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lókkal, hogy a cselekedetek nincsenek szinkronban az egykori ígéretekkel. Jó lenne már tisztán
látni. Miből lesz meg a Széll Kálmán 2.0. tervben előirányzott 60 milliárd? Ha az
idei 40 milliárdnak 417 vonat volt az ára, akkor a 60 milliárdnak mi lesz az ellentételezése? Miért nézik a választókat, a vasutasokat hülyének?
Mindezek után a kormánypárt frakcióvezetője azt mondta, hogy a Fidesz az elmúlt években következetesen a vasúti szárnyvonalak újranyitása, nem pedig bezárásuk mellett tette le a voksát, és ezt az álláspontját továbbra is fenntartja.
Drága frakcióvezető úr! Ön szerint az április 15-én bekövetkezett közel félezer
vonat kiirtása a menetrendből szinkronban van a nyilatkozatával? Utána számolt már, hogy hány vasútvonalat nyitottak meg egykori bezárásuk óta? Megszámolta már, hogy azon a néhány újranyitott vonalon hány vonatot takarítottak
ki a menetrendből? Gondolom, a rengeteg feltett kérdésre sosem fog válasz érkezni. Nekünk nem kell utánaszámolni, mi pontosan tudjuk a tényeket, hiszen a bőrünkről van szó. Segítünk Önnek a számolásban! Több mint 13%-al csökkentették
a személyszállítási kínálatot. Egyes vonalakon napi két vonatpár közlekedésével
kívánják a vasúti közlekedés színvonalát „felemelni”.
Rogán Úr azt is kijelentette a témával kapcsolatban, hogy „az emberi butaság lehetősége a minisztériumokban is megvan”. A frakcióvezető ezen kijelentésével magam is mélyen egyetértek. Nem tehetek mást! De akkor is vallom, időszerű lenne
végre tiszta vizet önteni a pohárba! Mert kérdések még bőven vannak! A közösségi közlekedésből kivont milliárdok , hogyan befolyásolják a magyar vasút jövőjét? Kevesebb forrásból, hogyan lehet magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani? Mert ezt ígérték , nem is olyan régen!
„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (MFM) határozottan cáfolta azokat a valótlan állításokat, amelyek szerint a tárca a korábban megnyitott vasúti mellékvonalak bezárását tervezi - közölte a minisztérium.” E kijelentésre emlékezni fogunk jövőre is, sőt még azután is!
Jó lenne már tudni az igazat. Csakis az igazat! Mindig az igazat! Jogunk van
hozzá! A nagy kérdés az, hogy a közlekedési kormányzatnak van-e képessége rá!
Kiss László

Csakis az igazat! Mindig az igazat?
Az elmúlt hetekben – már csak a rend kedvéért
is – a média újabb kormányzatot érintő botránytól volt hangos. De miről is szólt a fáma?
Bizonyára sok kollégánk találkozott az alábbi sorokkal!
„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
határozottan cáfolta azokat a valótlan állításokat, amelyek szerint a tárca a korábban megnyitott vasúti mellékvonalak bezárását tervezi - közölte a minisztérium. A tárca közleményében visszautasította azokat a kijelentéseket és nyilatkozatokat is,
amelyek a minisztérium vezetőinek szavahihetőségét kérdőjelezik meg.”
A téma ismerős: egy magát szakpolitikusnak tartó illető elszólta magát, (rosszkor volt talán rossz helyen?), hogy tervek szövődnek a vasúti közlekedés további megnyirbálásáról. Persze, miután mindezt videofelvétel is rögzítette, nagy port
kavart. Elsősorban maga körül, hiszen régi hagyománya van annak , hogy lelövik
a rossz hír hozóját! De minimum eltávolítják. Ezt ő maga a saját bőrén tapasztalhatta. A vihar gyors lecsitítása abban nyilvánult meg ugyanis, hogy az urat már
eltávolították a helyéről és ha minden igaz, ma már a munkanélküliek keserű kenyerét próbálja emészteni.
Tán hazudott, valótlanságokat beszélt, amikor azt állította, hogy vasúti vonalakat zárnak be a jövőben, csak megvárják , hogy ezt rá lehessen fogni a Nemzetközi
Valutalapra? Akkor az sem hangzott el, hogy amikor az IMF tárgyalások beindulnak , és azt lehet mondani, hogy igen, az IMF az egy büdös, mocskos karvalytőke, azt erőltette ránk , hogy be kell zárni a mellékvonalakat”? Urak , akkor ki is
hazudik? Bocsánat, ki is mond igazat?
Meggyőződésem, mint ahogy talán sokaké, az egyenes út a legjobban járható! Az
NFM-nek nem a több mint kínos beszédtöredék felvételének módját kellett volna
kifogásolni, hanem őszintén, szemtől szembe kellett volna közölni a munkaválla-

Tokaji interjú

?

 éget ért az Ön által vezetett projekt, mely a közlekedő vonat balV
esetek és veszélyeztetések okait vizsgálta. Miért indult ez vizsgálat?
Minden év elején értékeljük, elemezzük az előző év eseményeit. A
négy legfontosabb vasútbiztonsági mutató közül háromnál – a közlekedő vonat baleseteknél 61%, a tolatási baleseteknél 13%, az útátjáróban bekövetkezett baleseteknél 9%-os eseményszám csökkenést tapasztaltunk, míg ezzel ellentétben a közlekedő vonat
veszélyeztetések 47%-al (!) emelkedtek (38-ról 56-ra). Különösen
aggasztóak ezek a számok annak tekintetében, hogy míg korábban
kb. 50-50% volt a személyi mulasztásból és a műszaki hibából bekövetkezett veszélyeztetések száma, addig 2011-ben 89%, vezethető vissza személyi mulasztásra! Az 56 eseményből 38 esemény
során állapítottuk meg a MÁV csoporthoz tartozó és további 12 eseménynél az egyéb vasútvállalatok munkavállalóinak személyi felelősségét. A többi 6 veszélyeztetés műszaki hiba miatt következett be.
Sajnos, ez a kedvezőtlen tendencia 2012. januárban tovább folytatódott, összesen 5 vonatveszélyeztetés történt, melyek vizsgálata
során 4-nél a MÁV csoporthoz tartozó munkavállalók felelősségét, 1
esetben pedig műszaki hibát állapított meg a vizsgálat.
Az adatok ismeretében a MÁV Zrt. akkori elnök vezérigazgatója,
Szarvas Ferenc Úr, az előidéző okok háttérvizsgálatára egy mélyreható, széleskörű, elemző vizsgálatot rendelt el a Biztonsági Igazgatóság és az EBK főosztály számára, mely vizsgálat vezetésével a MÁV
Zrt. Biztonsági Igazgatója, Dr. Túrós András Úr, és Dr. Debreczeni Katalin EBK főosztályvezető asszony engem tisztelt meg.
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 iben volt ez más, mint a balesetek utáni szokásos vizsgálatok, mi
M
volt ennek a célja?
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Ez egy teljesen más vizsgálat volt, korábban még nem történt ehhez hasonló. A balesetvizsgálatok során a biztonsági szervezet feladata a baleset közvetlen és közvetett okainak a feltárása, a felelősség meghatározása, a rendszerbeli hibák vizsgálata, valamint ezek
elemzése alapján a megelőzéshez szükséges javaslatok kidolgozása.
A vizsgálatok és a javaslatok megfogalmazása valamennyi eseménynél meg is történt. A projekt célja nem a már lezárt vizsgálatok újbóli vizsgálata volt, – nem esetleg újabb felelősségek megállapítása,
– hanem a bekövetkezett események háttereit, a mulasztások körülményeit, a veszélyhelyzetek kialakulásának körülményeit, az egyéb
befolyásoló tényezőket szerettük volna feltárni. Ezek elemzése után
pedig egy olyan javaslatcsomagot megfogalmazni, amelynek végrehajtásával a hasonló események megelőzhetők.

?

Mennyi ideig tartott a vizsgálat, kik vettek benne részt?
A projekt konkrét céljainak és feladatainak meghatározására 2012.
február 09-én került sor, az összefoglaló jelentés elkészítésének a
határideje 2012. április 30. volt. A projektben részt vett az EBK, a
Pályavasúti Üzletág Forgalmi Osztály, a Humánerőforrás Igazgatóság, a Kommunikációs Igazgatóság, a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság egy-egy delegált munkatársa, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., a MÁVSTART Zrt. biztonsági vezetői, a központi munkavédelmi bizottságok
vezetői, orvos-közlekedéspszichológus csoport. Ezek mellett az érdekképviseletet és az érdekképviseltetést mindenképpen szerettük
volna biztosítani, így a projektnek tagja volt valamennyi reprezentatív szakszervezet delegáltja is.
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Milyen új módszertant alkalmaztak?
A vizsgálat alapvetően két irányban indult: A pszichológia tárgykörébe tartozó vizsgálatok során egyrészt orvos-pszichológus csoport bevonásával a munkavállalók külső körülményeit vizsgáltuk. Ez a vizsgálat az eseményben részes munkavállalókat érintette. A vizsgálat
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a munkahelyen kívüli körülmények, melyek együttes hatása állandósult stresszhelyzetet, állandó pszichés terhelést eredményez.
Jellemző megállapítás, hogy 4 esemény a szolgálat második órájában, és 8 esemény a 07.00 -12.00 óra közötti időszakban következett be. Ebből többféle következtetés levonható, de talán csak a
pszichoszociális állapotfelmérő kérdőív egyik kérdésére adott válaszok összesítését emelném ki, miszerint valamennyi vizsgált munkakörben a válaszadók több mint egyharmada – mozdonyvezetők
esetében közel 40% – panaszkodik arról, hogy kereset kiegészítés
céljából szabadidejében gyakran vállal munkát és ezért fáradt.
Egy RCH-s mozdonyvezetőn kívül nem fordult elő egy mozdonyvezetővel több esemény és jellemzően különböző szolgálati helyek szerepelnek a helyszínek között.
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Mely munkakörökre terjed ki az elemzés, sikerült valamilyen jellemzőket megállapítani az egyes foglalkoztatási csoportokra?
A vizsgálat a 2011-ben és 2012 januárjában vasúti balesetet és veszélyeztetést okozó munkavállalókra terjedt ki: mozdonyvezetőkre,
forgalmi szolgálattevőkre, váltókezelőkre, jegyvizsgálókra.
A fent említett időszakban bekövetkezett valamennyi baleset és a
veszélyeztetés okait diagramban ábrázoltuk, melyben az egyes hibák göngyölített részarányát is megjelenítettük. Látható, hogy melyek voltak a legjellemzőbb hibák, ebből fakadóan melyek azok, amelyeket megelőzve az eseményszámok jelentősen csökkenthetők.

A mintegy 60 oldalas összefoglaló jelentés rengeteg megállapítást és
több mint 50 javaslatot tartalmaz. Az anyag publikus, ezért engedje meg, hogy a fentieken túlmenően, csak a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mozdonyvezetőire vonatkozó legfontosabb megállapításokat emeljem ki.
A közlekedésben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatása során legfontosabb követelmény a biztonság. Míg az egészséges,
együttműködésre és alkalmazkodásra kész személy az átlagosnál
rosszabb közlekedési viszonyok és munkakörülmények között is képes biztonságosan dolgozni, addig a fáradt, nyugtalan, nehezebben
alkalmazkodó járművezető még az optimálist megközelítő körülmények esetén is könnyen válik forgalmi esemény okozójává.
A mozdonyvezető munkakör elsősorban szellemi tevékenység, a munkavállalók elsősorban pszichikai igénybevételnek vannak kitéve, kiemelkedően erős stressz forrás nem éri őket. Mindemellett megjelennek a monotónia, a zaj, a vibráció, a folyamatos megfelelési kényszer,
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A mozdonyvezetők milyen eseményekben és milyen mértékben veszélyeztették a vasúti közlekedés biztonságát, lehet azonosságokat felfedezni az esetek között?
Az említett időszakban 7 baleset és 61 veszélyeztetés történt. 1 balesetben és 20 veszélyeztetésben volt felelős a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mozdonyvezetője kizárólag egyedül, ezen belül 5 esetben közösen más munkavállalókkal. Egyikőjük sem volt „elsőteles”, jellemzően 10, 15 év, vagy
ettől több szolgálati idővel rendelkeznek. Két jellemző hibát diagnosztizáltunk, a fenti 20 esetből 13 (!) eset a „Megállj” jelző meghaladása,
5 pedig a jelzés figyelmen kívül hagyása miatti fáziszárlat okozása.
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során pszichoszociális állapotfelmérő kérdőíveket töltöttek ki, műszerek segítségével különböző képességeket mértünk, illetve egy
személyes konzultáció keretében próbáltunk válaszokat keresni a
miértekre. A vizsgálat önkéntes és anonim volt. Még a projekt tagjai
sem találkozhattak a munkavállalókkal. Őszintén szólva, kicsit tartottunk attól, hogy a már felelősségre vont munkavállalók megijednek ettől a vizsgálattól és nem vállalják, de félelmünk alaptalannak
bizonyult, ugyanis az összesen 71 hibáztatott munkavállalóból kétharmad, azaz 47 fő vállalta, hogy a segítségünkre lesz. Kiemelkedően magas volt a részvételi arány a mozdonyvezetőknél az érintett 24
főből 21 fő, azaz 88% (!) vállalta ezt a személyes interjút! Ez úton is
szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak!
Másrészt az eseményekben nem részes munkavállalókhoz egy
pszichoszociális állapotfelmérő kérdőívet juttattunk el, és ezeket értékeltük, elemeztük ki. Összesen több mint 1800 db kérdőívet kaptunk vissza.
A vizsgálatunk másik része a belső munkakörülmények vizsgálatára terjedt ki. Ezen belül vizsgáltuk a kiválasztást, a képzést, az oktatást, a szabályozottságot, a munkáltatást, a munkakörülményeket,
valamint elemeztük a korábban lezárt vizsgálati jelentések megállapításait.

első kézből…

Az előbbinél két dolgot említenék meg, az egyik, amikor a mozdonyvezető nem érzékeli, hogy jelzőt halad meg és ekkor a biztosító berendezés állította meg a vonatot, a másik, amikor a munkakörülmények elvonták a figyelmet, illetve mással foglalkozott: szék
háttámláját igazította, a vezetőállásra befolyó esővizet törölgette,
menetigazolvány vezetését végezte stb.. Érdekes az is, hogy több
esetben a sűrített éberségi felhívás nyugtázásra kerül, mégsem történik beavatkozás, vagy csak késve, és ennek jelzőmeghaladás a
következménye.
Összességében az a megállapításunk, hogy a figyelem jobb összpontosításával ezek az esetek mind megelőzhetők lettek volna.
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A megváltozott mozdonyvezetői foglalkoztatás a sorozatos éjfél
környéki kezdések és végzések és a veszélyeztetések között sikerült összefüggéseket találni?
Hangsúlyoznám, hogy kizárólag a bekövetkezett események vonatkozásában nem. Valamennyi esetben megvizsgáltuk a mozdonyvezetők vezénylését és azt tapasztaltuk, hogy a bekövetkezett események egyharmada (!) 48 órás pihenőt követően, az első szolgálatban
következett be. Egy eset volt, amikor a második éjszakai szolgálatban történt veszélyeztetés és egy eset volt, amikor – meglehetősen
„feszített” vezénylés közben – a pihenőt követő negyedik szolgálatban következett be esemény.
Ettől függetlenül azonban megvizsgáltuk a munkaidő beosztás rendszerét, mivel rengeteg észrevételt kaptunk, hogy a jelenleg alkalmazott szoftver nem megfelelő, embertelen, túlságosan az optimumra törekszik. Azt állapítottuk meg, hogy az éjfél és hajnal 05.00 óra
közötti időszakban a szolgálatkezdések száma csökkent az IVU-Plan
bevezetése előtti időszakhoz képest. Természetesen ezek hálózati adatok, időnk rövidsége miatt arra nem volt lehetőségünk, hogy a
szolgálati helyeket egyenként értékeljük, így a feladat eltolódások,
valamint ezek mellett a törvényi előírások betarthatósága érdekében előfordulhatnak olyan szolgálati helyek, ahol ez nem igaz és jellemzőek a hajnali kezdések és végzések. (Pl. Budapest előváros).
Mindezek mellett igaz, hogy a rendszer optimumra vezényel, nem
csak a munkaidő beosztás tekintetében, hanem az egy szolgálatban végzendő vezetési idő tekintetében is. Ezzel kapcsolatban muszáj megemlítenem két dolgot: az egyik, hogy a mozdonyvezetők pihenőidejére vonatkozólag a KSz kedvezőbb feltételeket biztosít, mint
azt teszi a Munka Törvénykönyve. A másik, hogy a foglalkoztatás során alapvetően valamennyi, a munkáltatóra vonatkozó jogszabály,
KSz, MT stb. maradéktalanul be van tartva. A területi munkaidő beosztás készítők manuálisan bele tudnak avatkozni a foglalkoztatásba, emiatt előfordulhatnak kisebb, nagyobb hibák, de ez semmiképpen nem a rendszer hibája!
Mindezektől függetlenül az az álláspontunk, hogy a pihenőidő elveszítette fogalmát, az elméleti pihenőidő ugyan két szolgálat között
rendelkezésre áll minden esetben, de ez nem szolgálja megfelelően
a mozdonyvezetők pihenését! A rendszeres hajnali szolgálatkezdés
és végzés nem jelent törvénytelen foglalkoztatást, azonban azt látni
kell, hogy ez kimerítheti a munkavállalókat, ami biztonsági kockázatot rejt magában. Ezen mindenképpen változtatni szükséges, ezzel
kapcsolatban nagyon komoly javaslatokat fogalmaztunk meg.
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Lehet bővebbet tudni ezekről a javaslatokról?
Csak néhányat említenék, de hangsúlyoznám, hogy ezek az összefoglaló jelentés végén megfogalmazott javaslataink, ezek csak akkor
jelentenek kötelezően végrehajtandó feladatot, miután azokat az elnök-vezérigazgató asszony jóváhagyta.
Mindenképpen a személyzet egyenletes leterheltségére és megfelelő pihenőidők biztosítására kell törekedni. Véleményünk szerint ki
kell dolgozni a forgalmi területen alkalmazott 12/24, 12/48 órás
munkarendhez hasonló foglalkoztatás lehetőségét. A törvényi szabályozásoknak való megfelelés miatt ez nem egyszerű feladat, de
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mindenképpen valamiféle rendszerességet kell felállítanunk. Feladat összevonásokkal csökkenteni szükséges a hajnali kezdések
és végzések darabszámát. Természetesen ez nem minden szolgálati helyen valósítható meg, ott típus-, vonal-, illetve állomásismeret
megszereztetésével kell biztosítani, hogy valamennyi munkavállaló
egyenlően vegyen részt a feladatokban.
Korábban említettem a stresszt. Alap-, és időszakos oktatás során
el kell sajátíttatni a munkavállalókkal a stressz kezelés és relaxáció technikáit. Az orvos-pszichológus csoport határozott véleménye,
hogy ez megtanulható és rövid idő alatt eredményesen alkalmazható. Ezzel nem csökkentik a felelősséget, hanem a stresszhelyzet elviselését, annak helyes kezelését tanítják meg.
A normál körülményektől eltérő, rendkívüli helyzetek kezelését készségszintre kell emelni. Ezért javasoltuk, hogy valamennyi oktatási helyszínen álljon rendelkezésre mozdonyszimulátor, ami igény
esetén, meghatározott keretek között, önképzés céljából bármikor
igénybe vehető.
Végezetül még egy dolgot említenék meg: nevezetesen a motivációt. A bevezetőben említettem, hogy nem fiatal mozdonyvezetőkkel
történtek meg az események. Ennek egyik oka lehet a motiválatlanság is, 15-20 év szolgálati idő után fásultság, érdektelenség következhet be. Éppen ezért mindenképpen ki kell dolgozni a folyamatos
motiválás eszközeit, lehetőségeit!
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A vizsgálat szerint milyen okok játszottak közre a rendkívüli események előidézésében?
Nem egyszerű és nem is lehet ezt egyetlen szóval, vagy akár egyetlen mondattal megfogalmazni. Először is azt tudatosítani kell, hogy
a mozdonyvezető beosztás nem „csak” egy munkahely. Mindazok
mellett, hogy az elmúlt években, évtizedben teljesen megváltozott
a világ, ez továbbra is hivatás, ez egy életforma. Legalábbis ennek
kellene lennie. Óriási elhivatottság szükséges, a családtagoktól toleranciát igényel, hogy ezt elfogadják és támogassák.
A társadalmi, gazdasági változások, a vállalatcsoporton belüli jelentős átalakulások mind mind befolyásolják minden család életét, a
munkavállalók hangulatát. A feladatok nőnek, folyamatos a megfelelési kényszer, miközben a munkakörülmények alig változnak. Változásmenedzselés nincs, hiányzik a csoport szintű együtt gondolkodás. Egyre jobban terjed el a megrendelő – teljesítő viszony, az
a szemlélet, hogy csak annyit teszek meg, amennyi meg van rendelve, ki van fizetve. Ezek a hatások egymást felerősítve, folyamatos pszichést terhelést gyakorolnak a munkavállalókra. Úgy gondoljuk, elsősorban ezek az okok vezettek oda, hogy a munkavállalók
figyelmetlenek, felületesek voltak, illetve kritikus szituációkban nem
megfelelően alkalmazták az egyébként birtokukban lévő tudást.
Mindezek mellett meg kell említenem a sokszor rutinszerű munkavégzést, ami a megváltozott körülmények között már nem megengedett.

?

 ogyan és milyen eszközökkel
H
kívánják elérni a megcélzott javulást a közlekedésbiztonság
területén?
Az összefoglaló jelentésből előterjesztést készítettünk a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgató asszony számára. Az előterjesztés végén határozati javaslatokat fogalmaztunk
meg, melyek, ha elfogadásra kerülnek, kötelezően végrehajtandók
valamennyi vasúttársaság számára.
Ettől függetlenül valamennyi vezetőhöz – és lehetőleg minél több

2012. április

?

A vizsgálat befejeztével betervezték-e az után követést, ezt kik végzik majd és mikor lehet ennek eredményéről majd többet tudni?
Természetesen, a határozati javaslatokban pontos feladat meghatározások, pontos felelősök és pontos határidők lettek meghatározva.
A feladatok végrehajtásáról minden érintett szervezetnek be kell számolnia. Mivel több feladat végrehajtásában a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága közvetlenül felelős, illetve közreműködik, így a végrehajtás
folyamatos kontrollja részünkről is biztosított. Mindezek mellett, mint
ahogy említettem, folyamatosan felügyeljük a Vasútbiztonsági Feladatterv végrehajtását. A határidők letelte, a feladatok végrehajtása
után lehet majd többet tudni arról, hogy elértük e a célunkat, milyen
hozadéka van, vagy lesz a megállapításainknak. Néhány feladat azonnal végrehajtható, és végre hajtandó, néhány viszont hosszabb időt
vesz igénybe. A képzéssel, az oktatással, az önismereti technikákkal,
a stressz kezeléssel kapcsolatos javaslataink csak hosszú, kitartó, következetes, közös munkával hozhatnak majd eredményt.

?

 gykori mozdonyvezetőként, hogy látja a mai mozdonyvezetők
E
helyzetét?
Szomorúan! Több szempontból is. Feje tetejére állt a világ, teljesen megváltozott minden! Azok a kollégáim, akikkel korábban saját pénzünkön vásárolt bútorápolóval kentük a beosztott mozdonyok
oldalát, hogy csillogjon a napfényben, azok, akikkel legszívesebben
szolgálat végén hazavittük volna a mozdonyaikat, azok most arra a
kérdésre, hogy „mi újság veled?”, csak szomorúan legyintenek, fásultan, kiégve, érdektelenül végzik a munkájukat. Nem véletlenül
említettem korábban a motivációt. Megszűntek azok a kis közösségek, amelyeket a beosztott személyzetek alkottak, megszűntek
az évszázados tradíciók. Ezt csak az tudja igazán átérezni, aki maga is részese volt ennek. Ma már mindenki csak felszáll és leszáll
a mozdonyról. Nem beszélve arról, hogy abban az időben a mozdonyok is sokkal jobb állapotban voltak, a vagyonvédelmet pedig már
meg sem merem említeni. Ami ezen a területen tapasztalható manapság az egyszerűen döbbenet! Nyilván a változásoknak megvan-

nak az okai és felelősei, de én ezt most nem szeretném elemezni.
Az biztos, hogy a mozdonyvezetés ma már teljesen más értelmet kapott, mint amit korábban jelentett.

?

 ogyan alakult a pályafutása miért döntött a mozdonyvezetői hivaH
tás feladása mellett?
Amikor az 1990-es évek végén, egyik felvigyázó kollégánk elhunyt,
kaptam egy felkérést akkori vezetőmtől, hogy lépjek a helyére. Mivel én akkor csak a mozdonyon képzeltem el a jövőmet nem vállaltam, végül is abban maradtunk, hogy „beugró” felvigyázóként néha
helyettesítek. Abban az időben ismét indult a tisztképzőn felsőfokú
vontatási képzés, melyet többszöri felkérés után, végül elvállaltam.
Miután azt elvégeztem még egy ideig mozdonyvezető és felvigyázó munkakörben, majd üzemeltetési-, később fenntartási reszortosként dolgoztam. 2003-ban az üzletágak szétválása után, miután a
motorkocsik és a személykocsik a Területi Személyszállítási Központokhoz kerültek, kerestek egy karbantartással foglalkozó szakembert, amelyre kiírt pályázatot elnyertem. Ez idő alatt a Debreceni
Egyetem Műszaki Főiskolai Karán gépészmérnöki, majd a Budapesti
Gazdasági Főiskolán közgazdász-szakmérnöki diplomát szereztem.
2007-ben kerültem a Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonsági Osztályára, ahol 2009 decemberétől, – a korábbi vezető nyugdíjba vonulása után – irányítom a szervezet tevékenységét.

?

A hivatalos kérdéseken túl, mondana néhány mondatott magánéletéről, kedvenc időtöltéséről?
Nős, és egy 16 éves lány édesapja vagyok. Szabadidőmet többnyire ők, a családom tölti ki. Nagyon sokat köszönhetek nekik, amit az
elmúlt több mint 20 évben sikerült elérnem, mind a magánéletben,
mind a szakmai pályám során nekik is köszönhetem, nélkülük, a támogatásuk nélkül nem sikerült volna.
Régebben NB III-as szinten futballoztam, többször tagja voltam a
MOSZ debreceni kispályás csapatának is. Az elmúlt több mint 10
évet a salakmotorsportban töltöttem el, több neves hazai és külföldi
versenyzőnek voltam a szerelője. Beosztásomnál fogva ma már nem
tudok napokat a külföldi versenyekre való utazásokkal, tölteni, így új
hobby után néztem. Megismerkedtem egy lelkes kis csapattal, akik
repülőmodellezéssel foglalkoznak, úgyhogy most ezzel foglalatoskodom, amikor ráérek.
Köszönjük az interjút!
Kiss László
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után írásbeli egyeztetési kérelem lett benyújtva, amellyel kapcsolatban egyezség nem jött
létre, ezért a munkavállaló kereseti kérelmet
adott be az illetékes munkaügyi bíróságon.
Az elsőfokú ítélet indokolása értelmében a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény 13. §-a szerint kollektív szerződés
megállapíthat a munkavállalókra kedvezőbb
szabályokat. Az alperesi munkáltatónál a per
tárgyát képező időszakban hatályban volt kollektív szerződés ügyben releváns rendelkezése pedig éppen ezt tette. Az első fokon eljáró bíróság rögzítette indokolásában, hogy „…
logikailag – abban az esetben, ha elfogadjuk, hogy az utolsó mondat munkáltatói meghallgatásra vonatkozik – az utolsó mondatra
nem lenne szükség, figyelemmel arra, hogy
minden munkáltatói meghallgatási időt az
5/a-b-c) pont szabályoz. Az utolsó mondat, tehát nem a munkáltatói meghallgatásra vonatkozik, szerkezetileg elkülönül az előzőektől.”.

Utalt arra is a bíróság, hogy a „…felperest
közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indított büntetőügyben idézték tanúként a bíróságra, alperes nem vitatta, hogy
ennek az eljárásnak azon esemény az alapja, hogy 2010. január 2-án a felperes, mint
mozdonyvezető által irányított szerelvény személygépkocsival ütközött. A cselekmény tehát
érintette a biztonságos vasúti közlekedés követelményeit, az alperes érdekkörébe esik a
biztonságos vasúti közlekedés követelményeinek biztosítása.”.
Tehát a munkaügyi bíróság megítélése szerint, - tekintettel a peres eljárásban irányadó
munkaviszonyra vonatkozó szabályokra - az
alperesi munkáltatónak a munkavállaló ezen
tanúkénti
meghallgatásának idejét, de legalább
hat órai időtartamot munkaidőként kellett volna figyelembe vennie és elszámolnia.

dr. Király György s.k.
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jogtanácsos válaszol...

… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!
Már többször foglalkoztunk olyan peres eljárásokkal, amelyeknek a tárgya a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő büntetőügyben
a mozdonyvezető tanúkénti meghallgatása
időtartamának az elszámolása volt.
A közelmúltban egy újabb, a kereseti kérelemnek helytadó elsőfokú ítélet született. Ebben az ügyben a mozdonyvezető egy sorompó
nélküli vasúti átjáróban személygépkocsival
ütközött, amelynek során személyi sérülés
is történt. A rendkívüli eseményről természetesen azonnal értesítette a felettesét. Ezzel összefüggésben közúti baleset gondatlan
okozásának vétsége miatt indított büntetőeljárásban hallgatta meg az eljáró bíróság tanúként a kollégát. Ezután a szükséges iratokat
leadta szolgálati helyén a munkavállaló, azonban a munkáltatói jogkör gyakorló a korábbi
évektől eltérően nem intézkedett a tanúkénti
meghallgatás idejének munkaidőként történő elszámolásáról. A szóbeli egyeztetések

első kézből...

munkavállalóhoz – eljuttatjuk a teljes dokumentációt, bízva abban,
hogy valamennyien hasznosítják a megállapításainkat.
Mindezek mellett a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága Vasútbiztonsági Feladattervet dolgozott ki, melyben megjelennek a projekt
megállapításai alapján javasolt intézkedések, feladatok.

változások...

§

Változások a munkajogban
az új Munka törvénykönyvének hatálybalépésével
2012. július 1-jén lép hatályba az új Mt.,
amely jelentős hatással lesz a munkaerőpiacra. Az inkább állami tulajdonon alapuló
munkajogi szemléletű szabályozást felváltja
a piacgazdasági szemléletű szabályozás, ahol
nagy szerepet fog kapni a piaci verseny. A
régi Mt. az eltérő súlycsoportba tartozó felek helyzetét igyekezett kiegyenlíteni azáltal, hogy többlet terhet rótt a munkaadókra,
akár azzal, hogy szigorú feltételekhez kötötte az adott munkavállaló utcára tételét, vagy
azzal, hogy speciális védelemben részesített
egyes társadalmi csoportokat. Ez a helyzet
gyökeresen meg fog változni és az olyan kérdések eldöntését, mint a két fél közötti erőviszony, nagyban a piaci versenyre fogja bízni
az új törvény. Alapvetően azt lehet elmondani, hogy az új Mt. nem a merev szabályokat
betonozza be, hanem inkább egyes kérdéseket a felek rugalmasságára és megállapodására bízza. Ez a rugalmasság azonban a munkaadók versenyképességén javít elsősorban,
ezzel pedig kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza a másik oldalt. Az új törvény mögöttes jogszabálya a Polgári törvénykönyv, sok szabály
került át innen.
Változások:
A felek munkaszerződéstől csak a munkavállaló javára térhetnek el továbbra is, viszont
KSz-ben a törvény megengedi az eltérést
nem csak a munkavállaló javára, hanem hátrányára is. A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei is változnak, csak az alapbérben
és a munkakörben kell kötelezően megállapodniuk. Megszűnik az állandó és a változó
munkavégzési hely, valamint a szokásosan
telephelyen kívül végzett munka fogalma is.
A munkaszerződés megkötése és a munkába
lépés napja között ún. köztes időszak alatt a
Ptk. előszerződésre vonatkozó szabályait vette át az új törvény, vagyis, hogy elállási jog illeti meg mindkét felet, ha körülményeikben
olyan lényeges változás állt be a szerződés
megkötése után, ami lehetetlenné teszi a teljesítést.
Hátrányos jogkövetkezményt eddig csak
KSz.-ben lehetett megállapítani és az eljárási
szabályokat is itt kellett rögzíteni, most már a
munkaszerződésben is kiköthetik a felek és eljárási szabályait sem kell előre meghatározni.
Ez a rendelkezés úgy gondolom, hogy nem
feltétlenül felel meg a jogbiztonság követelményének.
Munkáltató személyében bekövetkezett
változás esetén, ha a jogutódlás hátrányosan érinti a munkavállalót, akkor munkaviszonyát felmondhatja erre hivatkozással és
jár neki a rendes felmondás esetén járó juttatás is (felmentési idő, végkielégítés). Ilyen
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hátrányos változás lehet pl. ha egy nagy multitól átkerül a munkavállaló egy kisebb céghez, ahol sokkal bizonytalanabb a munkája.
Nyílván, ha bíróságon ezt bizonyítani kell, az
már nem ilyen egyszerű. Ennek időbeli korlátja: jogutódlástól számított 30 nap. Az új
Mt. azonban azt írja elő az átvevő munkáltatónak, hogy az átszállást követő 15 napon
belül tájékoztassa a munkavállalókat a jogutódlás tényéről. Így, ha a munkáltató a 15.
napon tájékoztatja a munkavállalókat, akkor
már csak 15 napja van a munkavállalónak a
felmondásra.
Jelentős mértékben változnak a munkaviszony megszűnésére vonatkozó szabályok.
Szűkült a felmondási védelem és felmondási
korlát alá eső esetek köre. A felek már a
határozott idejű munkaviszonyt is indoklással
megszüntethetik. Ettől eltérni nem lehet sem
KSz-ben, sem a felek megállapodásában. A
végkielégítés alapja nem az átlagkereset, hanem a távolléti díj. Ennek azért van jelentősége, mert távolléti díj számításánál ugyan a
személyi alapbért kell alapul venni, de ezen
kívül csak korlátozottan kell számításba venni az adott időszakban (az utolsó 6 hónapban) kifizetett teljesítménybért és bérpótlékot, még az átlagkeresetbe beleszámítanak a
rendszeresített pótlékok, prémium, cafeteria.
Leglényegesebb változás, hogy nem tolódik
ki a munkaviszony megszűnésének időpontja az ítélet jogerőre emelkedéséig! Ha a bíróság kimondja, hogy jogellenesen szüntették
meg a munkavállaló munkaviszonyát, akkor
a munkaviszony megszűnésének időpontja a jogellenes jognyilatkozat közlésének időpontja. Tehát a munkáltatónak nem kell elmaradt munkabért fizetnie a munkaügyi per
időtartamára. Az igény a ténylegesen felmerült kárhoz igazodik. Munkavállaló csak speciális esetekben kérheti majd a visszahelyezést. A régiben ez a munkavállaló kérelmére
történt és nem esetkörökhöz kötődött. A régi
törvényben meg kellett téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét (egészen az ítélet
jogerőre emelkedésének napjáig, vagy addig,
amíg nem helyezkedett el máshol) egyéb járandóságát és felmerült kárát, és 2-12 havi
átalány-kártérítést, ha nem kérte a visszahelyezését. Új szabály, hogy elmaradt munkabér címén is (de csak a ténylegesen elmaradt
munkabérét!) csak 12 havi távolléti díjnak
megfelelő összeg erejéig követelhet, illetve
ha kára származott, akkor ezt is. Ha nincs kára, akkor a felmondási időre járó átlagkeresetét kérheti. Megszűnik tehát az átalány-kártérítésre vonatkozó kötelezettség.
A rendkívüli munkavégzés évi 200 óráról
250 órára emelkedik. Munkaidőkeret tarta-

ma akár 4 havi is lehet, illetve KSz-ben 6 havi is.
A szabadság kiadása flexibilisebb lett. 7
nappal rendelkezhet a munkavállaló maga,
korábban az ¼-éről lehetett. Megszűnik az
a szabály, hogy a szabadság kiadására vonatkozó munkavállalói igény nem évül el a
munkaviszony fennállása alatt. Ebből következik, hogy csak a 3 éves általános elévülési időn belül követelhető a szabadság, vagyis el tud évülni. A kiadott szabadságot ezzel
egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani, tehát annyi órát, amennyit dolgozott volna. Munkaidőkeretnél ez lehet probléma, mert ha pl. a munkavállaló aznap 16 órát
dolgozott volna, akkor 2 nap szabit veszít. Így
egyes munkavállalóknál a 4 hét szabadság
akár 2 hétre is lecsökkenhet.
Korábban a többműszakos munkarendnél a
délutáni műszak 14 órától 22 óráig tartott
és 15% volt a pótlék mértéke, megszakítás nélküli munkarendnél további 5% volt a
mértéke, éjszakai műszaknál, többműszakos
munkarendnél 22 órától 6 óráig tartott
és 30%-ot fizettek, a megszakítás nélküli
munkarendnél további 10%-ot fizettek. Ez
akképp változott, hogy annak a munkavállalónak, akinek a napi munkaidő kezdetének
időpontja rendszeresen változik, 18 órától 6
óráig tartó munkavégzés esetén jár egységesen 30% műszakpótlék. Eddig, ha a munkáltató működési körében felmerült okból nem
tudta a munkavállalót foglalkoztatni, részére
személyi alapbérét kellett fizetni, ezentúl nem
minősül már állásidőnek, így díjazás sem jár,
ha a munkavégzés valamilyen külső elháríthatatlan ok következtében marad el. Gyakorlatilag majdnem minden olyan esetben, amiért eddig járt volna. Pl. defekt miatt a kamion
nem hozza meg a szállítmányt, emiatt a gyár
nem tud terméket előállítani, a munkáltató
hazaküldheti a munkavállalókat és ezért nem
jár nekik semmi.
A régi Mt. a vétkességet (szándékos, gondatlan) tekintette a kárfelelősség alapjának,
az új a felróhatóságot, tehát ha nem úgy járt
el valaki, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A munkavállaló kártérítési
felelőssége szigorodik, még a munkáltató
kártérítési felelőssége enyhül. A munkavállaló szándékos károkozás esetén továbbra is a
teljes kártért, még gondatlan esetén 4 havi
átlagkereset, KSz alapján akár 8 havi távolléti díj erejéig felel. A munkáltató már nem vétkességre tekintet nélkül felel a kárért. Mentesül, ha az ok ellenőrzési körén kívül esik és
nem kellett vele számolnia és nem is volt elhárítható. A működési kör egy nagyobb halmaz volt, a munkáltató tevékenységével ös�-
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választáshoz. A szakszervezetek eddig érdekeltek voltak az ÜT választás kimenetelében,
ezentúl ez az érdek gyengülni fog. Az új szabály szerint az köthet KSz-t, amelyik szakszervezet tagjainak létszáma eléri a munkáltatónál munkaviszonyban álló munkavállalók
létszámának 10 %-át. A 10%-os küszöböt
el nem érő szakszervezet csak tanácskozási
joggal vehet részt. Ha többen érik el a 10%ot, akkor koalíció-kényszer alakul ki. A szakszervezeti jogok jelentős mértékben leszűkülnek, a munkavédelemmel kapcsolatos
feladatokat az ÜT kapja meg. A munkáltató jogellenes intézkedése, mulasztása ellen
a szakszervezet kifogást nyújthatott be eddig, ez teljesen megszűnt, így a jogellenes
munkáltatói akciókat nem lehet már a kifogás, vétó intézményével megakadályozni. Egy
tisztségviselőt 3 tag után havi 2 óra munkaidő-kedvezmény illetett meg, melynek idejére távolléti díjat kapott és a fel nem használt
munkaidő-kedvezményt pénzben meg kellett
váltania a munkáltatónak. Az új szabály szerint a munkáltatónál képviselettel rendelkező
szakszervezet jelölheti meg azt, aki jogosult a
munkaidő-kedvezményt igénybe venni és azt
is, hogy milyen mértékben. A számítás alapja
a tagok létszámához igazodik, minden 2 tag
után havi 1 óra erejéig. Nem lehet a munkaidő-kedvezményt pénzben megváltani. A
szakszervezeti tisztségviselőket érintő kérdésekben a szakszervezet előzetes egyetértése kellett (pl. kiküldetés, rendes és rendkívüli felmondás, átirányítás…). Az új szabályozás
szerint csak a „rendes” felmondásukhoz kell
ilyen egyetértés és az sem mindegyik tisztségviselőt illeti meg. Ha a munkáltató önálló
telephelyén 500 főt meghaladó munkavállaló
van, akkor 1 főt, 500-1000 főig 2 főt, 10002000 főig 3 főt, 2000-4000 főig 4 főt, 4000
felett 5 főt jelölhet meg a szakszervezet, aki
védelemben részesül. Ezen felül még védelemben részesül a szakszervezet alapszabálya szerinti legfelsőbb szerve által megjelölt 1
fő is. Nagyon át kell gondolnia egy szakszervezetnek, hogy kit jelöl ki, mert nem egyszerű
utána lecserélni. Csak akkor jelölhet újat, ha
a munkaviszonya, vagy a tisztsége megszűnik. Nem lehet átadni, akkor sem ha a megjelölt személy tartósan távol van.
Az általam kiemeltek csak a leglényegesebb
változásokat takarják, ezeken kívül rengeteg
apróbb szabály is változott. Bár az új Munka törvénykönyve heteken belül hatályba lép,
végleges változata még mindig nincs, a fenti változások is még nagymértékben módosulhatnak, tekintettel arra, hogy az új Mt-vel
kapcsolatban a parlament előtt van jelenleg
65 módosító javaslat, ami már csak a zárószavazásra vár. Emellett pedig az Átmeneti
rendelkezések is számos olyan helyzetet rendeznek, amelyek tekintetében eddig csak találgatások voltak.
Dr. Navratil Zsuzsanna

Alapítványi hírek

Alapít ványunk
2012. április 23án és május 21én is ülésezett.
Az áprilisi ülés
során 15, a májusi ülés során
pedig 14, azaz
összesen 29 kérelmet vizsgáltunk meg.

Két kérelemhez kiegészítést kértünk, hogy
pontosabb képet kapjunk a rászoruló helyzetéről, egy kérelmet pedig elutasítottunk.
Az elutasítás oka egyszerűen az volt, hogy
a szociális rászorultság esete nem állt fenn.
Segítséget akkor tud nyújtani az alapítványunk, ha a kérelmező hitelt érdemlően tudja bizonyítani az általa leírtakat. Kérjük, figyelmesen olvassák el a támogatáskérő
lapon szereplő információkat, pontosan töltsék ki azt. Kérjük továbbra is kérelmük alátámasztására a megfelelő igazolásokat csatolják.
Gyermekszületési segélyből 6 kollégánk részesült, így összesen 180 000 Ft-ot utaltunk
részükre. Sajnos ismét öt olyan kollégánk
fordult hozzánk, akik daganatos betegségben szenvednek, rajtunk 375 000 Ft-al tudtunk segíteni. Hét kollégánk kért segítséget,
mert a munkáltatójuk kártérítésre kötelezte őket. A két kolléga részére összesen
310 000 Ft-ot utaltunk át. Négy kollégánk
rossz szociális helyezet, egyéb betegsége
miatt keresete meg alapítványunkat, rajtuk
125 000 Ft-al segítettünk. Döntöttünk két
tagcsoport és egy egyesület támogatásáról,
mert alapítványunk céljaival azonos célokért
folytatja tevékenységét.
Alapítványunk évek óta támogatja a Mozdonyvezetők Országos Találkozóját, így történt ez évben is. Az országos találkozó során
megvalósulnak azok a célok is, amik alapítványunk céljai is. Ezért a kuratórium a sport
és szabadidős programok helyszínének bérleti díját – 590 eFt-ot – támogatásként utalt át.
Alapítványunk kuratóriuma levélben fordult
az alapítóhoz. Kértük az alapítót, támogassa
az Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítványt 2 mFt-al, hogy kuratóriumunk továbbra is eddigi színvonalon
tudja ellátni feladatait. A MOSZ döntött a támogatás folyósításáról.
Alapítványunk következő ülését június 18án 09.00-től tartja, a MOSZ központban.
Az alapítvány kuratóriuma
nevében:
Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke
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szefüggő minden olyan magatartásból,
használt anyag, felszerelés… tulajdonságaiból eredő okot jelent, amelyre nem feltétlenül
volt befolyása a munkáltatónak. Az ellenőrzési kör ennél jóval szűkebb kör, így a felelősség
is kevesebb. Ellenőrzési kör leegyszerűsítve
azt jelenti, hogy van a munkáltatónak ráhatása. Ha pl. a rejtett hibás daru ráesik a munkavállalóra, ezért nem biztos, hogy a jövőben
felelni fog a munkáltató.
Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonynak minősül a közalapítvány, gazdasági társaság, amelyben az
állam, helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik. A munkabér nem haladhatja meg a külön tv-ben meghatározott összeget. Az új Mt. felmondási időtartamára és a
végkielégítésre vonatkozó szabályaitól ilyen
munkáltatónál nem lehet eltérni sem munkaszerződésben, sem KSz-ben! A napi 8 óránál rövidebb munkaidő nem állapítható meg.
(eddig ezektől el lehetett térni KSz-ben) Versenytilalmi megállapodásokra nézve tartalmaz megszorító szabályokat.
A régi Mt. elejéről az új Mt. végére kerültek a
kollektív munkajoggal kapcsolatos szabályok,
aminek már önmagában is van jelzés értéke.
Ezentúl nem lesz kötelező a konzultáció, ha
a munkáltató jogos gazdasági érdekeit vagy
működését veszélyeztetné (gyakorlatilag bármire hivatkozhat itt a munkáltató és nem lesz
köteles konzultálni!). Az új törvény nem említ
egyetlen esetet sem, amikor kötelező konzultációt kell tartani és határidőkhöz sincs kötve
a munkáltató, mint a régiben.
Az Üzemi Tanács szerepe erősödik a szakszervezetekhez képest. A szakszervezet joga
volt eddig a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának a figyelése, most ez
átkerült az ÜT-hez. A szakszervezetnek meg
voltak a maga eszközei és főleg anyagi forrásai, hogy olyan esetben, amikor a munkáltató nem tartja be ezeket a szabályokat, akkor
fel tudjon hatékonyan lépni (munkaügyi per,
sztrájk). Ilyen eszközökkel az ÜT nem rendelkezik, és a jogszabály sem írja, hogy mit tehet
ha azt észleli, hogy nem tartja be a szabályokat munkáltató.
Az átszervezés kapcsán felmerülő munkavédelmi kérdések megvitatása is átkerült a
szakszervezettől az ÜT-hez. Feladata ellátásához, ha konzultációt vagy tájékoztatást
kér, azt nem utasíthatja vissza a munkáltató (még mindenki más ilyen jellegű kérését
visszautasíthatja). Együttdöntési joga gyengült magához képest: ez idáig együttdöntési
jog illette meg a jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve intézmények és ingatlanok
hasznosítása tekintetében. Ezentúl csak a jóléti célú pénzeszközökre vonatkozik ez. Előzetes véleményezési jogai közül kikerült a belső
szabályzatok és a privatizáció.
A szakszervezetek KSz-kötési joga is változott, az új Mt. nem köti a KSz-kötést az ÜT

Vasutasnap 2012.

Jön a hatvankettedik – Vasutasnap 2012.

Mielőtt ránk köszönt a 62. Vasutasnap, tekintsünk vissza, hogy egy évvel ezelőtt az ünnepi alkalomból hogyan köszöntötték a vasutasokat. Garantálom, tanulságos lesz a rögtönzött időutazás!
2011-ben Fónagy János arról beszélt, hogy az európai uniós és a hazai állami forrásoknak köszönhetően eljött a
fenntartható fejlődés időszaka a vasút számára is. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára a 61.
Vasutasnapon, Budapesten fő célként jelölte meg, hogy a magyar vasút szervesen illeszkedjen az európai vasúthálózathoz, a MÁV megerősödjön, versenyképessé váljon, a vasutas szakma visszanyerje rangját.
Köszöntő beszédében Fónagy János emlékeztetett arra is, hogy a vasút másfél évszázadon át a magyar gazdaság
meghatározó tényezője, a gazdasági növekedés egyik alapja volt. Szólt arról is,hogy a MÁV egyrészt a gazdaság számára kitüntetett stratégiai jelentőségű vállalat, emellett fontos a magyar vasút társadalmi súlya, és kultúraközvetítő
szerepe is. Az államtitkár a vasutas közösség munkáját méltatva rámutatott, hogy a magyar vasút hatása a vidék
fejlődésére, a modernizációra több szinten is jelentkezik. E gondolatok április 15-e tükrében furcsán csengenek.
A 61. Vasutasnapon 213 új, a MÁV Baross Gábor Oktatási Központjában végzett vasúti tisztet avattak, és 324 vasutasnak adták át miniszteri és vállalati kitüntetéseket.
A 61. Vasutasnap délelőttjén köszöntötte a vasutasokat Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter és Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója is. (A 62.-ken már ők ezt nem tudják megtenni ismert okok miatt) Fellegi
Tamás nemzeti fejlesztési miniszter a tisztavatás alkalmával elmondta, hogy végre kell hajtani az ország átszervezését. Azóta ez javában zajlik is! A volt Miniszter elmondta, hogy a Széll Kálmán Terv átfogó terv, elemei egymásba kapcsolódnak az adórendszertől a nyugdíjreformig. Azóta már a Széll Kálmán 2.0 verziója mutat jövőt a kormányzat számára. Bár tény, hogy egyfajta jövőt a vasutasoknak is kijelöl. Arra ma még nem lehet válaszolni, hogy
a 2012. évi köszöntőben, hogy lesz ez rózsaszín köntösbe bújtatva. 2011-ben még úgy vélekedtek, hogy a „Terv”
fajsúlyos elemként jeleníti meg a közösségi közlekedés teljes megújítását, amelynek értelemszerű kiindulópontja a
MÁV adósságrendezése. A miniszter kifejtette továbbá, hogy a kormány vállalja az elmúlt években felhalmozódott,
a MÁV-ot gúzsba kötő adósság rendezését. A törlesztési és kamatterhek mérséklése nyithat teret a tarifa és kedvezményrendszer versenyképessé tételéhez. Egy év távlatában érdekes e kijelentésekre visszatekinteni. Mi valósult
meg az ígéretekből? A döntést az olvasóra bíznám.

Várjuk, hogy 2012. év milyen ígéretekkel találja meg a vasutasok nagy családját azon a napon, amikor kollégáinkkal közösen tisztelgünk szakmánk előtt. Azon a napon álljunk meg egy pillanatra, tegyük kicsit félre mindennapi harcainkat és emlékezzünk meg saját hivatásunk értékeiről. Szerencsére bőven akad, elevenítsük hát fel, ne hagyjuk,
hogy megsemmisítsék azokat az aktuális hatalom ökölcsapásai.
Tudjuk, honnan jöttünk. Tudjuk, mi a célunk és jól tudjuk azt is, ahhoz, hogy kormányzati ellenszélben azt elérjük,
kizárólag csak együtt tehetünk!
Emlékezzünk ezekre is a 62. Vasutasnapon!
Kiss László
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Ismét jó eredménnyel zárult
az RCH üzembiztonsági helyzetének értékelése
Az elmúlt hetekben fejeződött be a Rail Cargo Hungaria
Zrt. 2011-es üzembiztonsági
helyzetének vizsgálata, amely
az előző évekhez hasonlóan
most is kedvező tendenciákat
mutatott.
Az értékelés alapján kiemelten fontos, hogy a vállalat
célirányos munkavédelemi
oktatásainak és a kollégák
felelős feladatteljesítésének
köszönhetően az elmúlt évben egyszer sem következett
be halálos, vagy súlyos baleset, kisebb váratlan események is elsősorban a vágányok közötti
területen történő közlekedés során fordultak elő. Megállapítható,
hogy a 2011-es vállalati baleseti helyzet nem mutat számottevő
eltérést az előző évhez képest. Budapesten, Szombathelyen és
Záhonyban pedig még 2010-hez viszonyítva is kedvezőbben alakultak a baleseti mutatószámok. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy az RCH munkabiztonsági tevékenysége megfelelt
az érvényes és hatályos jogszabályi előírásoknak, a Vasútbiztonsági és védelmi szervezet pedig az ellenőrzési, irányítási,
oktatási, és a belső vállalatirányítási
rendszerben meghatározott feladatokat,
célkitűzéseket maradéktalanul
végrehajtotta. Ehhez a
teljesítményhez az

is hozzájárult, hogy a társaság
az érintett munkavállalók számára fennakadások nélkül biztosította az egyéni védőeszközöket,
azok állapotát és rendeltetésszerű használatát pedig rendszeresen ellenőrizte. Az érvényben lévő
előírásoknak eleget téve az RCH
szakemberei tavaly összesen húsz
alkalommal tartottak munkavédelmi szemlét. A bejárások során
a szakértők meghatározták azokat a területeket, amelyek a biztonság fokozásának érdekében
további fejlesztést igényelnek.
Jelentős eredmény, hogy a vállalat több mint 50 %-kal javította veszélyes árufuvarozásának biztonsági szintjét, amelyben meghatározó szerepe van a biztonsági tanácsadókból álló RID-es csapat felkészült munkájának. Szintén fontos cél valósult meg azáltal, hogy a
vegyi elhárítást igénylő események, illetve a rendkívüli események
száma egyaránt csökkent.
A Vasútbiztonsági és védelmi szervezet munkájának egyik legjelentősebb elismerése 2011-ben az volt, hogy a Quality Ausztria független
tanúsító cég vizsgálta
az RCH vasútbiztonság irányítási rendszerét és azt megfelelőnek értékelte.
A szervezet büszkén
tekint az elért sikerekre, és továbbra is
a vállalati biztonság
elősegítésére törekszik.

A váratlan helyzetekre is mindig felkészülten - krízisintervenciós program az RCH-nál
A Rail Cargo Hungaria Zrt. harmadszor szervezte meg mozdonyvezetői, illetve a balesetekkel közvetlenül foglalkozó munkatársak számára speciális pszichológiai tréningsorozatát. A célirányos képzés kiemelt célja, hogy a kollégákat felkészítse egy váratlanul bekövetkező baleset, rendkívüli esemény szakszerű és felkészült kezelésére. A krízisintervenciós programra először 2010-ben került sor.
Az azóta eltelt idő alatt eddig összesen 23 alkalommal volt szükség alkalmazni a gyakorlatban a tanultakat. A résztvevők eddigi vis�szaigazolása alapján a képzés rendkívül hasznos, amit az is alátámaszt, hogy az ott szerzett tapasztalatoknak köszönhetően nullára csökkent a baleset miatt pszichológiai okokból szabadságra kényszerült kollégák kiesett munkanapjainak száma. Az idén is külső
szakértők bevonásával szervezett és koordinált továbbképzés keretében az egynapos tréningen, több kisebb csoportba osztva, valamennyi mozdonyvezető kollégánk vett részt. A képzés hatékonyságát és fontosságát tapasztalva a vállalat a krízisintervenciós tréning folytatását tervezi.
RCH Kommunikáció
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Dunaferr

Területi hírek

Dunaferres történések dióhéjban.
Mint mindenhol a Dunaferrnél is zajlik az élet. Azonban ennél a nagyvállalatnál oly módon, hogy amellett nem szabad szó nélkül elmenni.
Mint minden vasúti tevékenységet végzőnél itt is megtörtént az időszakos vizsgáztatás. Azonban azt, hogy hogyan, érdemes papírra
vetni. Az első vizsganapon csörgött a telefonom, izgatott hangú tagunk keresett: Feri mond már meg mit jelent az, hogy ISZU, mert
azt mondták, hogy abból is lesznek kérdések a vizsgán? Az Iparvágányok Szolgálati Utasítása az, ami alapján végezhető a vasúti tevékenység az iparvállalatoknál. A helyi sajátosságoknak megfelelően,
annak szabályait betartva készül a Kiegészítő Szolgálati Utasítás.
A vasúti előírások szerint és a munkavédelmi törvény szerint is, a
szükséges utasításokkal a munkáltatónak a munkavállalóit kötelezően el kell látni, azt le kell oktatnia, majd ennek ismeretéből vizsgázni kell. A munkára beoszthatóságnak ez a feltétele.
Az ISZU 1990-benkerült kiadásra és attól érvényes. Ma 2012-t
írunk, 22-év nem volt elegendő arra, hogy eleget tegyenek a törvényben előírt kötelezettségüknek. A vizsga eredménye természetesen siralmas volt, amelynek fő oka: az utasítás hiánya. A vizsgázók a pótvizsga előtt jutottak hozzá az ISZU-hoz, így azt már jó
eredménnyel teljesítették. Az első vizsgán meg nem felelteknek a
pótvizsgadíjat is meg kell téríteniük, sőt az éves bérfejlesztésből,
az infrastruktúrából bukottak (ennek volt része az ISZU) nem részesülhetnek, mindehhez hozzá jött az is, hogy a sikeres pótvizsgáig szabadságra küldték őket. Komoly felháborodást váltott ki a
dolgozók körében, a felelősséget magáról elhárítani igyekvő vezető
előzőkben leirt intézkedése. Azonnali lépéseket, jogorvoslatot követeltek. Megpróbáltunk tárgyaló asztal melletti megoldást találni,
ismerve az érintett vezetőt, már előre borítékoltuk a sikertelenséget. Annyit sikerült kimondatni, hogy nem rendelkeztek ISZU-val a
vizsgázók.
A dolgozókat, tájékoztattuk az egyeztetésről, amit a munkáltató
eredményesnek ítélt, de eredmény nélküli lett, az érintettek igen
kemény szavakkal adtak hangot indulataiknak. A hogyan továbbra: „nem hagyjuk annyiban, ha kell munkaügyi bírósághoz fordulunk” válasz kerekedett ki. Nem az elmaradt néhány ezer forint
az, ami fáj nekik, hanem az igazságtalanság. Az a vezető, aki nem
biztosítja számukra a feltételeket, az veri el rajtuk a port, az bünteti őket, ezzel elodázva az Ő felelősségét. Tehát nem állunk meg,
nem dugjuk homokba fejünket, van további jogorvoslati lehetőség. Volt már a Dunaferr életében olyan szabálytalanság, amit a
vasútbiztonság érdekében szóvá kellett tennünk. Csak egy példa:
a Dutrade kiszolgálása, ami a Dunaferr területén kívül esik, és
azt a MÁV állomás érintésével nyílt vonalról a Dunaferr szolgált
ki. 2010-ben egy véletlennek köszönhetően bukkantunk rá, hogy
a kiszolgálás lebonyolítás mikéntjéről van egy utasítás. Tudni kell
hozzá, hogy már vagy 10 éve végeztük ezt a feladatot. Az utasítás tartalmának megismerését követően döbbentünk rá, milyen
feltételeket kellett volna betartani a közlekedtetéshez. Nagy szerencse, hogy nem történt baj, mint mindannyian tudjátok, baleset esetén pontról pontra vizsgálják a szabályok betartását.
Akkor is próbálkoztunk gyárkapun belüli megoldással, még válaszra sem méltattak bennünket. Nem maradt más, mint OMMF
– segítségét kérni. A vizsgálat eredménye érdekes, szabálytalanságot nem állapított meg, azonban a DUTRADE kiszolgálást
a Dunaferr beszüntette. Azóta a MÁV végzi ezt a feladatot. Az
eredményt elértük, nem kell a munkavállalókat a szabálytalan
munkavégzés veszélyének kitenni, egy ebből eredő esetleges balesethez kapcsolódóan a vállalat felellőségre vonásának velejárója is megszűnt.
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Ilyen feltételekkel végzik munkájukat a Dunaferres
mozdonyvezetők, ha bele gondolunk, azért elmondható: a MÁV kötelékében lényegesen jobb a helyzet.

Hólik Ferenc

Szombathely

Május hónap eltelt, tovább fokozódott a várakozás a területen a
Gysev terjeszkedéssel kapcsolatosan. Kósza hírek keringnek, mindig van, aki újat mond. Az a biztos, ami elmúlt. Hét fő mondott fel,
s kezdett a Gysev-nél, az orvosi vizsgán megfeleltek s már ott folytatják pályafutásukat. A hírhez tartozik, kb. még harminc főnek van
mozgás lehetősége, július - szeptember hónapig bezárólag a telephelyről. A munkáltatásunkkal kapcsolatosan jót tesz a nyár, s a beindult tehervonat forgalom. Kiküldetésbe is mentek el kollégák a
budapesti területre dolgozni, valamint személyvonat kiszolgálásban
is erősödtünk, kiegyensúlyozottabb a foglalkoztatás. Van még mit
erősítenünk ebben a kérdésben, minden helyzettel kapcsolatosan
tudunk tárgyalni, s megegyezésre törekszünk. A telephelyek közt a
vonat csökkentés miatt Zalaegerszegen legrosszabb a foglalkozatási mutató. Épp ezért lényeges a vonalismeret, illetve típusismeret erősítése. Javaslattal éltünk a munkáltató felé (levélben fordultunk hozzá), melyik telephelyen, milyen típus- illetve vonalismeretet
lehetne erősíteni, ami később jótékony hatással lehet a foglalkozatásra. Jön a nyár, sláger a szabadság, mivel a túlóra nem számottevő a területen, bizakodunk sokkal kisebb „súrlódásokkal” megy le
a nyár, mint a tavasz, amiről az ezelőtti újság cikkben meg is emlékeztem. A szabadságtervezés enyhe hiányosságai miatt alakult
ki a helyzet, amit szerintünk körültekintőbb tervezéssel fel lehetett
volna oldani. Tovább nézve a dolgokat, az utazási költségtérítéses
ügyünkben ismételten halasztás történt. Remélhetőleg mire ez az
újságcikk megjelenik, számunkra pozitív döntés születik az ügyben.
A június hónap az Mt. változásokra való felkészülésről szólt, a területen négy fő részére tudtunk biztosítani továbbképzést. Egynapos
képzésen kétszer három órában hallgattuk meg a változásokat, s
közben kérdéseket lehetett feltenni a konkrét témákra. Szövetségi szintű szervezés volt, így meghívásos részvétellel voltunk Szombathelyen.
A terület többszöri tárgyalás után ügyvivő bizottság elé vitte, a
helyi jogszolgálat kialakításának lehetőségét, az ügyvivő bizottsági
ülés után, a nyár folyamán próbaszerűen kialakítjuk a helyi elérhetőségeket, s a tapasztalatok után újra tárgyaljuk a kérdést. Alapvetően kéthetente, vagy havi egy elérésre adnánk lehetőséget a
kollégáknak munkaügyi ügyekben hazai pályán ingyen, illetve egyéb
szolgáltatást igénybevevők megfelelő összegért tehetnék ezt. Kialakításáról a következő hónapokban tájékoztatást adok, illetve
adunk a tagcsoportvezetőkkel együtt. Nem a központi jogszolgálat
gyengítése vagy erősítése a cél, mindenképpen a szakszervezeti
jogszolgálat képviseli a kollégákat a vitás ügyekben a bíróságon, de
egyszerűbb kérdéseket, ha lehetőség van rá, helyben kell tisztázni már az induláskor. Ugyanakkor a nagymértékű változások miatt,
mindenképpen segítséget kell biztosítani az ügyvivőknek is.
A tagcsoporti programok is előkerültek a jó idő bejövetelével. A
celldömölki tagcsoport „Vasutas Napot” tartott a Pince-klubban,
a programra vártak minden kollégát családdal együtt. A július havi
„Vasutas Napot”, szintén Celldömölkön tartja a vasút, így az ottani kollégák aktív részvételt biztosítanak
a szervezésben. A Szombathelyi Tagcsoport a minden évben hagyományosan meghirdetett „Úszó Verseny”-t tartotta meg, július 12-én.  Horváth György

Szeged

Egy pár gondolat a MOSZ 2012.04.11-i Rendkívüli Kongresszusáról. Miután a MOSZ újság áprilisi számában egy területi hírekben
már olvashattatok a témáról, lehet, hogy egyeseket untatni fogok,

2012. május

2012. május

log biztos, például az, hogy én nem vagyok jogvégzett, mint ahogy
a küldöttek többsége sem az. Ezzel az említett jogvégzett emberek is tisztában vannak, tehát amennyiben megítélésük szerint az
Ügyrendi Javaslatom alapszabály ellenes lett volna, azt egyszerűen
nem terjesztik elő szavazásra. Véleményem szerint alapszabály ellenes javaslat beküldése esetén a beterjesztőt (ez esetben engem)
tájékoztatni kell a jogi szakembereknek, hogy az előterjesztés ütközik az alapszabály valamely pontjával, ezért a Kongresszuson az
nem lesz szavazásra bocsájtva. Ez nem történt meg mivel az tény,
és senki sem vitatja, hogy az Ügyrendi Javaslat, szavazásra lett bocsájtva. Úgyhogy számomra elgondolkodtató vajon mit is mondhattak a jogi szakemberek valójában.
Egy-két gondolat arról, hogy miért is terjesztettem elő javaslatomat. Előre bocsájtom, hogy senki előterjesztését nem kívántam
„elgáncsolni”, sőt, még aki azt hiszi, annak is egyes előterjesztését támogathatónak tartottam. Viszont szerettem volna elérni azt,
hogy jelentős változásokat csak megfelelő támogatottsággal lehessen megszavaztatni, főleg, hogy az ÜB javaslatát kivéve, a pontos
előterjesztéseket még nem is ismertem. Azt hiszem, nem lehet a
MOSZ érdeke az, hogy a legjelentősebb alapdokumentumait minimális támogatottsággal, felelőtlenül változtassuk meg. És így utólag csak halkan jegyzem meg, hogy nem csak a Budapest Terület
javaslata volt jelentős, a többieké – az ÜB javaslatot is beleértve –
legalább olyan jelentős volt. Főleg a Gazdálkodási Szabályzat tekintetében tett javaslatok. Mindent összevetve véleményem szerint:
A 2012.04.11. Rendkívüli Kongresszus NEM HOZOTT ALAPSZABÁLY ELLENES DÖNTÉST, semmilyen tekintetben.
– Továbbá a javaslatomat ugyanarra az időpontra küldtem be, mint
a többiek így a területek vagy küldöttek pontos javaslatait nem ismertem előre, nem azok elgáncsolására tettem meg javaslatomat.
(Engem is kötött a 03.26-i beküldési határidő.)
– Azzal, hogy a döntéseket-határozatokat minősített többséggel
kellet volna meghozni, csak annyit érünk volna el, hogy széleskörű
támogatottság mellet változtatjuk meg a MOSZ legfőbb alapdokumentumait. Elgondolkodtató, hogy egyes érdekek nem ezt diktálják, és nem mindannyian így gondoljuk.
A békéscsabai nyugdíjas tagcsoport tagjai május 11-én a fűtőház oktatójában gyűltek
össze szokásos tavaszi
találkozójukra. Szerencsére sokan részt tudtak venni, így 60 volt
mozdonyvezető kolléga
tisztelte meg jelenlétével az eseményt.
Először egyperces néma csenddel emlékeztek
meg az időközben elhunyt kollégákról, majd rövid tájékoztatót
hallgattak meg
az aktív mozdonyvezetők jelen helyzetéről. Utána némi pogácsa
és sör mellett hosszasan beszélgettek egymással politikáról, saját
gondjaikról és természetesen a vasútról is. Reméljük legközelebb is
töretlen kedvvel, és hiánytalanul tudnak majd találkozni egymással.
Szeged területen is véget értek az időszakos vizsgák. Az öt fűtőházat nézve közel 360 kolléga adott számot tudásáról. Sajnos néhányunknak nem minden sikerült, de véleményem szerint nincs okunk
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de úgy gondolom, a korrekt tájékoztatáshoz hozzátartozik az is,
hogy ne csak egy nézőpontot ismerhessetek meg, főleg mivel véleményem szerint egy-két dolog az említett cikkben nem fedi a valóságot.
Ahogy én látom:
A Rendkívüli Kongresszus összehívásának szükségességéről még a
tavalyi év végén kezdtünk el beszélni, miután kiszivárgott a Munka
Törvénykönyv módosításának első változata. Azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy ebben a tervezetben gyakorlatilag teljesen
ellehetetlenítették volna a működésünket és ráadásul egyes hírek
szerint ezt már 2012. év elejétől szerették volna megtenni. Azért,
hogy a megváltozott környezetben is működőképesek maradjunk,
valószínűsítettük, hogy meg kell majd változtatni a MOSZ alapdokumentumait (Alapszabály, Gazdálkodási Szabályzat, Választási szabályzat), csak azt nem tudtuk, hogy pontosan mire is készüljünk.
A másik okot a Rendkívüli Kongresszus összehívására az szolgáltatta, hogy a MOSZ gazdasági ügyekért felelős alelnöke bejelentette nyugdíjba vonulását, ezért új alelnököt kellett választanunk. Így
az Ügyvivő Bizottság javaslatára a Küldöttközgyűlés 2012.04.11-re
megszavazta a Rendkívüli Kongresszus összehívását, az ok és a cél
természetesen a két fent említett feladat volt. Az Ügyvivő Bizottsági üléseken több javaslatot tárgyaltunk meg, majd elfogadásra
került egy kisebb csomag, amit a Rendkívüli Kongresszuson, mint
ÜB javaslatot terjesztünk elő. Hogy miért is lett ez időközben csak
egy kisebb csomag? Hát az én véleményem szerint azért, mert időközben minden változott. Közben egyes szakszervezeti konföderációk megegyeztek a kormánnyal, ezért az MT tervezet szakszervezetekkel kapcsolatos pontjait az első változathoz képest jelentősen
kedvezőbbé tették. De mivel még így is sok volt a bizonytalan tényező, ezért többen fogadtuk el azt, hogy meg kellene várni, hogy
pontosan mi lesz, és csak azokat a módosító javaslatokat támogattuk, amiket véleményünk szerint mindenképpen változtatni kell.
Volt olyan vélemény is, amely szerint akkor kellene Rendkívüli Kongresszust összehívni, ha már működtünk az új feltételek között, és
van tapasztalatunk arról, hogy mit és hogyan kell megváltoztatni. A
végeredmény viszont az lett, hogy az összehívott Rendkívüli Kongresszusra elkészült egy ÜB javaslat, és természetesen az alapszabály betarthatósága miatt 03.26-ig (hogy a küldötteknek is 15
nappal korábban ki lehessen küldeni a javaslatokat) minden Kongresszusi küldöttnek joga volt előterjesztést tenni. Azt az Ügyrendi
javaslatot, amit én tettem „- Javaslom, hogy a 2012.04.11.-i Rendkívüli Kongresszus a döntéseit, határozatait ne egyszerű többséggel, hanem minősített többséggel hozza.” erre az időpontra beküldtem az Elnök úrnak. Nem szeretném javaslatomat újra indokolni,
ezt már a javaslatban is olvashattátok, viszont szeretném arról elmondani a véleményem, hogy a javaslatom NEM alapszabály ellenes. Mit is ír a Kongresszus döntéseiről az alapszabály? Ha jól tudom így szól: „a kongresszus a döntéseit ÁLTALÁBAN egyszerű
többséggel hozza” egyébként ezen kívül az Alapszabály mindenhol
pontosan fogalmaz, meg lehet nézni. Például a Küldöttközgyűlés
a döntéseit egyszerű, minősített vagy, abszolút többséggel hozza, nincs általában csak és kizárólag a kongresszusi döntéseknél.
Ezért úgy gondolom, hogy bármely kongresszusi küldöttnek joga
van ilyen Ügyrendi Javaslatot tenni. Szerintem amennyiben nem lehetne eltérni az egyszerű többségtől a szabály csak így fogalmazna
„a kongresszus döntéseit egyszerű többséggel hozza” teljesen felesleges lenne az általában kifejezés. De az a helyzet, hogy ez benne van és én hiszem, hogy okkal írták bele az alapszabály alkotók.
Az említett cikkben kollégám azt írja, hogy kérdésére a MOSZ Jogi
Alelnöke és a Jogszolgálat Vezetője, mint jogvégzett tisztségviselők
elmondták azt a véleményüket, hogy az Ügyrendi javaslat ellentétes
az alapszabállyal, aggályos és nem szerencsés. Én nem szeretném
leírni, hogy a Jogi Alelnök úr és a Jogszolgálat vezetője pontosan
mit is mondtak, ha óhajtják, tegyék meg ők maguk. De egy két do-
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szégyenkezni. Most Kecskemét és Szentes maradt ki a vizsgákból,
de ugye ők már tavaly teljesítették a feladatot. Az idei vizsga azért
hozott némi érdekességet, tekintve, hogy először kellet minden típusból és vonalismeretből vizsgáznunk. Azt hogy a szimulátoros és
a teszt infrastruktúra vizsga mellet hány típus és vonalismeretet
vettek el, nem is tudom pontosan. De az biztos, hogy az idén sajnos már volt olyan kollégánk is, aki azért kényszerült jó pár napos
pihenőre, mert ugyan minden vizsgája sikerült csak a vonalismereti
vizsga nem, így sajnos, amíg pótvizsgáját nem tette le, nem dolgozhatott. Egyébként a típusismereti
és vonalismereti vizsgákon kívül Kiskunhalason négyen Szegeden kilencen, míg Békéscsabán tizenketten buktak. Viszont megkönnyebbülhet a társaság,
és most már nyugodtan készülhetnek a különbözeti
vizsgára, olvasgathatják az F utasítások leendő változásait. 
Szóth Tibor

Pécs

Tovább tart az éves vizsgák okozta totális káosz, amik a vizsga lezajlása után egy hónappal derülnek ki. A javítóvizsgákról meg nem
is beszélve! A „próbatétel” befejeztével az ember nyugodt szívvel
jelentkezik szolgálatba, és közlik vele, hogy más lesz a feladata, mivel nincs neki érvényes vonalismerete az adott vonalra. Kollégánk
érthetetlenül áll a dolog előtt, mivel a múlt évben rengeteg szolgálatot teljesített az adott vonalon. Csak éppen a szolgálatok megigazolása hibádzik valahol! Ki ezért a felelős? Kollégánkkal közölték,
hogy sosem fogja megtudni! Érdekes! Amikor a mozdonyvezető hibázik, akkor rögtön meg van, ki a hibás! Más vonalakon is totál
káosz uralkodik. Az adott vonalon szolgálatot teljesítő mozdonyvezetők közül, pár ember kivételével, a jelen jogszabályok szerint érvényes vonalismeretét nem igazolták meg. Tovább tetőzi a dolgot,
hogy vizsgára sem voltak bejelentve. Akkor ki fogja továbbítani a
vonatot, kérdezem én? Egyszerűen felfogatatlan! Ennek eredményeképpen két mozdonyvezetővel közlekedett a vonat, egyiknek volt
vonalismerete, a másiknak meg típusismerete! Fantasztikus megoldás, de praktikus. Ezután következtek a javító vizsgák sorozatai,
melyen a kollégák kisebb-nagyobb sikerrel szerepeltek. Szomorú
volt tapasztalni a javítóvizsgák lekezelő hangulatát. A vonalismereti teszt megírása után közölték, hogy a vizsga eredménytelen, de
hogy kollégánk mit hibázott, azt már nem nézhette meg. Ezután
újabb javító vizsgahelyszínt jelöltek ki neki. Ott már az eredményt
sem közölték vele! Majd az adott szolgálati helyén megtudja. Ezután menjen az ember nyugodtan dolgozni! Volt olyan ember is,
akit megkérdeztek, hogy mit keres itt? Ö közölte, hogy javítóvizsgára jött, vezénylése szerint. Csakhogy, őt nem jelentették be! Ezáltal nem is vizsgázhatott. A mai technikai eszközökkel rendelkező
cégnél ez felfoghatatlan, amikor mindent regisztrálnak a berendezések. Remélem, hogy a következő vizsgákra ezek a hibák már felejtődnek és kollégák nyugodtan mennek számot adni a tudásukról.
2012. április 27-én 5. alkalommal rendeztük meg a Bock Károly
labdarúgó emléktornát.
Az első nyár jellegű tavaszi napon, bizony nem csak a fehérbőrűek
vörösödtek le, hanem egy-két focicsapat is teljesítményük láttán.
De mindig is mondjuk, nem az eredmény a fontos, hanem az, hogy
önfeledt szórakozással építsük a munkatársi kapcsolatokat a területen, szakadjunk ki a mindennapokból, és érezzük jól magunkat. Ez
a helyszín alkalmas volt arra is, hogy a tagcsoporti tisztségviselők a
területi ügyvivő kezdeményezésére a szakszervezet jövőbeni működéséről és várható munkáltatói intézkedésekről konzultáljanak egymással. Nehéz idők elé nézünk, nem lesznek egyszerű tárgyalások
a munkáltatóval, de térjünk vissza a rendezvényünkre. Jó volt tapasztalni, hogy a szervezésbe mennyi segítség érkezett részetekről, örömmel töltött el az, hogy a tornát minden segítő kolléga sajátjának tekintette és eleget tett vendéglátói kötelezettségének. Ez
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igen fiúk, csak így tovább! Továbbá arra is fényderült, hogy van még
intelligencia és sportszerűség is a csapatokban, gondolok itt a legjobb kapus, illetve citromdíj felajánlásokról. Hagyománybontásként
a „Vegyigyümi” csapat megszerezte pályafutása első győzelmét, és
a legtöbb góldobó díj legközelebbi bevezetésén is el kell gondolkodnunk, mert az előbb említett gárda kapusa egyben csapata legtöbb
gólszerzője (2) is volt két dobásból.
Az előző bevezetések után akkor jöjjenek az eredmények:
I. helyezett Pécs
12p
11:4
gólaránnyal
II. helyezett Kaposvár
7p
20:6
gólaránnyal
III. helyezett Dombóvár
4p
8:6
gólaránnyal
IV. helyezett Nagykanizsa
3p
6:14
gólaránnyal
V. helyezett Vegyigyümi
3p
4:20
gólaránnyal
A legtöbb gólt szerző:
Szíjj Attila
Kaposvár
A legjobb kapus:		
Varga Róbert
Vegyigyümi
A citromdíjat Nagykanizsa csapata kapta.
Remélem mindenki nagyon jól érezte magát, folytatás ősszel
Dombóváron lesz!
Tavaly a Nagykanizsához
tartozó balatoni mozdonyvezetők által elindított észak balatoni kirándulást idén felkarolta a
nagykanizsai tagcsoport.
Az úticél most Szigliget
volt. Kora reggel a nagykanizsai állomás előtt
gyülekeztek a kollégák,
ahonnét autóbusszal mentünk Szigligetre. Útközben Balatonszentgyörgyön csatlakoztak a „balatoniak”. Szigligeten a délelőtt folyamán a vár megtekintése volt a program. A várból gyönyörű kilátás
nyílik a Balatonra, illetve az ellenkező oldalon lévő tanú hegyekre.
Dél körül indultunk a vártól a Szigliget badacsonyi oldalán lévő Antal-hegyre. Ott a Szent Antal családi pincészet fogadott bennünket. A pincészet bemutatása és természetesen a boraiból tartott
kóstolás után felszolgálták a kemencében sült malacot. Az ebédhez már jól esett a rendkívüli minőségű elmaradhatatlan tájbor, a
szürkebarát és az olaszrizling. A késő délutánig tartó program jó
hangulatát nyugdíjas kollégánk Bóka László tangóharmonika játéka segítette.
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén több
nyugdíjas kollégánk is elkísért bennünket és nemcsak a szakszervezetünkhöz tartozó nagykanizsai
kollégák tartottak velünk.
A kirándulás végén úgy
ha t ár o z tunk, hogy ezután minden évben ezt a programot
megszervezzük.
Köszönet az alapötletet adóknak és szervezőknek,
Kopecskó Róbert, Neubauer Tibor és Tarr Árpád
kollégáknak.

Wéber József

2012. május

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanácsa az elmúlt időszakban
sokat foglalkozott az Üzemi Tanácsok működési feltételeinek munkáltatóval történő egyeztetésével. A Hatályos Munka Törvénykönyve értelmében Üzemi Megállapodásban lehet szabályozni, az Üzemi
Tanács jogosítványinak gyakorlását, valamint a Munkáltatóval való
kapcsolatrendszert érintő kérdéseket. A dolgok azonban nem ilyen
egyszerűek, április végén elkezdődtek a tárgyalások, melynek részeként átadtunk egy megállapodás tervezetet a munkáltatónak, melyet a KÜT előzőleg megvitatott és elfogadott. A tervezetben korrekt
módon megfogalmaztuk a működés feltételeit, a Munkáltató és a
KÜT kapcsolatának formai szabályait. A Munkáltató vezetője május
3-án tárgyalást kezdeményezett, némi változtatással a tervezetbe,
amit el tudtunk fogadni.
Vezérigazgató Úr kifejtette, hogy a munkaügyi kapcsolatok terén
megjelenő költségeket egy csomagban kívánja kezelni, így a helyi Üzemi Tanácsok, a Munkavédelmi Bizottságok, a KÜT valamint a
Központi Munkavédelmi Bizottság kapcsán felmerülő költségeket. A
munkáltató magyarázatát ezzel kapcsolatban elfogadhatónak tartottuk és készek voltunk a megállapodás aláírására. A Munkáltató
az aláírás előtt közölte, hogy a tervezetet még egy belső ellenőrzési
körön át kell futtatni, mert a hatályos munkáltatói szabályozás értelmében minden olyan szerződést, melynek költségvonzata van, ezen
a szűrön át kell vezetni. Egy héttel később a VezérigazgatóÚr közölte, hogy a szóbeli egyetértésünk ellenére nem áll módjában a megállapodást aláírni, mert a Trakció menedzsmentje, valamint a területi központok vezetői nem értenek egyet a megállapodással illetve
annak tartalmával. Elmondta továbbá, hogy egy következő vezetői
értekezleten kívánja részletesen tárgyalni a további lépéseket, de
hangsúlyozta, Ő a megállapodást szeretné megkötni. A fent említett értekezletet követően a munkáltató a tárgyalásra új megállapo-

dás tervezet készített. E tervezet tárgyalásának eredményéről jegyzőkönyv készült melyben a munkáltató álláspontja van lefektetve, és
amelyet a Központi Üzemi Tanács részéről még elfogadhatónak tartottunk. A helyi Üzemi Tanácsok tekintetében a munkáltató vezetője úgy határozott, hogy az ÜT, elnököket bevonja a tárgyalásokba és
így próbálja meg egységesen kezelni a megállapodásokat. Többszöri
egyeztetést követően a tárgyalás időpontját 2012. június 1-re tűzte ki, melyre a Központi Üzemi Tanács teljes létszámmal, valamint
a helyi Üzemi Tanács elnökök vettek részt. A tárgyaláson a Vezérigazgató Úr közölte a Tulajdonos irányából nem támogatták az Üzemi Megállapodás megkötését, ezért egyoldalú nyilatkozatban rögzíti
a KÜT működésének technikai és anyagi feltételeit. A konzultáción megismételte korábbi kijelentését a megállapodás megkötésével
kapcsolatban, és további egyeztetésekre tett javaslatot.
A Központi Üzemi Tanács továbbra is kész a tárgyalások folytatására és nagyra értékeli a Vezérigazgató Úr igyekezetét a megállapodás megkötésére. Felvetődik, viszont a kérdés meddig kell folytatni ezt a játékot, háttérbe szorítva az érdemi munkát, és a MÁV és
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. azon vezetői, akik különböző okokból meghiúsították a megállapodások létrejöttét hogyan képzelik a jövőben a
munkaügyi kapcsolatok alakulását? Különös tekintettel a rövidesen,
a Munka Törvénykönyve életbelépésével bekövetkező, eddig mindenki számára ismeretlen és nehezen értelmezhető szabályok megjelenése után!
Találgatásokba nem bocsátkozok, egy dolog azonban biztos, az
Üzemi Tanácsok a munkavállalók által megválasztott olyan testületek melyeknek törvényben biztosított joga részt venni a munkáltató döntéseiben, és ezzel a joggal élni is fognak
még akkor is, ha a munkáltató a számára is előirt, együttműködési kötelezettségének csak részben tesz eleget.
Budapest, 2012. június 7.

Bordás Imre

KÜT elnök

A Vasutas Egészségpénztár 2012. május 30-án tartotta Küldöttközgyűlését, melyen elfogadásra került a 2011. évi éves beszámoló.
A Pénztár taglétszáma 2011. december 31-én 36 189 fő volt, vagyona 3 milliárd 340 millió Ft-ot tett ki.
2011. évben összesen 3 milliárd 433 millió Ft tagdíjbevétel érkezett a Pénztárba. Sokan éltek az egyéni befizetés után járó adókedvezmény
igénybevételének a lehetőségével, 2011. évben az előző évinél 13,8 %-al több összesen 143,9 millió Ft adójóváírás érkezett a Pénztárba.
Az elmúlt évben az igénybe vett egészségpénztári szolgáltatások után 696 ezer számla, összesen 3 milliárd 625 millió Ft összegben került
kifizetésre.
2011. év végén a Pénztár szolgáltató partnerei 6.852 szolgáltatási helyen, 832 településen nyújtottak egészségpénztár által finanszírozott
szolgáltatást.
A Pénztár szabad pénzeszközeit folyamatosan befektette. A Pénztár a tagjai egyéni egészségszámláján rendelkezésre álló pénzösszegek befektetésével 263 295 ezer Ft nettó hozamot ért el 2011. évben. Ez a fedezeti tartalék átlagosan befektetett állományára vetítve 8,6 %-os
hozamot jelent, amely 4,5 %-al haladja meg az éves inflációt. (A fedezeti tartalék átlagosan befektetett állománya a nyitó és záró befektetett állomány számtani átlaga.)
2012-ben a VBKJ rendszer egyes elemeit érintő jogszabályi változások kedvező hatással voltak az új belépők létszámának az alakulására.
A Pénztár taglétszámának növekedése meghaladta a korábbi évek hasonló időszakának taglétszám növekedését és 2012. év első negyedévében 36 189 főről 39 618 főre emelkedett.
A MÁV Zrt., MÁV-Start Zrt., MÁV Trakció Zrt. és MÁV-Gépészet Zrt. munkavállalói legnagyobb összegben és legnagyobb számban a Vasutas
Egészségpénztárt választották 2012-ben.

Bankszámla szám változás a Vasutas Egészségpénztárban

Értesítjük pénztártagjainkat, hogy a Vasutas Egészségpénztár pénzforgalmi bankszámláját 2012. július 1-jétől a Magyar Külkereskedelmi
Bank Zrt. vezeti.
Új bankszámlaszámunk:
MKB Zrt. 10300002 - 10568955 - 49020011
A váltásra gazdasági megfontolásokból, a banki költségek csökkentése érdekében került sor.
Kérjük pénztártagjainkat, hogy 2012. július 1-jétől ne használják az OTP Bank Nyrt-nél vezetett korábbi bankszámlát, utalást
kizárólag az MKB Zrt-nél vezetett bankszámlára teljesítsenek!
Vasutas Egészségpénztár

2012. május
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tájékoztató...

Tájékoztató a Vasutas Egészségpénztár tevékenységéről

KÜT hírek...

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
Központi Üzemi Tanács (KÜT) hírei

munkavédelem…

MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET
Az állam – a munkavállalók, és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve kell, hogy – meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint
ki kell, hogy alakítsa az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó országos programját, ennek megvalósulását. A 1993. évi XCIII. törvény keretein belül célja az lenne, hogy szabályozza az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát
végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Az európai munkakultúrában, így hazánkban is a
szakmainak mondható érdekvédelmet választott, delegált munkavállalók látják el.
A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, elsősorban:
– a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;
– az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;
– a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.
A munkavédelmi képviselő a fent említett bekezdésekben meghatározott jogának gyakorlása keretében:
– működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól;
– részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntésekben;
– tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést;
– véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét;
– részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;
– indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat;
– a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.
A munkavédelmi képviselő (Bizottság) jogosult az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő kérdésekben
a munkáltatóval történő előzetes megállapodás alapján szakértőt igénybe venni, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a munkavédelmi hatósággal.
Amennyiben a munkáltató munkavédelmi kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (Bizottság) egyetértése szükséges.
A munkavédelmi képviselőnek (Bizottságnak) egyes kezdeményezésére a munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell.
Amennyiben a kezdeményezéssel a munkáltató nem ért egyet, álláspontjának indokait - kivéve az azonnali intézkedést követő esetben írásban köteles közölni.
A munkavédelmi képviselő (Bizottság) munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet javaslatot a munkáltató részére. Amennyiben
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott munkáltató ezzel nem ért egyet, a munkavédelmi képviselő (Bizottság) a Munka Törvénykönyvében szabályozott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet.
A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában. A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján – meghatározott feltételek mellett - jogosultak tanácskozást folytatni.
A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen:
a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;
– a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat;
– egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8
órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.
Az említett bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, illetve a képzés csak rendes munkaidőben történhet és szükség szerint
külső helyszínen is megtartható.
A munkavédelmi képviselőt (Bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti. A munkavédelmi képviselő (Bizottság) a működése során tudomására jutott adatok, tények nyilvánosságra hozatala tekintetében az üzemi tanács tagjára megállapított munkajogi szabályoknak
megfelelően köteles eljárni. A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a Bizottságot, kell érteni.
Az a munkáltató, aki a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában szándékosan akadályozza, illetőleg a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos
intézkedést tesz, szabálysértésekről szóló törvény szerint büntethető.
Balesetmentes közlekedést kívánok!
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Hornok Béla
KMvB elnök

2012. május

Világító eszközként alkalmazva a LED-ek (Light
Emitting Diode) hasonlóképpen az izzókhoz, pontszerű fényforrások, technológiájukból következően mégsem gömb karakterisztika mentén szórják
fényüket. Ezért a leggyakoribb kiviteleknél optikai
úton irányítják a fényt. A tokozás, elhelyezés elhelyezhetőség - kialakítása mind a színhőmérsékletet, mind a fényáramot befolyásolja. Élettartam,
és fajlagos teljesítmény tekintetében az izzólámpa esetében 1W elektromos teljesítmény után kb.
5-10 lumen fényáramot kapunk, míg LED esetében ugyan ekkora 1W teljesítmény után akár
100 lumen fényáramot is kaphatunk. Egy átlagos
LED becsült élettartama 100 000 óra, folyamatos üzem mellett 10 év kell ahhoz, hogy egy LED
fényereje csökkenni kezdjen.

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés és a Nemzeti Közlekedési Hatóság
(NKH) együttműködési megállapodást kötött a magyar vasúti ágazat hatékonyságának és versenyképességének fokozása érdekében. Az együttműködés kiterjed a hazai vasútügy fejlődését, az európai integrációs folyamattal
összefüggő feladatok eredményes teljesítését és a közlekedésbiztonság fokozását érintő területre. A megállapodást Mosóczi László, a HUNGRAIL elnöke és
Urbán György, az NKH elnöke írta alá.
A GYSEV Zrt. közgyűlésének döntése értelmében május 24-től Kövesdi Szilárd
a cég megbízott vezérigazgatója. Kövesdi Szilárd szerint fontos, hogy a megkezdett irányba haladjon a szakmai munka, s hogy továbbra is kiemelt szerepet kapjanak a fejlesztések. A megbízott vezérigazgató szerint a közösségi közlekedés átszervezése kapcsán úttörő szerep várhat a GYSEV-re: a térség Volán
társaságaival együttműködve lehet optimálisan összehangolni a buszos és a
vasúti személyszállítást.
A vasúti árufuvarozással foglalkozó társaságok üdvözlik az e-útdíj bevezetését, versenyhátrányuk lefaragásának egyik lehetőségét látják benne, és a vasúti forgalom növekedését várják tőle. A Rail Cargo Hungaria (RCH) és a GYSEV
Cargo szakértői is úgy érveltek, nem korrekt az, hogy a vasúton minden megtett szakaszért fizetni kell, ezzel szemben a közúton ingyenes elkerülő utak is
rendelkezésre állnak – nyilatkozták a NAPI Gazdaságnak. Kovács Imre, az RCH
elnöke szerint a magyar közúti vállalkozások ezért nem kerülnek majd hátrányba az útdíj bevezetésével, a vasúti szállítmányozók érdekei ebben a tekintetben inkább közösek a közúti fuvarozókéval. Karmos Gábor, a Magyar Közúti
Fuvarozók Egyesületének főtitkára a Magyar Hírlapnak elmondta, Az e-útdíj
megfelelő párhuzamos intézkedések mellett a magyar közúti szolgáltatók versenyképességének növelését, visszaállítását eredményezheti.

Ingyenes internet a vonatokon

Idén ősztől valamennyi InterCity vonaton és a budapesti elővárosi forgalomban közlekedő vonatok egy részén biztosítja a MÁV-START a vezeték nélküli internetelérés
lehetőségét. A 100 millió forintos legújabb szolgáltatásfejlesztés lehetővé teszi,
hogy évente akár ötvenmillió utas internetezzen ingyen a vonatokon.MÁV-Start
Hamarosan tehervonat köti majd össze Bécset a kínai Urumcsi városával,
ahonnan az év végén indul majd az első, próbajellegű szerelvény. A Magyarország területén is áthaladó tehervonatról a Vasutak Együttműködési Szervezetének Miniszteri Értekezletén döntöttek, amelyet Azerbajdzsánban tartottak a
napokban, közölte a MÁV.
A kormányközi szervezet találkozóján a magyar delegációt Schváb Zoltán, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes-államtitkára
vezette. Az összehangolt vasúti korridor fejlesztések eredményeként a jövőben
jelentősen nőhet a hazánk területén áthaladó áruforgalom, amely egyúttal bevételt jelent Magyarországnak is.

2012. május

világításnál a fény vonalszerűen a vonatvezetői
asztalra és a mozdony kezelő berendezéseire
esik, a hűtő bordák miatt a mozdony hátfala
és a vezetőfülke mennyezete kevesebb fényt
kap, a vezetőfülkében a megvilágítás egyenetlen.
A 431 287 pályaszámú villamos mozdonyban
felszerelt Rail Electic típusú LED-es vezetőfülke világításnál a világító testek (LED-ek) körkörös elhelyezése miatt a vezetőfülke minden része
egyenletesen van megvilágítva.
A konstrukciók közötti különbség miatt az eszközt használó kollektíva korábbi állásfoglalását a
Bizottság csak megerősíteni tudta, az egyenletes
fény elosztás megvalósítása érdekében.

Hornok Béla

A Vasutak Együttműködési Szervezetének (OSZZSD) legfontosabb célja az
Európa és Ázsia közötti vasúti összeköttetések fejlesztése. Ennek részeként a kínai Urumcsi városából Bécsbe tervezett tesztüzemű tehervonat a
következő útvonalon közlekedik majd: Alashankou/Dostyk - Semiglavij Mar/
Ozinki - Suzemka/Zernovo - Csap/Záhony - Hegyeshalom/Sopron. A MÁV
által javasolt Urumcsi - Záhony korridor Záhonynál kapcsolódik az EU által kijelölt RFC6 Mediterrán Korridorhoz (Almeria - Barcelona - Marseilles
- Torino - Milano - Ljubljana - Budapest - Záhony). A két korridor fejlesztésének összehangolt munkája eredményeképp 2013-14-től várhatóan jelentősen megnövekszik majd a Magyarország területén áthaladó áruforgalom mértéke.
A kormányközi szervezet Miniszteri Értekezletét Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban tartották június 5-8. között. A találkozón a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes-államtitkára, Schváb Zoltán mellett részt
vett Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Mosóczi László, a MÁV
Zrt. nemzetközi kapcsolatokért felelős általános vezérigazgató-helyettese, valamint a főbb témák szakértői.
portfolio.hu

A Közgép csak vasúti beruházásból majd 160 milliárd forintnyit
nyert eddig el

Csaknem 290 milliárd forint értékben nyert el állami megrendeléseket a Simicska Lajos, Fidesz közeli vállalkozóhoz kötődő Közgép Zrt. az elmúlt két és
fél évben. Ebből majd 160 milliárd forint főként uniós forrásból történő vasútfelújítás volt, írja a Népszava. A lap összefoglalója kiemeli a csaknem százmilliárd forintba kerülő Szajol-Püspökladány közötti pályarekonstrukciót. Az e
célra fordítható keretösszeget éppen a közbeszerzés eredményhirdetése előtt,
kormány határozatban emelték meg jelentősebben. 
nepszava.hu

KSH: Az éves infláció 5,3 százalékra lassult májusban az áprilisi 5,7 százalékról.
A fogyasztói árak egy hónap alatt 0,2 százalékkal csökkentek - közölte a statisztikai hivatal kedden. A drágulás éves üteme februárban 5,9 százalék volt,
míg januárban és márciusban egyformán 5,5 százalékot tett ki. Azaz a májusi
inflációs adat ebben az évben a legalacsonyabb volt, és nem tulajdonítható az
egy évvel korábbi bázis hatásának sem.

Elkészült a Szeged és a Hódmezővásárhely közötti tramtrain
megvalósíthatósági tanulmánya
Mv: Elkészült a Szeged-Hódmezővásárhely közötti úgynevezett Tram-Train
megvalósíthatósági tanulmánya. olyan összeköttetésről van szó, amely a nagy
vasúti és a villamos pályát is használja. Az elképzelések szerint a vasúti pályát
száz kilométer per óra sebességűre fejlesztenék. Szeged-Rókus pályaudvarnál
összekapcsolnák a síneket, korszerűsítenék az állomás épületeket, Hódmezővásárhelyen pedig új, több mint három kilométer hosszú villamos-vasúti pályát
alakítanának ki.medianezo.hu
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röviden...

Röviden

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Járműmenedzsment elvégeztette az OSRAM (431 107/V43-1107) és a
Rail Electric (431 287/V43-1287) mozdonyokon levő vezetőfülke világítás fény technikai mérését. Vozáry György MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Járműmenedzsment 431 típusfelelős munkatárssal
korábban már látott és üzemelő megvilágításokról - az eltérő paraméterű gyártmányok okán is egyeztetés zajlott. Azonban a mérésekből egyértelműen megállapítható lett, hogy fényerősségre
mindkét konstrukció megfelel a MÁVSZ 2950-2:
1999 szabványnak.
A különbség a fény eloszlásban, és egyenletességben van:
A 431 107 pályaszámú villamos mozdonyban
felszerelt OSRAM típusú LED-es vezetőfülke

munkavédelem

Fénykibocsátó diódák megvilágítás eltérése a vezetőfülkében.

nem mi írtuk…

Szabadabbá válhat a vasúti piac
Megállapodtak az uniós intézmények a vasúti piac liberalizációját célzó 2001-es jogszabály felülvizsgálatáról. A módosított irányelv szerint a jövőben jobban szét kell választani a vasúti pályahálózat irányítóit és a vasúti szolgáltatókat;
igazságosabb díjszabást kell alkalmazni azok számára, akik
használni szeretnék egy tagállam vasúti hálózatát; valamint
függetlenebbé kell válniuk a tagországi hatóságoknak.
A gyakorlatban is nyíltabb vasúti személy- és teherszállítási piac
megteremtését vonhatja maga után az első vasúti jogszabálycsomag felülvizsgálata, amelynek részleteiről a napokban állapodtak
meg az uniós tagállamok és az Európai Parlament. Az informális
háromoldalú egyeztetéseken kialakult kompromisszumos szöveget
kedden hagyták jóvá a tagországok Brüsszelbe akkreditált EU-nagykövetei.
A 2001-ben elfogadott első vasúti csomag, amely három irányelvet
is tartalmazott, elviekben megteremtette volna a lehetőségét annak, hogy egy vasúti személy-, vagy teherszállító cég az EU bármely
területén nyújthasson szolgáltatást, mégpedig az adott tagországban bejegyzett cégekkel azonos feltételek mellett.

A Tanács által kiadott közlemény szerint az EU megerősítette a vasúti hatóság függetlenségére vonatkozó kritériumokat. Egyebek mellett nagyobb felügyelet kell majd működniük a pályairányítóknak, és
kevesebb idejük lesz a hatóságoknak egy-egy kérelem, vagy panasz
elbírálására.
Differenciáltabb megközelítést alkalmaznak majd a tagországok a
vasúti folyosók használati díjának megállapításakor, kiszámíthatóbbá és egységesebbé téve annak rendszerét.
A pályahálózati irányítók és a szolgáltatók tulajdonosi szétválasztását már most is uniós jogszabály írja elő: az EP és a tagállamok által
elfogadott kompromisszum szerint az Európai Bizottság az év végéig
jelentést készít arra vonatkozólag, hogy mindez milyen problémákat
okoz a szabad vasúti piac működésében, és ez alapján újabb jogszabályi javaslattal állhat elő jövőre annak érdekében, hogy minden
szolgáltató hozzáférhessen egy tagország vasúti infrastruktúrájához,
diszkriminációmentesen.
A tagországoknak két és fél évük lesz arra, hogy a felülvizsgált irányelv alapján módosítsák a vasúti piacot szabályozó törvényeiket.


BruxInfo

A Bizottság a felülvizsgálati irányelv 2010
őszi bemutatóján közölte, a gyakorlatban
továbbra sem függetlenek a vasúti hatóságok; az adott ország
pályahálózatát felügyelő és irányító cég gyakran közös tulajdonban
van az egyetlen, vagy
az egyik szolgáltatóval,
a hatóságok ráadásul
diszkriminatívok egyes
külföldi szolgáltatókkal
szemben.
A nem megfelelő pályahasználati díjak kiszabása, vagy az irreális
adminisztratív
feltételek állítása gyakran eltántorítja a vasúti cégeket attól, hogy
külföldön
indítsanak
járatokat, továbbra is
monopol-, vagy kvázi-monopolhelyzetben
hagyva a nemzeti szolgáltatót.
Az eredeti felülvizsgálati javaslat éppen ezeket
a problémákat szüntette volna meg, és az EUintézmények véleménye
szerint a kompromis�szumos végső szöveg is
így fog tenni.
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A most következő történet kitalált, a benne szereplő helyszínek és személyek nem valóságosak. Ha valaki mégis ismerősnek találná őket, az
csak a véletlen műve lehet.
Kázmér, nevezzük Kázmérnak hősünket, aki mozdonyvezetőként dolgozik az ország egyik nagy, mondhatni legnagyobb vasúti vontatással foglalkozó vállalatánál. Hajnali három órakor megszólal az ágya mellett az
ébresztő óra. Nagy nehezen feltápászkodik, megfürdik, megissza a kávéját, amitől egy fokkal jobban kezdi érezni magát. Ez ugyanis egymás
után a harmadik olyan szolgálata, amelyikhez hajnalban kell jelentkeznie. Hétfőn éjfél után, egy órakor kezdett, délben végzett. A keddi szolgálat hajnali kettő órakor kezdődött és úgyszintén délben ért véget. Ma
szerda van, a változatosság kedvéért reggel négy óra tíz perckor kell
frissen és kipihenten jelentkeznie a felvigyázói irodában. Frissen és kipihenten?! Ugyan! Amíg a BKV éjszakai járatára vár, állva szeretne elaludni. Pedig a szolgálatok között megvolt a kötelezően előírt pihenő
idő. De vajon ki az, aki nyáron, negyven fokos melegben, egy panellakás harmadik emeletén, nappal, nyitott ablak mellett képes aludni,
amikor az utcán már napok óta javítják a gázvezetéket, dübörög a légkalapács, a ház lakói pedig nem lehetnek tekintettel arra, hogy ő napközben pihenni szeretne. Este tíz-tizenegy óra körül tud végre elaludni, de csak rövid időre, hiszen hamarosan megszólal a vekker. Egyszer
még el lehet viselni, sőt talán két alkalommal is, de most harmadszorra úgy érzi, hogy nem bírja. A buszon alszik egy keveset. Mélyen nem
mer elaludni, mert fél, hogy meglopja az éjszakai járatok állandó, kissé,
vagy nagyon büdös törzsközönségének valamelyike.
Amikor beér a felvigyázó irodába megissza a második kávéját is, de ettől sem frissül fel. És ekkor hirtelen elhatározásra jut. Közli a felvigyázóval, hogy fáradt, nem meri elvállalni a szolgálatot. A felvigyázó meglepődik. Nincs felkészülve erre a bejelentésre. Huszonöt éves szolgálati
ideje alatt ilyen kijelentést még nem hallott. Olyan már előfordult, hogy
valaki elkésett, olyan is, hogy nem jött be, vagy beteget jelentett, de
olyan, hogy valaki időben megjelenik, és közli, hogy fáradság miatt
nem vállalja a szolgálatát, olyan még nem. Ráadásul ilyen korai órában nem is tud másik embert keríteni, készenlét takarékossági okokból
már évek óta nincs. Nem tud mit tenni, jelenti, hogy hősünk, akit Kázmérnak neveztünk el, megtagadta a szolgálatot. A munkáltató is tette
a kötelességét, megindította ellene az eljárást, amelynek komoly anyagi, és hátrányos jogi következményei lehetnek, sőt biztosan lesznek. A
dologban csak egy valami vigasztaló. Könnyebb elviselni egy hátrányos
jogkövetkezménnyel járó munkáltatói intézkedést, mint balesetet okozni, amelyben emberek sérülhetnek, esetleg halhatnak meg. Egy súlyos
baleset okozta traumát egy életen át sem lehet kiheverni. A munkáltató határozatát ellenben meg lehet támadni a Munkaügyi Bíróságon.
Kis szerencsével talán meg is lehet nyerni a pert, bár a dolog erősen
két esélyes.
Második szereplőnket hívjuk, mondjuk Eduárdnak. Rendes, precíz dolgozó, munkájával kapcsolatban még soha nem merült fel kifogás, pedig már több mint negyed százada dolgozik ugyanabban a fűtőházban
mozdonyvezetőként. Kollégái, főnökei szeretik, bíznak benne. Néhány
hónappal a fent leírt sajnálatos eset után ő is hajnalban jelentkezik
szolgálatba. Valahogy úgy alakult a vezénylése, hogy a mostani már
sorozatban a negyedik hajnali kezdése. Természetesen az egyes szolgálatok közötti kötelező pihenőideje neki is megvolt, de ugyan úgy mint
Kázmér barátunk, rettenetesen álmos, fáradt, amikor belép a beíró helyiségbe. Egyszerre két adag kávét iszik, hogy valamennyire sikerüljön
feldobnia magát. Mivel hallott Kázmér kollégája esetéről, meg sem fordul a fejében, hogy fáradságát megemlítse a felvigyázónak. Szó nélkül
átveszi a mozdony kulcsait, majd a géppel kijár a fűtőházból. Gépmenetben közlekedik, hogy majd egy nem túl távoli város állomásáról el-
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hozza a vonatát. Már kezd világosodni, ő pedig egyre álmosabb lesz,
de fegyelmezi magát, hogy ne aludjon el. Nehezíti a dolgát, hogy egy
kisebb sebességű tehervonat után kénytelen cammogni, folyamatosan
sárga térközjelzők mellett. Az egyik állomáson látja, hogy a tehervonat
kitérőbe jár be. Megörül, hogy végre megelőzheti. Amikor a tehervonat
behúzta a farkát az állomásba, egy sárga fénnyel szabad bejáratot kap.
A fáradságtól már alig lát, de még tartja magát. A szeme sarkából észreveszi, hogy a kijárati jelző színe megváltozik. Gyorsítani kezd, anélkül,
hogy rápillantana a vezetőállás-jelzőre. Mire néhány másodperc múlva tudatosul benne, hogy nem neki, hanem az előzőleg kitérőbe járatott tehervonatnak kezelték a kijáratot (időközben a forgalom szervezői úgy döntenek, hogy mégis a tehervonatot küldik előre), már késő.
Nem tud megállni a jelzőn belül, bekövetkezik az ütközés. Szerencse a
szerencsétlenségben, hogy személyi sérülés nincs, az anyagi kár sem
kiugróan nagy. De a baleset, az baleset. Lelkileg megviseli az embereket, főleg az olyan dolgozót, aki sok-sok éven át hiba nélkül teljesítette
a rá kirótt feladatokat.
A vizsgálat során mindjárt az első kérdés az adategyeztetés után, hogy
az utasítás előírásának megfelelően, kipihenten jelentkezett-e szolgálattételre? Most vajon mit feleljen? Ha azt mondja, hogy igen, akkor
mivel magyarázza, hogy ennyire elnézte a jelzőt, hogy nem vette észre
a vezetőállás-jelző vörös kijárati jelzőre utaló fényét? Ha azt feleli, hogy
nem, akkor vétett az utasítás azon pontja ellen, amely kimondja, hogy
szolgálatba csak józan és kipihent állapotban szabad jelentkezni. De mi
a teendő, ha nem sikerül két szolgálat között kipihennie magát? Kázmér estéből láttuk, hogy igazából nincs jó megoldás, bár így utólag elmondhatjuk, hogy ő járt jobban. Nem vált baleset okozójává.
Valaki megemlítette, hogy a mozdonyvezetőkön kívül más szakmákban
is előfordul, az éjszakai munkavégzés. Ez így igaz! De nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezen szakmákban a több műszakos munkavégzésnek van egy ritmusa, mint ahogy nálunk is volt valamikor a hármas, majd a négyes túrban. Egy adott ritmushoz az ember szervezete
képes alkalmazkodni, még akkor is, ha a pihenésre szánt időben nem
a legkedvezőbbek a külső körülmények. A mozdonyvezetők mai, minden ritmust nélkülöző munkarendjében a kötelezően előírt pihenőidők
kiszabásakor figyelembe kellene venni, hogy az adott időszak mennyire alkalmas a valódi pihenésre, a nehezebb szolgálatok (kora hajnali
kezdés, késő délelőtti, vagy kora délutáni végzés) után pedig a kötelezően előírt pihenőidőket meg kellene növelni. Nem hiszem, hogy ezen
intézkedések megtétele gazdaságilag a padlóra küldené vállalatunkat.
A minap az INDÓHÁZ című újság internetes oldalán heves vita bontakozott ki arról, hogy a magánvasutak mozdonyvezetőinek embertelenebb-e a munkaidő beosztása, vagy a trakciós mozdonyvezetőké. A
magánvasutak mellett érvelők felhozták az utóbbi idők elalvásos baleseteit, amelyek mind trakciós mozdonyvezetőkkel estek meg. Nehéz
lenne eldöntenem, hogy hol jobb, hol emberségesebb a vezénylés,
mert a magánvasutak által alkalmazott munkaidő beosztást egyáltalán
nem ismerem, a Trakcióét viszont igen. És ez utóbbi, úgy látom, egyre embertelenebb. Fontos dolog a hatékony munkaerő kihasználás, elvileg javítja a versenyképességet. De vannak határok. Egy elalvásból
származó baleset esetleg a feszített vezénylésből adódó haszon többszörösét is elviheti. A fordák, és a napi munkaidő beosztás elkészítésekor figyelembe kellene venni, hogy emberekről van szó, nem pedig
gépekről. Az embernek pedig pihenésre, nem pedig előírt pihenőidőre van szüksége ahhoz, hogy a munkáját biztonságosan legyen képes
végezni. Ha pedig az utasítás előírja, hogy csak józan és kipihent állapotban szabad szolgálatba jelentkezni, akkor találjon megoldást arra az esetre is, ha valaki önhibáján
kívül nem tud eleget tenni eme előírásnak. Mert a
közlekedésben a legfontosabb a biztonság, minden
mást, a hatékony munkaerő kihasználást is, ennek
kell alárendelni! Sajnos, amint a példák mutatják,
a cég vezetői ezt még nem fogták fel. Pedig érdekükben állna. 
Móricz Zsigmond
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szakmai kitekintés...

Szolgálatba csak józan
és kipihent állapotban......

sínek világa...

Egy kis hazai:

Húszmilliárdból tíz perccel rövidebb vonatút

A munkaterület ünnepélyes átadásával megkezdődött egy majdnem 20 milliárd
forintos vasúti infrastruktúrafejlesztő beruházás. A Budapest és Esztergom közötti 53 kilométeres vasúti szakasz korszerűsítése az Új Széchenyi Terv forrásaiból,
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásban történik. A Piliscsaba-Esztergom vonalszakaszon, 33 kilométeren újítják fel a vasúti pályát 2013 nyaráig,
Pilisvörösvár és Piliscsaba között két kilométeren a vonatok megállás nélküli kikerülését lehetővé tevő kétvágányú szakasz épül 2013 végéig.
A 20 milliárd forintos fejlesztéssel a vonatok tíz perccel gyorsabban tehetik meg
a Pilisvörösvár és Esztergom közötti utat, a vágányzárak ideje alatt viszont ezen a
vonalon buszok szállítják majd az utasokat.

Völner Pál államtitkár megérkezett Fotó: Huszti István

Előnyök
A budapesti elővárosi vasúti közlekedés egyik legfontosabb szakaszát Budapest
és Esztergom közt naponta 14 ezer utas használja. A mostani beruházással csökkenni fog a menetidő, kiszámíthatóbb lesz a vasúti közlekedés. A megállóhelyek
részleges átépítésével nő a vasúti személyszállítás színvonala. A pálya mellett
alul- és felüljárókat létesítenek, átépítik az állomások peronjait, 11 helyszínen,
848 férőhellyel P+R parkolókat építenek, Dorog állomás mellett pedig buszfordulót létesítenek.
A kétvágányos kitérő megépítésével az egyvágányú pályán a szembejövő vonatok
kikerülhetik egymást, ezzel 15 perces követési időt tesznek lehetővé vonatok között a reggeli és délutáni csúcsforgalomban. Piliscsaba és Esztergom között a sebesség a jelenlegi óránkénti 60 kilométerről 70-100 kilométeresre nő. A korszerűbb pálya révén a zajterhelés és a porterhelés is jelentősen csökken.
A felújítást elindító sajtótájékoztatón elhangzott, hogy mióta a vonalon új Desiro
vonatok járnak, ugrásszerűen megnőtt az utasszám. A projekt egyik vezetője szerint mivel a Desiro által bevonzott új utasok igényesebbek, „megnőtt az igény az
igényességre”, elmaradt a vonatoktól az infrastruktúra, ez kényszerítette ki a projektet. „Gyönyörű ez a vasútvonal, öröm építeni” – áradozott a projektvezető vonatozás közben.
Kényelmetlenségek
A beruházás kapcsán a következő vágányzárakat tervezik:
Pilisvörösvár - Piliscsaba között: 2012. 06. 16. – 2013. 03. 31.
Piliscsaba - Esztergom között: 2012. 06. 16. – 2012. 10. 30.
A vágányzárak miatt 2012.06.16.-2013.03.31 között Pilisvörösvár és Esztergom
között vonat helyett autóbusszal lehet utazni. A csütörtöki nyitóünnepségen az is
kiderült, hogy ebben az esetben a buszokat a MÁV Start Zrt. finanszírozza.
A Pilisvörösvár-Piliscsaba vonalszakasz közötti munkálatok várhatóan 2013 végére, míg a Piliscsaba-Esztergom közötti kivitelezés 2013 közepére készül el.
Az Óbuda és Pilisvörösvár közti szakaszt is felújítják, ugyanaz a konzorcium nyerte
a tendert, mint a két másik szakasznál, de ennek a pályáztatása még nem zárult
le, mert egy vesztes cég megtámadta az ítéletet.
Az építők
A beruházás két közbeszerzés keretében valósul meg. A Pilisvörösvár és Piliscsaba közötti vonalszakasz kivitelezője a Szemafor Konzorcium (Vezető tag: A-Híd
Építő Zrt., tagjai: Vasútépítők Kft., H.F. Wiebe GmbH & Co. KG - szerződéses ár:
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10 408 018 051 Ft + Áfa). A Piliscsaba és Esztergom közötti vonalszakasz kivitelezője az Inflexió Konzorcium (Vezető tag: Vasútépítők Kft., tagjai: H.F. Wiebe
GmbH & Co. KG, A-Híd Építő Zrt. - szerződéses ár: 8 753 943 093 Ft + Áfa).
A projekt az Új Széchenyi Terv keretében a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
részeként valósul meg, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával.
Az elmúlt években több mint 100 milliárd forint felhasználásával 120 km vágányt
építettek át Magyarországon, a MÁV a 2014-től további, mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti pálya
Újítások
Összesen 58 műtárgyat újítanak fel, a megállóhelyeken térvilágítást és szélesebb, magas peronokat telepítenek (Szabadságliget, Klotildliget és Pázmáneum
megállóhelyen és Piliscsaba állomáson, valamint az újonnan létesítendő
Magdolnavölgy, Pilisjászfalu, Piliscsév megállóhelyeken és Leányvár, Dorog,
Esztergom-Kertváros állomásokon). A peronokon a térvilágítás mellett peronfedés is készül. A megépülő peronokban a kábelalépítményt a térvilágításra, a leendő távhangosításra, vizuális utastájékoztatóra méretezik.
Fantasztikus projektindító ünnepség
A projekt elkezdésének alkalmából kellemes sajtóeseményt szervezett a NIF.
Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára többek közt egy forgalmi tárcsával elindította az utolsó vonatot (ami persze
csak szimbolikusan az utolsó), fényképezkedett a nosztalgiamozdony vezetőülésében, beszédet mondott, és több öltönyös úrral együtt megemelt egy egytonnás
sínszálat. A sínszálat utána egy arra várakozó munkáscsoport azonnal visszaszerelte a helyére, hiszen az emelés csak a fotók kedvéért történt. Azt jelképezte,
összefogással bármi sikerülhet, még a lehetetlen is.

Karácsony János énekel Fotó: Huszti István

Az újságírókat Piliscsabára szállító nosztalgiavonatra vendégművészt is hívtak,
Karácsony Jánost az LGT-ből. Az építők egyik képviselője nem túlzott, amikor
azt mondta, az ország egyik legszebb vasútvonaláról van szó, konstatáltuk a hegyek között.
Míg egy hölgy a Windowst beüzemelte, Karácsony eljátszotta A síneken című
számot. A projekt egyik nyertes cégének igazgatója elmondta, hogy a felújítás
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30-40 milliárdos elképzelés:
Győr elővárosi közlekedését csak a vasút oldja meg

A VEKE győri tagszervezete készítette terv szerint Győrben két új vasúti
megálló épülne Ady- és Marcalvárosban, valamint zónaalapú, egységes
tarifarendszert vezetnének be.
Portálunk utoljára tavaly júliusban foglalkozott elemző cikkben a győri elővárosi közlekedéssel.
Közel egy éve arról írtunk, hogy nem csak 21. századi látványterveket készített egy „leendő” marcalvárosi vasútállomásról egy győrújbaráti friss diplomás
építész, de diplomamunkájában az elővárosi tömegközlekedés lehetséges kialakításával is foglalkozott.
Most a Városi és Elővárosi Közlekedési
Egyesület (VEKE) győri tagszervezete hozta nyilvánosságra tanulmányát a kisalföldi
megyeszékhely elővárosi közlekedésének
fejlesztési lehetőségeiről. „Győr elővárosának jelenlegi közlekedési rendszere elért a
teljesítőképessége határához”
Becsomagolt marcalvárosi vasútállo- „Az egyre növekvő agglomeráció, a város
más – látványtervek: Füzy Zsuzsanna.
szerepének jelentősebbé válása szükségessé teszi, hogy az elkövetkezendő 30-40 évre új, hosszú távon is időtálló fejlődési irányokat jelöljünk ki.
Úgy gondoljuk, hogy kapkodó járatritkítások, tarifaemelések helyett részletes koncepció kidolgozása és következetes végrehajtása lehet az egyedüli alternatíva
Győrben” - kezdte a kisalfold.hu-nak Feld István Márton.
A VEKE alelnöke hozzátette:
„Győr elővárosának jelenlegi közlekedési rendszere elért a teljesítőképessége határához, s továbblépésre, fejlődésre ebben a formájában alkalmatlan”.

Vonatról buszra vagy buszról vonatra: átszállási lehetőség Salzburgban

Sínek vannak Győrben, de elegendő megálló nincs
„A főútvonalak forgalmának döntően
autóbuszokkal történő kiszolgálása
olyan mértékű eszközfelhasználást
és energia-kibocsátást tesz szükségessé, amely – főként a szolgáltatás
problémáinak ismeretében – gazdaságossági, s környezetvédelmi szempontból sem tartható fenn hos�szútávon. A vasútban viszont óriási

Német emeletes S-Bahn-vonat a győri állomáson.

tartalékok vannak, megfelelő stratégia hiányában
azonban ezeket az elmúlt évtizedekben nem szabadították fel, az elővárosi szegmensben a vasút egyáltalán nem tudott alkalmazkodni az elmúlt
időszak megváltozott viszonyaihoz.
Győr elővárosi vasútvonalait ma helyenként gyenModern, 21. századi átszállópont ge infrastrukturális állapotok, a kívánatosnál alacsonyabb pályakapacitás, rossz menetrendi strukSaarbrückenben - fotó: VEKE
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túra jellemzi. A megyeszékhely saját vasúthálózata a városból
jelentős területet foglal el, azonban hiányzó fontos vasúti megállók, néhány száz méteres vágánykapcsolatok miatt ma nagy része
nehezen használható” - magyarázta Feld István Márton.
Nyugat-Európában zónarendszerben fizetnek az utasok
Összeállította:
„Hazánk számára vasúti téren referenciát jelentő országokban
Bartha Géza
(Ausztriában, Németországban, Svájcban, Dániában) számos
példa található arra, hogy miként sikerült akár nagyvárosok, akár
Győr-léptékű kisebb régiós központok esetében korszerű, az egész térség közlekedésének a gerincét jelentő elővárosi vasúti közlekedést kiépíteni.
A közlekedési rendszer alapját alacsony menetidőket, magas járatsűrűséget és nagy kapacitást biztosító vasúti gerinchálózatnak kell biztosítania.
A központi városon belül sok
megállóval rendelkező vasúti
gerincvonalat kell létesíteni,
amelyet ugyanazokkal a jegyekkel, bérletekkel igénybe
lehessen venni Győrön belül,
mint a helyi buszokat.
Nyugat-Európában általában
területi alapú zónarendszer
működik, vagyis valamennyi
busz- és vonatmegállót zóFreiburgi példa képzeletben a győri Baross hídon: közúti nákba rendeznek.
híd a vasút felett, melyet csak tömegközlekedési jármű- Ebben a rendszerben nem a
vek használnak
járatok pontos útvonalától,
hanem a kiindulási és végponttól függ a díjszámítás, s ez alapjaiban tér el a minden
szinten merev, kilométer alapú magyar díjszabástól” - magyarázta Feld István Márton.
Külföldön a jegyrendszert a közlekedésszervező alakítja ki A VEKE alelnöke hozzátette:
„külföldön a bevált példák azt mutatják, hogy nem a közlekedési cégek tervezik meg a
szolgáltatást maguknak, hanem a helyi közlekedési szövetség, amely minden tervezési,
stratégiaalkotási feladatot átvesz az üzemeltetőktől.
A szolgáltatók dolga csupán annyi, hogy az elvárásoknak megfelelően leközlekedtessék a járműveket, a közlekedésszervező pályázatokat ír ki, amelyen magáncégek is elindulhatnak.
Amely pályázó a legjobb ár/érték arányt éri el, azé a közszolgáltatási szerződés 5-10
évre, s így a jegyrendszert, s az ezzel kapcsolatos kérdéseket is a közlekedésszervező felügyeli”.
Új megállót szükséges építeni Ady- és Marcalvárosban „Álláspontunk szerint Győr vasúthálózatán létre kell hozni olyan központi törzsvonalat, mely alkalmas a nagy számú elővárosi vonat fogadására. A központi
gyorsvasúti gerincszakaszon két új megállót (Adyváros, Marcalváros) kell kialakítani.
Így a környező településekről érkező utasok közvetlenül eljutnának számos iskolába,
munkahelyre, illetve bevásárlóközpontokba
és a kórházhoz is.
Az új gerincvonal a járatok sűrűsége, s az új A győri körvasút vonalvezetése és megállói
megállók miatt alkalmassá válhat városon a VEKE tanulmányában
belül közlekedésre is, ezáltal tehermentesítve Győr zsúfolt helyi közlekedését is.
30-40 milliárd forintból 30-40 évig időtálló elővárosi közlekedés valósulna meg A megyeszékhely vasúti rendszerének ilyen módon történő újragondolása hatalmas területeket is szabadíthat fel a város számára, továbbá ma kevésbé frekventált településrészeket is a régió csuklópontjaivá tehet.
Ezekkel a megoldásokkal, körülbelül 30-40 milliárd forintos költségből az egész győri
előváros számára fenntartható, 30-40 éves távlatban is időtálló közlekedési hálózat alakítható ki” - közölte Feld István Márton.
Mennyire reális a terv? Arra a kérdésünkre, hogy mennyire látja reálisnak a terv megvalósulását, a VEKE alelnöke úgy válaszolt: „mi hosszabb távon gondolkodunk, s az sem
utolsó szempont, hogy számos uniós beruházás fog megvalósulni a Győr környéki vasúton a következő 10 évben. Az igazi kérdés, hogy miként.
Fontos megjegyezni a Győr-Sopron és a Győr-Pápa-Celldömölk szakaszok korszerűsítését is - utóbbiak egyértelműen hatással lesznek a győri elővárosi közlekedésre is”.

Forrás: Kisalföld
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sínek világa…

után nem fog így kilötyögni majd a kávénk, igaz, étkezőkocsik nincsenek ezen a
vonalon. A projekt során olyan komfortfokozatot érnek majd el, hogy szerintük komoly alternatívát jelent majd a vasút az autózás számára. Hacsak nem szoknak
át közben a buszozásra. „Annyi mindent kéne lekésni” – dalolta gitárja felett Karácsony, miközben visszafelé egy állomáson egy Desiróra vártunk. Forrás: Index
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