik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezők képeiket a kiállítással kapcsolatban 
publikálhassák. A szerzők nevét a katalógusokon, kiállításokon és a sajtóban közzé tesszük.
A kiállítás vándoroltatása, további bemutatása igényelhető, de a koordinálás jogát fenntartjuk.
Szeged, 2012. április 16.
 Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma

Információ:  NaGY  jÓZSEF
Tel. 06/18-84, ill. 62/540-708 és 30/4412-652

E-mail: vasuttortenet@freemail.hu
                             

A Vasúttörténeti Alapítvány meghirdeti a 20. éves fennállása  
és a szegedi vasútvillamositás 30. évfordulója tiszteletére a


