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rozási kereteket teremt, ami által tervezhetőbbé
válik a vasút tevékenysége. Ezzel csak az a baj,
hogy tervezhetően van csökkentve a kínálat mértéke. Vitathatatlan viszont, hogy
ezt most már valóban törvény rögzíti. De ettől jobb lesz a kevesebb? Az sem volt
újdonság mondandójában, hogy a fejlesztési minisztérium célja, hogy a MÁV egységes szervezetté váljon, a cégcsoport szerkezete pedig korszerű és hatékony legyen. A kérdés mindössze tán csak annyi, hogy két éve ezt halljuk már és semmi
nem történt ennek érdekében eddig. Örömmel hallottuk , hogy kormánybiztos felügyeli a MÁV sorsát, csak hát az a kérdés, hogy ennek hatására több forrás jut
majd a MÁV-ra. Volt már kormánybiztos a MÁV élén. Most megint erre van
szükség? Az élet már bizonyította, hogy ettől jobb lett? Na mindegy, ünnep volt
ez akkor is, hiszen sok-sok vasutas kolléga részesült elismerésekben. Több évtizedes becsületes munkavégzéseket jutalmaztak különböző elismerésekben az erre a
napra pompában tündöklő Vasúttörténeti Parkban.
Soraimat azzal kezdtem, hogy idén egybeestek az ünneplések. A MOSZ Szerencs
városában ünnepelt, ahol az önfeledt szórakozás közepette rengetegszer előtört a
kollégákból a vasút jelenlegi helyzetével kapcsolatos panasz és aggodalom. Ami elkeserítő, hogy a beszélgetések döntő többsége nem arról szólt, hogy micsoda nagyszerű felemelkedés látszana vasút háza táján. Rohamosan romló munkakörülmények mellett kell nap, mint nap a szolgáltatást eladhatóvá tenni. Úgy kell
kiszolgálni az utast, hogy mellette a körülmények nem hogy javulnálak , hanem
inkább romlanak. Lassuló pályák , elöregedett kocsik , mozdonyok feladata, hogy
javítsanak a szolgáltatás színvonalán egy megkurtított menetrendi kínálat mellett. Nem hinném, hogy a vasutasnapon ünnepi köszöntőket mondóknak ez jelenthet valamit. Ahhoz vonatra kell szállni, titokban, nem csinnadrattával kamerák
össztüzében, napokkal előtte felkészített járműveken. Bár lassan már ilyen formában sem veszik igénybe azok az emberek a vasutat, akik tehetnének érte valamit.
A vezetők és vezetettek lehet, hogy másképpen látták a 62. Vasutasnapot.
De akkor itt nagy baj van. Az illúziót valóságnak láttatni ugyanis nem más,
Kiss László
mint egy klasszikus cirkuszi mutatvány! 

Ünnep, vegyes érzésekkel
Július eleje ünnepléssel telt el a vasutas közösség számára. Hosszú évek óta először
esett egybe a vasutasnapi ünnepségsorozat
és a Mozdonyvezetők Országos Találkozója.
Mindez lehetőséget nyújtott arra, hogy az a
sok jó, ami elhangzott a 62. Vasutasnapi ünnepségeken, közvetlenül megmérettessen a
vasutas munkavállalók között is.
Az ünnepségek sora a GYSEV-nél kezdődött
július 6-án. Az ott megjelenő Fónagy János államtitkár - aki kormánybiztosként
felügyeli a MÁV tevékenységét – csak szépet és jót mondott a vasút jelenéről
és kibontakozó jövőjéről. A vasúti személyszállítás jelentős térnyeréséről beszélt,
mely alapja lehet egy fellendülő vasút jövőjének. Mindezt annak tükrében tette, hogy áprilisban 417 vonattal csökkentették a személyszállítási kínálatot hazánkban. Én a mai napig is becsülöm államtitkár úr mérhetetlen optimizmusát,
de nem tudom felfogni - valószínűleg bennem van a hiba -, hogy csökkenő kínálat
mellett, hogyan lehet az utasszámot növelni? A GYSEV-et hozta fel példaként,
megfeledkezve arról az apró tényről, hogy jelentős mennyiségű vonalhossz átadása után növekedett meg az utasszám. Reméljük , hogy e tendencia azért töretlen
lesz a jövőben is!
Másnap a Vasúttörténeti Parkban a tisztek avatásával folytatódott az ünnepség. Az itt beszédet tartó államtitkár asszony is csodás jövőt festett fel a vasutasok számára. A Személyszállítási törvény elfogadását itt is kiemelt jelentőségűnek
értékelték , mintha ettől a vasúti közlekedés szárnyra kaphatna. Bár lehet, hogy
megint csak én vagyok túlzottan kétkedő.
A délutáni ünnepségen arról beszélt Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, hogy a versenyképes kínálat megteremtése érdekében folytatja a közösségi közlekedés átalakítását a kormány. A miniszter is kitért arra, hogy az elfogadott
személyszállítási törvény több évtizedes hiányosságot pótol, egyértelmű finanszí-

A 62. Vasutasnap helyszíne
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A 62. Vasutasnap
GySEV
A vasutasok hagyományos ünnepét tartották július 5-én csütörtökön Sopronban. A GySEV vasutasnapi ünnepségére meghívót
kaptak a vasúti közlekedésben dolgozók, a társszervek, a vasúttal együttműködő partnerszervezetek képviselői. Az eseményen
Sopront dr. Simon István alpolgármester képviselte. A vasút felett nem járt el az idő, a vasút minden ország nemzetgazdaságának egyik legfontosabb pillére marad – hangsúlyozta Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára,
közlekedési kormánybiztos, aki azt is elmondta, hogy a GYSEV
Zrt. tevékenysége, eredményei azt bizonyítják, hogy Magyarországon is van jelene és jövője a vasútnak. Mondandójában kiemelte
a személyszállítási törvény megszületésének fontosságát is. Dávid Ilona, a MÁV-GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója a szolgáltatás
színvonalának fontossága mellett a közlekedés biztonságosságát
hangsúlyozta. Ennek jegyében a vasúti átjárók biztonságossá tételére a GYSEV 1 milliárd forintot nyert a NFM pályázatán, míg a
MÁV 11 milliárdot. A Vasutasnapon az eddigi hagyományoknak
megfelelően átadták a vasút szolgálatában kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkáját elismerő kitüntetéseket és dicséreteket
is.
(sopron.hu)
MÁV-Csoport
A vasút a közösségi közlekedés gerince
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter a magyar
vasút működése, fejlesztése
terén jelentős munkát végző vasutasoknak adott át kitüntetéseket pénteken, a 62.
Vasutasnapon, a Magyar Vasúttörténeti Parkban.
A vasutas társadalom legnagyobb ünnepén a hagyományos vasutas tisztavatásra is
sor került; a 101 most esküt
tevő tisztet Hegmanné Nemes
Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára és Dávid Ilona,
a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója köszöntötte.
A MÁV-Csoport 101 új vasúti tisztje – akik a MÁV Baross Gábor Oktatási Központ szakmai képzését végezték el – tett szolgálati fogadalmat 2012. július 6-án délelőtt, a 62. Vasutasnapon. A Magyar
Vasúttörténeti Parkban rendezett központi ünnepségen miniszteri
valamint vállalati elismeréseket is átadtak.
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Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter vasutasnapi beszédében hangsúlyozta: „Magyarországon van jövője a vasútnak. A
hagyomány és szakértelem mellett a felemelkedés záloga az és�szerű átalakítás, folyamatos korszerűsítés, javuló színvonal, az egységes tarifa- és jegyrendszer bevezetése és még több figyelem az
utasokra. A Kormány – az uniós törekvésekkel összhangban – a
közösségi közlekedést részesíti előnyben az egyéni megoldásokkal szemben.
A versenyképes kínálat megteremtése érdekében a Széll Kálmán
Tervben rögzített irányokhoz igazodva folyik a közösségi közlekedés
átalakítása. A folyamatot kormánybiztos felügyeli.”
A miniszter kiemelte: „A tavasszal elfogadott személyszállítási törvény egyértelmű finanszírozási kereteket teremt, tervezhetőbbé teszi
a vasúti tevékenységet. Határozott célunk a közösségi közlekedési
menetrendek összehangolása, a vasút előnyének biztosításával ott,
ahol a megfelelő kötöttpályás infrastruktúra ezt lehetővé teszi. Továbbá célunk, hogy a MÁV kevésbé széttagolt, egységesebben működő, hatékony szervezetté váljon. Uniós előírás, hogy a pályavasúti
tevékenység teljes mértékben
elkülönüljön, így
ezen a területen
is sok a megoldandó feladat.”.

A felavatott vasutas tiszteket Hegmanné Nemes
Sára, az NFM vagyonpolitikáért felelős államtitkára köszöntötte. Beszédében kifejtette: „Azon dolgozunk, hogy a vasút újra a rangjához méltó helyét
foglalja el a társadalomban. Ehhez az első, legfontosabb lépést már
megtettük az áprilisban elfogadott személyszállítási törvénnyel, amely
alapvetően meghatározza hazánk közlekedés-fejlesztésének elkövetkezendő éveit. Nagy hangsúlyt fektetünk az elővárosi közösségi közlekedés feltételeinek javítására; a felújítások mellett ezt szolgálja az
egységes jegy- és bérletrendszer tervezett bevezetése is. A már megkezdett vagy a közeljövőben kezdődő vasútfejlesztési munkák ország-
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szerte összesen több mint 500 milliárd
forint értékben valósulnak meg. A következő uniós támogatási ciklus tárgyalásai
során is Magyarország kiemelten kezeli
a közlekedéspolitikai és gazdasági szempontból egyaránt meghatározó, Európát
átszelő közlekedési hálózat fejlesztéséről
szóló rendelettervezetet.”
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: „A vasutasoknak sokat
jelent, hogy a vasút több évnyi háttérbe szorítottság után újra visszanyerheti vezető szerepét a közösségi közlekedésben. Egyértelmű a vasutat támogató

politikai szándék; csak rajtunk, vasutasokon
áll, hogy élni tudunk-e a lehetőséggel, s mindent meg kell tegyünk ennek érdekében. És�szerűen működő vállalatstruktúrában, nem
pazarló gazdálkodással, felelősséggel, folyamatos szolgáltatásfejlesztéssel, udvariassággal, szolgálatkészséggel általánosságban, és
a napi munkánk során is sokat tehetünk és
fogunk tenni az utasok, az adófizetők elégedettségéért. Jól átgondolt, gyors lépésekkel
jelentős fejlesztéseket hajtunk végre szolgáltatásaink terén, s növeljük a vasút, az utazás
és a kapcsolódó szolgáltatások minőségét.”
(forrás és fotók: MÁV Zrt. )

Vasutasnapi kitüntetés-átadás a Rail Cargo Hungariánál
Július 6-án, pénteken a Rail Cargo Hungaria Zrt. székházában ünnepélyes keretek között adták át a 62. Vasutasnap
kitüntetéseit. Az eseményen Kovács Imre CEO, az Igazgatóság elnöke és Arnold Schiefer CFO, az Igazgatóság tagja
köszöntötték az elismerésben részesülteket.
Kovács Imre beszédében kiemelte, hogy a
vasutasnapi kitüntetés-átadás jó alkalom arra, hogy összegezve lássuk, milyen nagyszerű
munkát végez vállalatunk minden egyes kollégája, aki hozzájárult az RCH sikeréhez. Az elmúlt év gazdasági változásai azonnali alkalmazkodást igényeltek, melyekhez vállalatunk
nem csak idomult, hanem kiaknázta a benne rejlő lehetőségeket is. „Az Organizációs
projekt keretében konkrét lépéseket tettünk,
amelyekkel sikerült realizálni céljainkat.” A tavalyi évben anyavállalatunkkal, a Rail Cargo
Austriával való hatékony együttműködésünk
révén pozitív eredményt mutattunk fel. Az idén
ennek a folytatása a célunk, hiszen a közös
erőfeszítés és az együtt gondolkodás meghozza eredményét. Vállalatunk egyik legmeghatározóbb fázisához ért, melyben a legfőbb feladat és cél egyben, hogy az RCH pozícióját
Közép- és Kelet-Európában megerősítse.
Kovács Imre gondolatait továbbfűzve Arnold Schiefer vette át a szót, aki hangsúlyozta, hogy társaságunk eredményét Ausztriában
is elismerik. A közös munka gyümölcseként a
tavalyi év végén pozitív nulla üzemi eredményt
tudtunk felmutatni. Arnold Schiefer beszédében kifejezte köszönetét a teljesítményért. „A
jövőbeni sikeres együttműködéshez nem kell
mást tennünk, mint folytatni azt és úgy, amit
és ahogy korábban. Mindehhez a Rail Cargo
Hungaria Zrt. minden tagjára szükség van.” –
mondta Arnold Schiefer.
Kovács Imre és Arnold Schiefer beszédüket
követően elismerésben részesítették azon kollégákat, akik élen járnak a Rail Cargo Hungaria Zrt. hatékonyabb, eredményesebb és ta-

4

karékos működésének kialakításában, és az
ezzel járó mindennapi feladatok ellátásában.
A rendezvény a minisztériumi kitüntetés-átadás bejelentésével kezdődött, melyet az
RCH egyik kiváló kollégája, Kovács Mihályné
(TÜK, Záhony, rendszer- és folyamatszakértő)
vehetett át a MÁV központi rendezvényén, a
Vasúttörténeti Parkban.
Az RCH kitüntetéseit és a felsővezetői dicséreteit a társaság székházában Kovács Imre és
Arnold Schiefer közösen adták át, többek között Dányi Attila, vontatásmenedzsment szakértőnek és László Levente mozdonyvezető
kollégának is
A Cargo szolgálatáért kitüntetés ezüst fokozatát Dányi Attila, vontatásmenedzsment szakértő is átvehette. Dányi Attila 1988-ban állt munkába a MÁV Rt.-nél.
Több vasútszakmai végzettséget szerzett és
ezek alapján különféle munkakörökben tevékenykedett. A felsőfokú állami iskolai végzettség megszerzése után 2003 végén eredményesen teljesítette a gépészeti szakszolgálat
felsőfokú vontatási vizsgát is. 2007 májusától lett a MÁV Cargo Zrt. munkatársa. Előbb
a Szállításmenedzsment szervezetben tevékenykedett, majd a Vontatásmenedzsmentnek lett a tagja. Eddigi szakmai pályafutása
folyamatosan az üzemeltetési szakterülethez
kötődik. Magas felkészültségű, nagy tapasztalatú munkatárs, akinek szorgalma és kitartása példaértékű.
Felsővezetői dicséretben részesült László Levente mozdonyvezető kollégánk is.
László Levente középiskolai tanulmányit követően, 1994-beni állt munkába a MÁV Rt-nél.

Több vasútszakmai végzettséget szerzett és
ezek alapján különféle munkakörökben tevékenykedett. Volt villamos járműszerelő, mozdonyvezető, területi gépészeti irányító. Az
RCH-nál a Vontatásmenedzsment megalakulásának napjától, 2010. január 1-től dolgozik,
mint mozdonyvezető. Szükség esetén hálózati
vontatási főirányítóként is megállta helyét. Jó
felkészültségű, megbízható, nyugodt és tisztelettudó munkatárs. Munkája példaértékű.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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Zsitnyánszki László

külsős
mozdonyfelvigyázó
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Dr. Major Istvánné

kockázatelemzési
és ellenőrzési szakértő
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MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
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Jog szervezet
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műszaki szakértő
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Mérnöki és elvi ügyek szervezet
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Mosonyi János
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Budapest
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Vontatás-szolgáltatási telephely,
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Külső szolgálati hely, Északi
Vontatás-szolgáltatási telephely,
Ferencváros
Külső szolgálati hely, Záhony
Vontatás-szolgáltatási telephely,
Miskolc
Külső szolgálati hely, Pécs

Bodó Ilona

humánpartner
szakelőadó

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest

Humán szervezet

Farkas József

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest Területi Vontatásszolgáltatási Központ

Vontatás-szolgáltatási telephely,
Szolnok

Janostyák Tibor

mozdonyfelvigyázó

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Szabó Gyula

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Kecskés András

külsős
mozdonyfelvigyázó

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Németh István

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Boros István

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Tomsits András

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Kozák Péter Györgyné

elemző gazdálkodó
szakelőadó

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Herbel István

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Szalai Attila

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Feketéné Szatmári
Rozália

általános ügyviteli
szakelőadó

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Cseterás Tamás Zoltán

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
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Budapest Területi Vontatásszolgáltatási Központ

Külső szolgálati hely, Győr

Debrecen Területi Vontatásszolgáltatási Központ

Vontatás-szolgáltatási telephely
Debrecen

Budapest Területi Vontatásszolgáltatási Központ

Vontatás-szolgáltatási telephely,
Székesfehérvár

Miskolc Területi Vontatásszolgáltatási Központ

Vontatás-szolgáltatási telephely,
Miskolc

Pécs Területi Vontatásszolgáltatási Központ
Pécs Területi Vontatásszolgáltatási Központ

Szeged Területi Vontatásszolgáltatási Központ

Külső szolgálati hely, Nagykanizsa
Vontatás-szolgáltatási telephely,
Dombóvár
Vontatás-szolgáltatási telephely,
Szeged

Szombathely Területi VontatásKülső szolgálati hely, Zalaegerszeg
szolgáltatási Központ
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Kitüntetettek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél

Vezérigazgató-helyettesi
dicséret

Vasutasnap...

Elek László István

műszaki szakértő

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest

Mérnöki és elvi ügyek szervezet

Nagy Ferencné

általános ügyviteli előadó MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest

Személyzet menedzsment szervezet

Tarcsa Gusztáv

vontatás erőforrás
koordinátor

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest

Személyzet menedzsment szervezet

Bognár Gyula

területi vontatási
főirányító

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest

Személyzet menedzsment szervezet

Béres Ferenc

informatikai szakértő

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest

Gazdálkodás szervezet

Kis Zoltánné

menedzserasszisztens

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest

Humán szervezet

„A Vasút Szolgálatáért” Bronz fokozat
Név

1. Szekeres Antal

Munkakör

Személyügyi terület

Személyügyi részterület

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

vontatási vezetőmérnök

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

2. Wilmek József

mozdonyvezető

4. Vajkó János

mozdonyvezető

3. Kékesi László

5. Kozákné Simon Erika

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Debrecen Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

elemző- gazdálkodó szakelő- MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
adó

6. Huszár Ernő

Debrecen Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Szeged Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

8. Varga András

hálózati járműmenedzser

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Szombathely Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

9. Kovács Péter

biztonság vezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

7. Somogyi István

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

„A Vasút Szolgálatáért” Ezüst fokozat
Név

Szombathely Területi Vontatás-szolgáltatási Központ
Biztonság Szervezet

Munkakör

Személyügyi terület

Személyügyi részterület

1. Lalák István

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

2. Bánrévi László

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest Területi Vontatás-szolgáltatási
Központ

4. Nagy Károly

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

3. Molnár Sándor

mozdonyvezető

5. Délczegi Imre

területi vontatási
főirányító

6. Juhász Erzsébet

számviteli vezető

Miniszteri elismerés

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Miskolc Területi Vontatás-szolgáltatási Központ
Pécs Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

Szeged Területi Vontatásszolgáltatási Központ
Személyzetmenedzsment Szervzet
Gazdálkodás Szervzet

NÉV

Munkakör

Szervezeti egység

Javasolt kitüntetés fajta Rövid indokolás

Sallai Imre

mozdonyvezető

„MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
Budapest Területi
Vontatásszolgáltatási
Központ
Vontatásszolgáltatási
Telephely, Szolnok”

Miniszteri elismerés
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35 éves múltra visszatekintő mozdonyvezetői munkakörben eltöltött
eredményes, példamutató és balesetmentes munkavégzésének elismeréséül.Sallai Imre 1977. augusztus 1-én lépett MÁV szolgálatba,
1985-ben szerzett villamos mozdonyvezetői szakképesítést. A megszerzett és folyamatosan bővített ismeretei birtokában igényes, kiváló szakmai színvonalon végzett tevékenységével, komoly elismerést
vívott ki magának munkatársai és vezetői körében. A felügyelete alá
beosztott, képzés alatt álló mozdonyvezető gyakornokok részére tudását, több évtizedes tapasztalatát mindenkor önzetlenül adja át. Munkatársaival, tevékenységét irányító vezetőivel kapcsolata példamutató.

2012. június-július

1.

Név

Munkakör

Személyügyi terület

Személyügyi részterület

Fürst László

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Budapest Területi Vontatásszolgáltatási Központ

Kocsis Attila

változáskezelő

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Debrecen Területi Vontatásszolgáltatási Központ

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Pécs Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

2.

3.
Szombathy Péter- általános
né
előadó

ügyviteli

4.

Lippai József

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Szeged Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

Zapády István

mozdonyvezető

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Szombathely Területi Vontatás-szolgáltatási Központ

Nyárádi Lászlóné

emberi erőforrás bizMÁV-TRAKCIÓ Zrt.
tosítás vezető

5.

6.

Humán szervezet

Gratulálunk!
2012. június-július

méltatás
35 éve tartó mozdonyvezetői pályáját a magas szintű
szakmai felkészültség a vasúti érdekek figyelembe vétele, balesetmentes közlekedés jellemez. Munkáját a
vonatkozó szakmai- és forgalmi utasítások betartásával végzi, melyeket másokkal is következetesen betartat. Oktató mozdonyvezetőként a mozdonyvezető gyakornokok generációinak felkészítésében működött közre
és adta át tudását, tapasztalatát, hivatásszeretetét.
Munkáját kiválóan, kollegái előtt példát mutatva végzi.
Keresi a vontatás szolgáltatás hatékony elvégzése és a
megrendelők megelégedettsége közti egyensúlyt. Ennek érdekében alkotó módon konzultál a megrendelőkkel és az erőforrás allokálás többi résztvevőjével. Keresi
az új megoldásokat, melyeket kiválóan alkalmaz munkája során. Kiemelkedő része van a nagy távolságra
rendelt tehervonatok személyzetváltás nélküli vontatásának szervezésében. Gondolkodása eredményeként a
mozdonyvezetői munka hatékonysága az elmúlt években javult. A megrendelők megelégedettségét köszönő emailek mutatják.
1985 óta dolgozik a MÁV-nál, jelenleg ügyviteli előadóként támogatja a központvezető munkáját. Kitartásának, fejlődőképességének és vállalatunkhoz való
kötődésének köszönhető, hogy a többszöri szervezeti átalakulás után is azonosult cégünk filozófiájával és
célkitűzéseivel. Folyamatos tanulás és fejlődés jellemzi
pályafutását, az utóbbi évek technológia váltásait is kiválóan átültette a helyi viszonyokra. Munkatársaihoz fűződő viszonya példaértékű.
Békéscsaba szolgálati hely működési területén már 29
éve végzi kiemelkedő, balesetmentes mozdonyvezetői munkáját, melynek során a társszolgálat képviselőivel együttműködő munkakapcsolat kialakításában és
fenntartásában aktív szerepet vállal. Hisz abban, hogy
az együttműködés sikeres, eredményes munkát eredményez. Részt vesz a pályakezdők betanításában¸ nagy
türelemmel és odafigyeléssel adja át szakmai tudását
és tapasztalatait, támogatja felkészülésüket az önálló
munkavégzésre.
Társaságunk egyik legtapasztaltabb, sokrétűen foglalkoztatható mozdonyvezetője. Valamennyi vontatási
nemre érvényes vizsgával rendelkezik. Tudása, precíz
munkavégzése kiemelkedik kollégái közül. Oktató mozdonyvezető, részt vesz a fiatalabb generáció gyakorlati
oktatásában. Kollégái és vezetői körében elismert személy, akinek szakmai tapasztalataira alapozott véleményét, javaslatait figyelembe veszik. Korábban a nosztalgia vonatok továbbításának is állandó résztvevője volt.
Munkavégzéshez kapcsolódó szakmai ismereteit folyamatosan bővíti.
Nyárádi Lászlóné 33 éve dolgozik a vasútnál, ebből 23
éve humán szakterületen, munkáját mindenkor a szorgalom, a szakma iránti elkötelezettség jellemzi. 2008.
január 1-jétől a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. HUMÁN, Emberi erőforrás biztosítás szervezet vezetőjeként irányítja és szervezi a 4 ezer fős Társaság humánpartneri tevékenységét, valamint 2011. év eleje óta az irányítása alá tartozik
a kompenzációs és a humán kontrolling tevékenység is.
Mindemellett aktívan részt vett a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-t
is érintő Összevont vasúti személyszállítás projekt HR
Munkacsoport tevékenységében. Folyamatosan törekszik ismereteinek bővítésére, célja, hogy mind az irányítása alatt álló szervezetek, mind ő maga minél magasabb szinten feleljen meg a szakmai kihívásoknak.
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„A Vasút Szolgálatáért” Arany fokozat

MOT 2012.

Mozdonyvezetők Országos Találkozója –
Idén is jelentős érdeklődés kísérte a Mozdonyvezetők Szakszervezete által szervezett nagyszabású, országos rendezvényt, a Mozdonyvezetők Országos Találkozóját (MOT). A hagyományosan
minden évben megtartott eseménynek idén Szerencs városa adott otthont. A kétnapos találkozón több száz mozdonyvezető és családtagja vett részt, melynek immáron hagyományos része a

MOSZ Kupadöntő, amelybe idén a rendezőkön kívül a tavalyi bajnok Miskolc, illetve Szombathely,
a GYSEV két csapata és a későbbi bajnok Hegyeshalom jutott be.
A rekkenő hőségben a szerencsi sportpályán Kiss László elnök nyitotta meg a patinás sporteseményt a tárogatóval eljátszott himnusz után. Szerencs város részéről Koncz Ferenc polgármester úr

üdvözölte a résztvevőket a csokoládé és a bor városában.
A parázs mérkőzések közepette a nézők a sátrak minimális árnyékában olthatták szomjukat,
s az éhesebbek virslivel, házikolbásszal múlathatták éhségüket. A sportpálya egyetlen árnyékos
szegletében a Vasutas Egészségpénztár munkatársai egészségügyi állapotfelmérést végeztek a bátrabbaknál. Az ügyesebbek vicces egészségtotóval vívhatták ki a jogot arra, hogy értékes jutalmakban részesüljenek az esti bál során.

Megnyitó

Első az egészség...
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MOT 2012.

Szerencs

Városnézés

A focit kevésbé

kedvelők ez idő
alatt a város neve
hettek meg. A Rá
zetességeivel ism
kóczi örökség vá
erkedrában tekinthett
ek be a múlt em
városi fürdő hűs
lékeibe, a
vizét élvezhetté
k, vagy a kézműv
költhették el idej
es és kirakodó vá
üket, pénzüket.
sárban
Mondani sem ke
ll, hogy a borkós
nak is sok lelkes
tolásokhíve akadt. A vá
rosnéző kisvonat
tal szinte egész
megismerhetővé
Szerencs
vált.

A múzeum

2012. június-július
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Az ünnepélyes
megnyitó után
a várva várt
vacsora vette ke
zdetét, majd a bá
trabbak belekezdtek a táncpa
rkett lepróbálga
tásába. Az esti órákban került
sor a 2012. évi M
ozdony vezetőkért emlékére
m átadására. A
z idén Hor váth
Imre és Talpas Jó
zsef valamikori
területi üg yvivők kapták meg
az ezüst plaket
tet. Hor váth úr
sajnos nem tudo
tt részt venni a
bálon, íg y csak
Talpas József úr
tudta személye
sen átvenni az
ezüst medált.
Azt est folyamán
került sor a Vasu
tas Egészségpénztár totó
jának sorsolásár
a is, melynek
eredményeiről ké
sőbb olvashat az
érdeklődő.

”
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etést Kiss Lá
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Talpas József

Báli helyszín
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Az est eg yetlen

sportvonatkozá
sa a 2011/2012
tése volt. A há
MOSZ kupadö
zigazdák pusz
ntő eredményh
ta udvariasságb
irdeól a hatodik he
lyen végzett So
lyet érték el. Ö
pron II. csapat
a, akiket Szom
tödik hebathely labdar
dik helyen. A
úgói előztek m
bronzérem Mis
eg a negyekolcé lett, az
ezüst Sopron
került, míg a dö
I. csapatának
ntőt Heg yeshal
tulajdonába
om csapata ny
erte meg, meg
A sportbizotts
nyer ve ezzel a
ág távolléte ok
kupát.
án a játékvezet
pus díjat Csikj
ők szavazata
a Zsolt misko
al
apján: a legjob
lci, illetve legj
b kaobb játékos ki
Mihály hegyes
tüntető elismer
halmi sportoló
ést Dankó
vihette haza. A
z ünnepi pillana
té volt a főszer
ep.
tok után ismét
a parket-

utató
Fegy ver bem

jnok
A 2012. évi ba

Másnap mindenk
i kedvére tölth
ette el az
idejét. A szeren
csi vár, illetve vá
rosnézés sokakat csábított
kirándulásra, de
az olyan események is néps
zerűek voltak, m
int például az
oldtimer autók
mustrája, a mot
oros találkozó
vagy éppen az ai
rsoft fegy verbem
utató. A nagy
meleg elől a hű
s, árnyas pincék
kínáltak ismét
menedéket, ahol
a mozdony veze
tők borkóstoló
keretében kaptak
ízelítőt a környé
k nemes nedűiből.
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Szerencs

MOT 2012.

Mozdonyvezetők Országos Találkozója –
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ndezése. Kiss
László

rnyezet
Gyönyörű kö
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Egészség-kvíz sorsolása

-
Vasutas Egészségpénztár ajándékcsomag, nyerte: Boldi Erzsébet, Nyíregyháza
- Vasutas Egészségpénztár ajándékcsomag, nyerte: Szabó Zoltán, Szerencs
- Vasutas Egészségpénztár ajándékcsomag, nyerte: Dombrovszki Tamás,
Pusztaszabolcs
- Belépő 3 főre a MASPED ANNAGORA KFT. által felajánlott Annagora Aqua& Wellnessparkba Balatonfüredre, nyerte: Varga Ferenc, Tiszafüred
- 1 db vérnyomásmérő az OXIVIT-Webegészségbolt jóvoltából, nyerte: Makainé Számadó Angéla, Debrecen
- 10 000,- Ft-os vásárlási utalvány a Josef Seibel üzlet ajándéka, nyerte:
Gyüréné Csuka Renáta, Fényeslitke
Belépő 4 főre a MASPED ANNAGORA KFT. által felajánlott Annagora Aquak
só
zc
ké
„Egészséges”
& Wellnessparkba Balatonfüredre, nyerte: Nardai Gábor, Gencsapáti
- A Revans 2000 Kft. jóvoltából egy 10 000,- Ft-os Sholl vásárlási utalvány,
, nyerte: Dorcsinec Lászlóné, Miskolc
- 1 db vérnyomásmérő az OXIVIT-Webegészségbolt ajándéka, nyerte: Szalai László, Kőszeg
- 2 db egyenként 5 000,- Ft-os vásárlási utalvány az OFOTÉRT jóvoltából,
nyerte: Albert István, Miskolc
- 20 000 Ft értékben beváltható VISZLAY Sportbolt által felajánlott vásárlási utalvány, nyerte: Rüsics Ágnes, Felsőszölnök
- Fődíjként 2 éjszaka szállással, 2 fő részére, egy szállodai utalvány, amely felhasználható a megújult gyulai Hunguest Hotel Erkelben,
nyerte: Baranyai Teréz, Répcelak
Köszönjük a támogatóknak!

M.O.T. 2012. Szerencs – Kupa döntő eredményei
Sopron I.

I.

Szombathely

Sopron II.

Hegyeshalom

II.

Miskolc

Szerencs

Mérkőzések és eredmények:
I.-es pálya

I.-es csoport

Sopron I. – Sopron II.

5–5.

1–1 pont

Miskolc –

2–3.

0–3 pont

Miskolc

– Sopron II.

II.-es pálya

3–0.

Sopron I.
II.-es csoport

3–0 pont

Szerencs – Hegyeshalom

1–12.

0–3 pont

Szombathely – Hegyeshalom

3–4.

0–3 pont

Szerencs – Szombathely

0–13.

0–3 pont

Csoport eredmények:
gólarány

pont

Sopron I.

8–7

4

Hegyeshalom

Sopron II.

5–8

1

Szerencs

Miskolc

5–3

3

Helyosztó mérkőzések :
I–II HELY

Sopron I –

V– VI HELY

Szerencs

III–IV HELY

Miskolc

2012. június-július

–

–

Szombathely

gólarány pont
16–4

6

1–25

0

16–4

3

Hegyeshalom

1–4

Sopron II

0–5

Szombathely

3–1

I. HELY
II. HELY
III. HELY
VI. HELY
V. HELY
IV. HELY

HEGYESHALOM
SOPRON I.
MISKOLC
SZOMBATHELY
SOPRON II
SZERENCS

A játékvezetők döntése alapján
a legjobb kapus:
Csikja Zsolt, Miskolc
a legjobb játékos:
Dankó Mihály, Hegyeshalom
Szerencs, 2012. július 7.
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mksz…

Teljes erővel a Rock ’n’ Roll!
A szerencsi tagcsoport által rendezett MOT-on, a vacsora előtti műsor egyik fellépője Gusztos
Bence volt. Ennek apropóján beszélgettem Bencével.
Megleptél a műsoroddal. Mondom ezt azért, mert tudok rólad, követem pályád, hallottam már nem egy szerzeményed.
Örülök, hogy észrevetted ezt a változást, bár gondolom, az elhangzott
számokkal Neked személy szerint nem volt problémád (nevet - a szerk.).
Így utólag elmondhatom, hogy nem ezzel a műsorral készültem, azonban
az akusztika, a technika közbeszólt, s két órával a kezdés
előtt így döntöttem.
Hogyan kerültél kapcsolatba a szerencsi kollégákkal?
Énekeltem már máskor is mozdonyvezetőknek – kongres�szusotok volt Biatorbágyon –, s ott hívott meg Szabó Zoltán Szerencsre. Ha jól tudom, akkor még szó sem volt a
mai rendezvényről, s mivel nem felejtett el, mindent elkövettem, hogy itt tudjak lenni, lemondtam egy fellépést az
ország másik felében.
Szimpatikus volt, amikor 2 szám között megköszönted a szavazatokat, amiket rád küldtek a tehetségkutatóban.
Rengeteg visszajelzést kaptam arról, mennyien szurkoltak
nekem, támogattak a mozdonyvezetők közül is, így ez természetes volt számomra. Valamint – itt szeretnék az első
kérdésedhez visszakapcsolódni –, hogy a műsorba olyan számokat válogattam, amiket a tehetségkutatóban énekeltem – hiszen ezeket ismerik
tőlem –, s meglepetésként két saját számot hoztam. Kár, hogy ennek a
gyönyörű csarnoknak a tervezésénél nem vették figyelembe, hogy zenei
rendezvény is előfordulhat itt.
Még jó, hogy van „kéznél” gitárosod.
Minden rosszban van valami jó! Az élő zene pártolója, követője vagyok,
ezért kicsit örültem is, hogy a fél playback műsort el kellett vetnem és két

óránk maradt apával, egy élő előadás összehozására. Izgalmas feladat
volt, hiszen ennyi idő csak arra elég, hogy megbeszéljük a hangnemet, a
számok felépítését stb. Én egyébként is zenekarommal jöttem volna szívesen, de be kellett látnom, ez most kivitelezhetetlen, s a közönség „ös�szetételét” is figyelembe kellett vennem, nem örült volna mindenki egy
„zúzdának”!
Épp ez lett volna a következő kérdés: Mi
van most veled?
Gondolom, zeneileg kérdezed. Első zenekarom
klipjét több zenei csatorna játszotta hónapokon
keresztül. Azonban a sikert nem mindenki egyformán kezeli. Van, aki elszáll, van, aki várja a
jót, van, aki a rock zenében csak a bulit látja.
Én a munka, a fejlődés híve vagyok, így sok emberrel dolgoztam már együtt, folyamatos tagcserékkel telik ez a nyár, énekórákra járok, miközben a gitárossal írjuk a számokat, kerestük a
tagokat. Talán, mostanra kialakult egy négyfős
alap együttes. Klipünk előkészületei folynak, de
a szövegen mindig változtatok, új ötletek jönnek.
Így, a rendező a haját tépi, mert mire kitalál egy történetet, változik a
szöveg, de egyelőre még ráérünk, mi a legjobb pillanatban akarunk robbantani. Nevünk ”HardBeat”, van egy oldalunk a facebook- on, itt mindig friss híreket lehet látni a zenekarról, tessék nézni! Ezért nem érdekel,
ha azt mondják eltűntem, örülök, hogy hallgattam anyukámra, s megértettem, miért nem enged „celebeskedni”. Még egy év van a suliból, s ha
maradok itthon, akkor jöhet teljes erővel a Rock ’n’ Roll!
Kiss László
Én drukkolok! Köszönöm a beszélgetést!

Az új Munka törvénykönyv (Mt.) július elsejei hatályba lépésével változott a munkaközi szünet (mksz) szabálya. Az egyik újdonság, hogy
a köztulajdonú vállatok esetében nem lehet a munkaidő része. Nem
tudható pontosan, hogy mi volt ennek az utolsó pillanatban beadott, a fenti szabályt megfogalmazó képviselői módosítási javaslat mozgatórúgója. Egy városi legenda szerint bizonyos jogalkotók a
következő véleményüknek adtak hangot „ne hogy, má’ munkaidőben egyenek a dolgozók, növelni kell az állami szférában a hatékony
munkavégzést”. Erre szokták mondani, az éleslátást nem zavarja a
tények sokoldalú ismerete.
De kezdjük az elején, mi a munkaközi szünet célja: a munkavégzési
alatti regeneráció, a pihenés, az étkezés, a személyes szükségletek
kielégítése. Az mksz mértéke július 1-jétől változott, amennyiben a
beosztás szerinti munkaidő vagy a rendkívüli munkaidő tartama a 6
órát meghaladja, akkor 20 perc, ha a 9 órát meghaladja, abban az
esetben további 25 perc, tehát összesen 45 perc. A új Mt. a munkavégzés alatti regenerálódást tartja elsődlegesnek, hiszen az mksz
első 20 perce kötelezően csak egyben adható ki, a munkakezdéstől számított 3 és 6 óra között. A további 25 percet több részletben
is kiadhatja, amit a MÁV-TRAKCIÓ Parancskönyvi rendelkezése két
részletben jelöl ki: egy 10 és egy15 perces időtartamban. A munkaközi szünetet kiadásának fő szabálya szerint úgy kell kiadnia a munkáltatónak, hogy a munkavállaló a munkavégzést megszakíthassa
és a munkavégzési helyét elhagyhassa. Tehát az mksz idejére nincs
munkavégzési kötelezettség, illetve díjazás sem jár, kivéve, ha az
mksz-t a munkavállaló részére a munkáltató nem biztosította, vagy

nem tudta kivenni az mksz-t a mozdonyvezető. A MÁV-TRAKCIÓ hivatkozott parancskönyvi rendelkezése - a fenti a mksz-re vonatkozó
főszabállyal ellentétesen - a vontató járművön is kiadhatónak nyilvánítja az mksz-t. Véleményünk szerint a vezetőállás nem alkalmas az
mksz rendeltetésszerű eltöltésére, hiszen nem biztosított a regenerálódás és nem biztosított az egyéni szükségletek kielégítése sem.
Amennyiben a munkáltató a vasúti vontatójármű vezetőállásán jelöli ki az mksz-t, úgy azt az eseménylapra fel kell vezetni. Természetesen a vasúti jármű elhagyása csak az E.1. számú utasítás előírása
alapján történhet. Szintén az mksz-nek a munkavégzés alatti regenerálódás célkitűzésével ellentétes, ha azt a munkavégzés kezdetén
és végén adják ki. Az sem elfogadható és jogszerű gyakorlat, hogy
az első 3 és 6 óra közötti egybefüggő 20 perces munkaközi szünet
elé jelölik ki a további 10 vagy 15 perces mksz-t.
Újabb érvelésként használják bizonyos munkáltatók az a tényt, hogy
jogszabály nem rendelkezik az mksz kiadás időpontjainak nyilvántartási kötelezettségéről. Igazuk van, de munkáltatónak bizonyítani kell,
hogy a törvény értelmében biztosította az mksz-t, illetve munkaidőnyilvántartást kell vezetnie, abban ki kell mutatni a munkavégzés
időtartamát. A foglalkoztatónak ez elemi érdeke, hiszen a munkát
díjaznia, a munkabért pedig ki kell fizetnie. Nyilvántartás nélkül hogyan lenne képes elszámolni a munkavállalóval?
A munkáltató által nem biztosított, illetve a - nem a munkavállaló
hibájából- ki nem vett mksz rendkívüli munkavégzésnek minősül és
aszerint kell díjazni. Igaz ez akkor is, ha a munkakezdéstől számított
3-6 óra közötti első, kötelezően egyben kiadandó 20 perces mksz
valamilyen okból lerövidül. Természetesen az elmaradt mksz-t rögzíteni kell az esemény lapon.
Dr. Dancsa Attila

Nem árt tudni – A munkaközi szünet
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Több, mint két évvel ezelőtt szakszervezetünk egyik tisztségviselőjének munkaviszonyát rendkívüli felmondással szüntette meg
a munkáltatói jogkör gyakorlója. Tisztségviselőnk ezen intézkedés hatályon kívül helyezése iránt munkaügyi pert indított munkáltatója
ellen. Az elsőfokon eljáró bíróság helyt adott
kollégánk kereseti kérelmének, majd a közelmúltban megszületett a másodfokú bíróság
jogerős döntése is, amely ugyancsak megállapította, hogy az alperesi munkáltató jogellenesen szüntette meg a felperes munkaviszonyát, ezért többféle jogcímen több millió forint
megfizetésére is kötelezte.
Nevezett kollégánk több évtizedes mozdonyvezetői tapasztalattal a háta mögött látta
el munkakörét, emellett a Mozdonyvezetők
Szakszervezete tagcsoportvezetője és üzemi tanács tagja is volt. Kollégánk munkáltatói
jogkör gyakorlója - mondhatnám egyik napról
a másikra - egy „igen rövid” vizsgálatot indított az üzemi tanácsi tagság után járó munkaidő-kedvezmény igénybevételével kapcsolatban, amelynek eredményeként azt állapította
meg, hogy a munkavállaló a munkaidő-kedvezményt nem az üzemi tanácsi ügyek intézésével összefüggésben vette igénybe, hanem
visszaélésszerűen a szabadidő, illetve a hétvégék meghosszabbítása érdekében.
A peres eljárásban felperes kollégánk előadta
- többek között -, hogy a munkáltatói rendkívüli felmondás megalapozatlan és a hatályos
jogszabályokkal, valamint az ítélkezési gyakorlattal is ellentétes, miután az üzemi tanács
tagját alanyi jogon illeti meg a havi munkaideje 10 %-ának megfelelő munkaidő-kedvezmény. Másrészt nem jött létre olyan megállapodás vagy ügyrend, amely az üzemi tanács
tagi munkaidő-kedvezmény felhasználásának
módjáról, körülményeiről rendelkezne, ráadásul ezen munkaidő-kedvezményt nem kizáró-

lag az üzemi tanácsi ülésre kell felhasználni.
Harmadrészt az egyenlő bánásmód követelményét is megsértette eljárásával az alperesi munkáltató.
Az elsőfokú munkaügyi bíróság megállapította, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) szabályozása
nem köti feltételhez az üzemi tanácsi tagság
utáni munkaidő-kedvezményt, „…semmilyen megszorító feltételt nem tartalmaz annak
igénybevételével összefüggésben. Erre tekintettel pedig a bíróság úgy ítélte meg, hogy az
üzemi tanács autonómiájába való munkáltatói beavatkozás lenne az, ha a munkáltató ellenőrizhetné, hogy az üzemi tanács tagjai
az őket törvény alapján megillető munkaidőkedvezményt hogyan használják fel. Az ilyen
munkáltatói ellenőrzés lehetősége pedig csorbítaná az üzemi tanács függetlenségét. …Az
üzemi tanács tagjai tehát nem kötelezhetőek arra, hogy a munkáltatónak elszámoljanak
a számukra törvény szerint járó munkaidőkedvezmény igénybevételéről, annak tartama alatt végzett tevékenységükről.”. A bíróság
indokolásában kifejtette azt is, hogy az üzemi tanács tagjai és elnöke részére járó ös�szesített munkaidő-kedvezmény felhasználását az Mt-től eltérően is meghatározhatja az
üzemi megállapodás, „…az alperes azonban
jelen esetben erre sem hivatkozhat. Megállapítható ugyanis, hogy a perbeli időszakban az
üzemi tanács tagok munkaidő-kedvezményének felhasználására vonatkozó szabályozás az
alperesnél nem volt. Mindezt maga az alperes sem vitatta és a tanúként meghallgatott…
is úgy nyilatkozott, hogy a munkaidő-kedvezmény igénybevétele korábban szabályozatlan volt a vállalatcsoportnál. A szabályozás
hiányát a rendelkezésre álló okiratok is alátámasztják…”.
A fentieken túlmenően rögzítette a bíróság,

hogy azért sem tekinthető jogszerűnek a munkáltatói rendkívüli felmondás, mert a perben
rendelkezésre álló adatok alapján a felmondás indoka nem valós, tehát nem nyert bizonyítást, hogy a felperesi munkavállaló „…a
rendkívüli felmondásban terhére rótt magatartást megvalósította volna, azaz a munkaidő-kedvezményt visszaélésszerűen, üzemi
tanács tagi feladataival össze nem függő tevékenységre használta volna fel. Mindezt a
meghallgatott tanúk vallomása sem támasztotta alá…Megfelelő bizonyítékok hiányában
pedig az alperes is legfeljebb csak feltételezhette azt, hogy a felperes nem az üzemi tanács tagi feladatai ellátására használta fel
a munkaidő-kedvezményt. A felmondási indok valóságának követelményéből következően azonban puszta feltételezésre, sejtésre,
vagy - kétséges megalapozottságú - gyanúra
az alperes még egyébként, abban az esetben
sem alapíthatott volna rendkívüli felmondást,
amennyiben olyan magatartásról lett volna
szó, amely miatt egyébként helye lett volna
a felperessel szemben e jogkövetkezmény alkalmazásának.”.
A bíróság az alperesi munkáltató azon álláspontját sem osztotta, amely a munkaidő-kedvezményt, annak igénybevételét lényegében
az üzemi tanács üléseken való részvételre
szűkítette le. Több tanú előadásának összességében való értékelése alapján ugyanis azt a
következtetést lehetett levonni, hogy az egyéb
üzemi tanács tagi feladatok nagyobb részét
teszik ki az üzemi tanács tagi tevékenységnek, mint az üzemi tanácsi ülésekre fordítandó időtartam.
Mindezek alapján úgy ítélte meg a bíróság, hogy a
munkáltató jogellenesen
szüntette meg a felperes
munkavállaló munkaviszonyát.

dr. Király György s.k.

A Mozdonyvezetők Szakszervezetének tisztségviselői az új Munka törvénykönyvnek
(Mt.) és azt hatályba léptető átmeneti és módosító törvénynek a foglalkoztatásban legfontosabb változást hozó rendelkezéseivel ismerkedhettek meg 2012. július 2-án.
Amint az ismertes, az új Mt. július elsejével lépett hatályba.
A képzésen több mint 50 fő vett részt a bácskai utcai MOSZ székházban.
Az első előadó dr. Takács Gábor, munkajogi szakértő bemutatta az új Mt. általános részeit – külön kitérve a véleménynyilvánítás kérdésére –, részletesen ismertette a munkaszerződés módosításra, a munkaidőre és a munkabérre vonatkozó szabályozást.
Dr. Kulisity Mária, bíró prezentálta a munkaviszony megszüntetés, a kártérítés és a
kollektív munkajog szabályait.
Végül Dr. Dancsa Attila, ügyvezető alelnök ismertette az új MT hatásait a Kollektív Szerződésre. A jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgatták az előadókat és aktívan
kérdeztek tőlük. 
D.A.

2012. június-július

15

képzés…

Az új Munka törvénykönyvről

jogtanácsos válaszol…

…munkáltatói rendkívüli felmondás!

területi hírek…

Területi hírek

Debrecen–Kelet

A júniusi HÉT ülésen (06.14) a központi telephely vezető személye képviselte a TVSZK-t. Első napirendi pontban a munkáltató által kezdeményezett Helyi Függelék módosítása kapott teret.
A HF módosítás azért vált szükségessé, mert Záhony állomáson laktanyát terveztek az Európa panzióba, így új normaidő felvételére (megállapítására) lett szükség. A munkáltató és az érintett szakszervezeti tisztségviselő hosszas vita
után 5 perc normaidőben megállapodott. Általános tájékoztatás napirendi pont alatt értesültünk arról, hogy még nincs
személyzeti forduló, csak elképzelések vannak.
„Leírva nincs, hogy a TRAKCIÓ mit, hogyan fog alkalmazni,
még várnak törvénymódosításra. Az Mt-t is átnézték ennek
eredményeképpen született ajánlat a VÉT-re. Olyan Végrehajtási Utasítás, ami alapján dolgozzunk, nincs. MÁV-Csoport
szinten egységesíteni akarják a KSZ-t. Jelenleg a munkaközi
szünet része a munkaidőnek a munkaidő 12 óra. A kiadásának a helye a problémás, el lehet tőle térni, de KSZ szinten.”
A harmadik napirendről nem tudtunk érdemben szót váltani,
ugyanis a személyzeti fordulók még nem készültek el, most
folynak a tervezések.
A június 25-én megtartott Üzemi Tanács ülésen nem tudtunk érdemben tárgyalni az Üzemi megállapodásról. A szociális és jóléti ügyekben az együttdöntés megszületett, így
a kérelmezők megkapják az igényelt munkabér előleget és a
segélyeket.
Június 8-án a
záhonyi MOSZ
tagcsoport lebonyolította
horgász versenyét, amely a
tiszakerecsenyi
horgász t avon
került
megrendezésre. A
szép és tiszta
környezetben
megfelelő időjárás segítette a horgászokat abban, hogy sikeres és eredményes
napot zárjanak. A fogott halfajok
között található volt keszeg, kárász,
ponty és afrikai
harcsa
is. Ez utóbbit a verseny
alatt még telepítették is,
így a verseny
után mindenki
megfogta és hazavihette a napijegy árában
biztosított halmennyiséget,
ami kettő darab nemes hal
és négy kilogramm apróhal
volt.
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A versenyt Csépke Csaba nyerte, második lett Rácz Béla, a
harmadik helyen Mohán József végzett. A helyezettek értékes jutalmakat kaptak, de minden résztvevő kapott egy kis
ajándékot. A hivatalos verseny után jóízűen falatoztunk az
időközben elkészült babgulyásból, és mindenki megelégedésére nem melegedett fel a sör és a rövidital sem.
Területünkön a vizsgák július 05-én, Nyíregyházán kezdődnek
és 25-én Záhonyban végződnek. Mikor e sorok nyomtatásba
kerülnek, már tudni fogjuk, hogy hol milyen eredménnyel zárultak a tudásról történő interaktív beszámolók.
Az új Munka Törvénykönyve az utolsó pillanatban is változott,
így bizonytalanságok közepette kell megkezdeni a júliusi hónapot. Az biztos, hogy e zavart kihasználva a munkáltatók
olyan dolgokat eljárásokat is be szeretnének vezetni, amire
egyébként semmi szükség nincs és így akarják kiszolgáltatott helyzetbe hozni a szolgálatba jelentkező mozdonyvezetőket. Arra kérek mindenkit, hogy ne higgyen el mindent a
munkáltató képviselőjének, nem minden KSZ pont lett semmis azokból, amit a munkáltató úgy gondol! A munkavégzés
helyét a munkaszerződésben kell rögzíteni és a munkavállaló csak ott jelentkezhet, ami a munkaszerződésében rögzítve van, vagy a KSZ Helyi Függeléke reá vonatkozóan meghatároz! A mozdony az csak a munkavégzés eszköze, nem a
munkahely! A 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 21.§.
rendelkezése lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavállaló
nevében meghatalmazott képviselő jognyilatkozatot tegyen.
A meghatalmazást írásba kell foglalni. Arra kérem azon kollégákat, akik szeretnének élni a meghatalmazás jogintézményével, hogy állítsák ki az erre a célra készített
nyomtatványokat (három példányban) és juttassák el a tagcsoporti tisztségviselőjükhöz, Ők
majd tudni fogják, hogy mit is kell tenniük az átvett nyomtatványokkal!

Gyüre Ferenc

GYSEV

Nem is tudom, hol kezdjem a területi híreket, mert amint
tapasztalhattátok az elmúlt időszakban nem hallattunk
magunkról. Természetesen, nem azért mert itt nem történik semmi. Igen is történik, méghozzá kőkemény munka
folyik, a mozdonyvezető Kollégák munkakörülményeinek a
javítása, a törvényes munkavégzés betartása érdekében
és nem utolsó sorban a mozdonyvezetők fizetésének piaci
értékre való felemelése érdekében. Engedjétek meg, hogy
egy kis történelemmel kezdjem.
2006-2012-ig nagyon hosszú, fáradságos, harcokkal teli tárgyalásokon, a lehetőségekhez mérten, a mozdonyvezetők számára mindig előnyös megállapodásokon vagyunk
túl. Mondhatnánk úgy, hogy a nulláról kezdtük építeni Sopronban a Mozdonyvezetők Szakszervezetét. Természetesen, mint minden új vezető hatalmas elánnal, elszántsággal kezdtünk neki a feladatok megoldásának, de úgy
éreztük, hogy mindenképpen szükségünk lesz egy minden
hájjal, a csatákban megedződött emberre. Ezt a szerepet
Németh László alelnök úr töltötte be. Minden információt
megosztottunk egymással, jót, s rosszat egyaránt. Az Alelnök úr szembesült azzal a ténnyel, hogy a GYSEV-en sokkal nagyobb problémák vannak, mint azt gondolni lehetett.
– nem voltunk KSZ kötő felek,
–nem voltunk Üzemi Tanács tagok,
–nem voltunk Központi Üzemi Tanács tagok,
–érdemben nem akart velünk tárgyalni a cégvezetés,
–nem volt szakszervezeti életünk.
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nem tapasztalhattunk. Ennek következményeképp olyan
tevékenységekben, és olyan szolgálati rendben kell helytállnunk, mely gondos, előrelátó, megfontolt előkészítés
nélkül rendkívül rossz helyzetbe hozhatja a mozdonyvezetőket és a munkáltatót. Nem szabad az események után
kullogni, elébe kell menni a dolgoknak, felkészülten, javaslatokkal, ötletekkel kell a munkáltató elé állni.
Ennek szellemében, tulajdonképpen egy üzletet kötöttünk
a munkáltatóval a mozdonyvetők bérstruktúrájának az átalakítása érdekében. Kormányunk az idei évben is meghatározta, hogy az állami vállalatoknál nem lehet bért emelni, ezért csak olyan megállapodás volt az elfogadható, ami
nem emeli a bértömeget. Hosszú kitartó munka után, kidolgoztuk közösen, ami megfelelt minden kritériumnak.
A GYSEV MOZDONYVEZETŐK alapbére elérte a MÁV
Trakciós alapbért, de természetesen MI MOZDONYVEZETŐK vállaltuk a rugalmas munkavégzést, a véleményünk
szerinti, felesleges pótlékok eltörlését, átalakítását.
Legfontosabb feladatunk a közeli jövőben, hogy mozdonyvezető kollégáinknak a foglalkoztatása (a munkáltató jövője a piacon) úgy legyen biztosítva, hogy ne csorbuljon
a közlekedés biztonsága, a munkavállaló védelme mind a
szolgálati rend, mind a pihenőidők, mind a jogbiztonság
terén.
Célunk, hogy a képesek legyünk olyan feladatokat vállalni, melyek a piac átalakulásával,
cégünk helyzetének módosulásával szükségesek ahhoz, hogy a mozdonyvezetők továbbra is a GYSEV-nél dolgozhassanak.
Vas László

Budapest–Centrum

Soros ülését tartotta a VSZK Budapest Helyi Érdekegyeztető Tanácsa 2012. 06. 11-én, ahol a rotációs elvnek
megfelelően elsőként ezúttal a MOSZ Bp. Centrum terület által felvetett kérdések kerültek megtárgyalásra. Az
ülésen részt vett Német Zoltán a VSZK vezetője és Gál Attila VSZT vezető. Jelen volt a MOSZ Bp. Centrum terület,
a MOSZ Bp. Nyugat terület, a MOSZ Bp. Kelet terület vezetője, a MOSZ Bp. Centrum terület tagcsoportvezetői, a
Gépészek Szakszervezete, a VDSZSZ és a VFSZSZ képviselője. Kettő napirendi pontot tárgyalt a HÉT: a VSZK Budapest teljesítményének alakulása májusban, valamint a
szakszervezetek által felvetett problémák, kérdések megvitatása. Napirend előtti hozzászólás nem volt.
Első napirendként a teljesítmények kerültek terítékre.
2012. májusban már egyértelműen éreztette hatását a
személyszállításban, a bevezetett menetrend módosítás,
amely kapacitáscsökkentéssel, és így kevesebb megrendeléssel járt. A MÁV-START Zrt. felé 165.000 vonatkilométerrel kevesebb a teljesítés, mint 2011. májusban volt.
Ez azt jelenti, hogy a 2012. évi teljesítmény visszaesett
a 2011. évi alá, és 1%-kal elmarad attól. Ez a visszaesés
tartósnak mutatkozik, és ezen a nyári menetrend sem segít. Ráadásul a Budapest elővárosi vasútfejlesztések (2,
30A) miatt is kisebb teljesítményre, kevesebb teljesített
vonatkilométerre lehet számítani.
A teherszállításban stagnálás figyelhető meg, a teljesítés
az áprilisi adatokkal megegyező, de nagy a bizonytalanság
a piacon, sok a lemondott vonat. Itt 1-5. hónapot tekintve
2,2% az elmaradás 2011-hez képest, ennek oka a februári kedvezőtlen időjárás. Akkor majdnem 10% volt a vis�szaesés.
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Az emberek fásultak, hitetlenek, beletörődők voltak magy
ellentét volt a mozdonyvezetők között (külföldön - belföldön járók).
A GYSEV rendezvényeken nem vett részt szakszervezetünk, anyagilag nem támogatta azokat a soproni mozdonyvezetőknek nem volt becsülete a MÁV-os kollégákkal
szemben, a rossz gondolkodás, felfogás, de leginkább a
párbeszéd hiánya miatt (sztrájkhoz való hozzáállás, tévhitek, stb.).
Az Ügyvivő Bizottságban, a Küldöttközgyűlésen nem figyeltek ránk, pontosan a bizalom hiánya miatt.
Nem voltak közös programok más tagcsoportokkal. Mi
sem szerveztünk közös programokat, rendezvényeket.
Kitűztük a célokat és megfogattuk, hogy mindenáron megváltoztatjuk az előző felsorolásban leírtakat. Ennek tudatában nekiláttunk a feladatok megoldásának.
Rögös volt az út, de összes leírt negatívumot sikerült megoldani, és egy jól működő, összetartó társaság lett a miénk. Köszönhetően a kitartó munkának,a KOLLÁGÁK bizalmának, előre látó gondolkodásának, valamint, nem
beszélve a segítségről, amit kaptunk a MOSZ alelnökétől,
Németh Lászlótól. Szakmailag, emberileg, rengeteget tanultunk Tőle!
Véleményünk szerint mindent elértünk a négy év alatt,
még azt is, amit legszebb álmunkban sem gondoltuk volna, különösen, ha figyelembe vesszük a körülményeket.
Egy dolog biztos, amit eddig célként kitűztünk, azt meg is
valósítottuk. A tervek megvalósítása érdekében minden
törvényes eszközt felhasználtunk. A GYSEV történetében
először sztrájkot hirdettünk, ami sikeresen lezajlott.
Természetesen ekkor nagyon sok feladat állt még előttünk, de nem riadtunk vissza semmitől, hiszen a mozdonyvezető munka tarifájának, a piaci értékére való emelése
még előttünk állt. Haladunk előre! Fontos, hogy fejlesszük
a közösségi szellemet, hogy a szakmai, és emberi kapcsolatainkat egyaránt ápoljuk, és kollégáink számára igyekezzünk a szabadidő, a pihenés tartalmassá tételére is lehetőséget biztosítani
– felélesztettük a Mozdonyvezetők Bálja hagyományát,
– újra jön kollégáink gyermekeihez a Mikulás,
– családi napot szerveztünk,
– támogattunk céges rendezvényeket (május 1.),
– élénkült a sportélet,
– már két csapattal szerepelünk a MOSZ kupán, nagyon
előkelő helyezéseket értünk el.
–sport terén is partnerkapcsolatot építettünk ki más fűtőházakkal, Ferencváros; Szombathely,
találkozókon veszünk részt, azoknak otthont adunk (foci,
teke, horgászat; MOZDONYVEZETŐK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
–nemzetközi kapcsolatokat építünk, ápolunk, rendezvényeket szervezünk
Feléledt SOPRONBAN a szakszervezet.
Ezen áttekintés után szeretném leírni, amire nagyon büszkék vagyunk Sopronban.
Minden eredménynél sokkal fontosabb, hogy az idei évben a munkáltató és a soproni tagcsoport vezetősége
megtalálta a megfelelő párbeszédet egymás között, hiszen mindenki tisztában van azzal, hogy egy cél vezérelhet bennünket, ami nem más, mint, hogy jól működő cégnél dolgozzunk.
A gazdasági helyzet, az átalakuló fuvarozási, és személyszállítási piac olyan feladatok elé állítja a vontatási szolgáltatókat, melyeket eddig a monopolhelyzetű vasutaknál
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A májusi túlóra adatok mindenesetre nem mutatnak vis�szaesést. Átlagosan 1 főre tekintve 11 óra rendkívüli munkavégzés volt. Továbbra is kiemelkedő az Északiban, Ferencvárosban és Székesfehérváron, alacsony Győrben és
szinte eltűnt Balassagyarmaton. Operatív óra Balassagyarmaton került elrendelésre, 115 óra, amely 3 órát jelent mozdonyvezetőként.
A mozdonyvezetői létszámról a központvezető úr azt
mondta, hogy a területünkön kirendelésben lévő kollégák
közül, egy kivételével mindenki, 2012. december 31-ig maradni szeretne, ami elé Ő nem gördít akadályt. A legutóbbi felhívásra, amelyet a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. főleg a szegedi
és szombathelyi területen foglalkoztatott mozdonyvezetők
részére bocsátott ki, nem sikerült a létszámot kitölteni,
a 20 helyre 15 fő jelentkezett, akik most vonalismereti
képzést kapnak, így jelenlétük még nem mutatkozik meg
a szolgálati órák alakulásán. 7 mozdonyvezető kolléga áll
felmondás alatt, közülük vannak, akik rendes felmondással magánvasúthoz távoznak, van, akinek ittasság miatt a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mondott fel. 2 fő illetmény nélküli szabadságot kért.
Területünkön elindult a vonalismereti képzés, de sok nehézséggel, túlszabályozottá vált az oktatás, vannak olyan vonalak, ahol szinte lehetetlen megszerezni a vonalismeretet,
mert éjszaka a vonalon nem közlekednek vonatok, nincs
szolgálat, a szabály pedig éjszakai utat is megkövetel, ami
alól az NKH nem adhat felmentést. Májusban ennek ellenére 1000 órát sikerült vonalismereti képzésre fordítani.
Kérdésre válaszolva Német Zoltán elmondta, hogy a fegyelmi helyzet hasonló az elmúlt években tapasztalthoz,
nem nőtt a rendkívüli felmondások száma, vannak területek, ahol csökkent a fegyelmezetlenségek száma. Ilyen a
munkahely engedély nélküli elhagyása, de a sebességtúllépések száma is csökkenő tendenciát mutat.
Ezután a Bp. Centrum tagcsoportjai által feltett problémák, kérdések kerültek megvitatásra. Német Zoltán a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. jövőjével kapcsolatos kérdésre nem
tudott válaszolni és nem akart találgatásokba bocsátkozni sem. Továbbra is gond a ferencvárosi szociális blokk állapota, a fürdő elavult, ígéret a felújításra már több mint
2 éves. Keleti pályaudvaron a 13. vágány melletti volt vonatkísérő laktanya épületben átadásra került a mozdonyvezetők részére egy pihenő és tartózkodó szoba, amely
„főkulccsal” nyitható. A mozdonyvezetők KSZ-ben biztosított ruhaellátásával, igénylésével, a pontrendszer pontosságával, a szállítással és átvétellel továbbra is sok
a gond. A TRAXX mozdonyok rádiójára sok a panasz, a
160 MHz tartományban a tolatásvezetőkkel, gépkísérőkkel időnként, és egyes járműveknél nem lehet értekezni.
A gépészeti vonalellenőri pályázat lezárult, kiválasztásra
került a vonalellenőr, aki tervek szerint július 1-től tölti be
a posztot. Kértük, hogy az időszakos vizsgákhoz közeledve, a munkáltató tájékoztassa a mozdonyvezetőket, hogy
milyen típusra és mely vonalakra ír elő számunkra vizsgakötelezettséget, így az esetleges hibás, téves vizsgabejelentés még időben javítható. A beírókban elhelyezett
számítógépekre folyamatosan telepítik fel az egyes vasútvonalakra érvényes végrehajtási utasításokat. Kérdésként elhangzott, hogy a budapesti elővárosi vágányzárak
miatt leginkább érintett Északi és Déli KSZH mozdonyvezetői kapnak-e megfelelő vonatokat, a vágányzárak miatt
lemondott vonatok helyére, lesz-e elegendő munka? Német Zoltán elmondta, hogy lesz elég megrendelés, szolgálati óra a kérdéses jelentkezési helyeken is.
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A Bp. Keleti tagcsoport májusban rendezte meg hagyományos Taurus Kupa kispályás labdarúgó tornáját, a Tatai
Olimpiai Edzőtáborban, 8 csapat részvételével. A házigazda keletiseken kívül ferencvárosi, északi, győri, soproni,
szolnoki, szegedi és első alkalommal cargós mozdonyvezető kollégák, sportszerető masiniszták versengtek a
díjakért. Ezúttal az időjárás is kedvezett a jó hangulatnak, az izgalmas mérkőzéseknek. Kiváló körülmények között, jól előkészített pályán
két csoportban
zajlott a küzdelem, ami után
kialakult a helyosztók párosítása. Az egyik
négyesből némi
meglepetésre a győri
együttes és a
szegediek, míg
a másik kvartettből a vendéglátó keletisek és a szolnokiak kerültek tovább. A Taurus Kupáért a Győr és a Bp.
Keleti csapott össze, míg a bronzmeccs Szeged és Szolnok gárdája között zajlott. A kupadöntő nagy küzdelemben, végül 7 méteresekkel dőlt el. A kétgólos hátrányt
ledolgozva a Keleti a semmiből hozta vissza a mérkőzést, de a higgadtabb, nyugodtabb Győr pontosabban
lőtte a heteseket. A mindent eldöntő gól Szelíd Attila nevéhez fűződik, akinek lövése kupagyőzelmet ért. A dobogó harmadik fokára a Szolnok csapata lépett fel, amely
biztosan győzte le a szegedieket. A díjátadásra és a focit követő harmadik félidőre egy hangulatos kerthelységben került sor, ahol Barsi Balázs MOSZ Bp. Centrum terület vezetője, és Kass Tibor a Keleti tagcsoportvezetője
adta át a díjakat. A Taurus Kupa 2012 évi nyertese Győr
csapata lett. Második helyen Bp. Keleti, harmadik helyen Szolnok csapata végzett. További helyezettek: Szeged, Sopron II, Északi, Ferencváros, RCHun.
Gólkirály lett Szombath Zoltán, aki Szolnokot erősítette. A rendező Keleti köszöni a
csapatoknak a sportszerű küzdelmet, a férfias játékot, a játékvezetők közreműködését.

Barsi Balázs

Szombathely

A nyár, a kánikula, a hőség, ez mind beköszöntött, sok
volt a jóból. Ez embert próbáló idő. Néhány mozdonyunkon a területen egyszerre megjelent a légkondicionáló probléma, ha van rajta akkor miért nem jó, valamint
hűtőszekrények, hűtőtáskák működési problémái. Van
olyan motorkocsi, amin nincs hűtőtáska, és senki nem is
pótolja, bár jelezte a személyzet. 40-50 fokos hőségben
dolgozunk, azért ez felvet egy-két kérdést, pl. a munkaközi szünetet regenerálódásra van előírva, akkor olyan
helyet is biztosítani kellene ahol ez megtehető. Hűvös
hely, hideg víz – mosakodás, stb. Ugyanakkor nyolc vagy
kilenc óra „zsír” kisütés után, mondjuk a 10 perc (ami
most lett bevezetve) ugyanabban a környezetben, abban
a hőségben, biztos, hogy azt biztosítja amire kitalálták?
A június a munkáltatás területén egész jól működött. Területen belül is volt feladat átcsoportosítás, így a telephelyek közt, kiegyensúlyozottabb volt a munkáltatás. Volt
olyan telephely ahol vonalismereti képzés is folyt. A ki-
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Pécs

Területünk eseményei a dombóvári és bátaszéki tagcsoportok által szervezett fórumok voltak. Június 12-én
13.00 órára hirdettük meg a BGOK oktatójába. Meghívott előadónak a MOSZ vezetőit kértük fel. Javasolt témák:
-
t ájékoztató az Mt. hatályba lépése miatt bekövetkező
változásokról,
- a MOSZ érdekvédelmi, működési lehetőségei 2012. július 1 után,
- t ájékoztató a KSZ tárgyalások állásáról.
A mintegy 30 jelenlévő tagtársat Pintér Norbert vezető
ügyvivő köszöntötte, külön kiemelve, hogy Apavári József
alelnök úr megválasztása óta első ízben vesz részt egy itteni tagcsoporti eseményen.
Dancsa alelnök úr az első javasolt témát fejtette ki.
Részletesen elemezte az új Mt. szerinti munkaidő, teljes napi munkaidő, csökkentett munkaidő kérdését, a
munkaidő-beosztás módosításának változását, továbbá a két szolgálat közötti, a heti pihenő napot érintő illetve a szabadság kiadásának rendjében bekövetkező új
szabályozást.
Külön kiemelte a munkaszerződés módosításban rejlő
veszélyeket. A változó munkahelyű munkaszerződések
megszűnése kapcsán felhívta a kollégák figyelmét, mielőtt a módosítást aláírnák tájékozódjanak, illetve kérjenek
segítséget a tisztségviselőktől, a jogszolgálattól.
Apavári alelnök úr előadásában a belső szolidaritás fontosságát emelte ki, felhívta a figyelmet a pillanatnyi egyéni érdekek alárendelését a hosszú távú közösségi célok
megvalósításának (létszám).
Elnök úr tájékoztatta a jelenlévőket a KSZ tárgyalások állásáról, hangulatáról, kiemelve, hogy az átadott munkáltatói módosító javaslat számunkra szinte teljes egészében elfogadhatatlan.
2012.07.02.-án 14.00 órai kezdettel a Bátaszéki tagcsoport fórumot tartott, 18-20 fő részvételével. A fó-
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rum vendége volt Kiss László elnök, Apavári József alelnök, Wéber József Pécs területi ügyvivő, és Pintér
Norbert Dombóvári tagcsoportvezető. A jelenlévők tájékoztatást kaptak az új Mt. miatt kialakult bizonytalan
helyzetről. Az elmondottakból kiderült, hogy a munkáltatónk kicsit sem próbálja elősegíteni a megállapodásokat.
A vezetőinket úgy látszik, nem érdekli a megélhetésünk.
(Nem tudom, mit akarnak elérni ilyen hozzáállással, mert ennek hosszútávon csak negatív
hatásai lesznek.) A tájékoztató végén kérdéseket tettek fel a jelenlévők.

Wéber József

RCH

Az RCH-nál jelenleg nincs komolyabb probléma, vita a
munkáltatóval. Kivételt képez az Ausztriába átjáró mozdonyvezetők bérezése, melyről folyamatos az egyeztetés. Reményeink szerint sikerül olyan megoldást találni
mely a munkáltatónak is, és a kollégáknak is megfelelő.
Jelenleg folyik egy új utasítás elkészítse mely a külföldön munkát végző kollégák javadalmazását szabályozza.
Nálunk az új MT egyenlőre nem okozott nagy változást,
a tavaly év végi megállapodás alapján változás csak jövőre várható. Kíváncsian várjuk az őszi tárgyalások megkezdését.
Idén ismét megrendeztük június 29-30-án és július 1-jén
Gyomaendrődön a Vontatás Menedzsment Vasutasnapi
buliját. A rendezvény sikerét jelzi, hogy mindhárom nap
70-80-an voltak a kikapcsolódni vágyó kollégák és családtagjaik. Lehetőségünk volt horgászni, sportolni, kártyázni, fürdeni, csónakázni, a kicsiknek még külön kis medence is készült. Ételt és italt korlátlanul fogyaszthattak
kicsik és nagyok egyaránt. Köszönjük Fodor Eleknek és
Szabó Zolinak illetve családtagjaiknak a rendezvény szervezését és lebonyolítását! Ezuton is szeretném tájékoztatni a kollégákat, hogy a tagcsoport pénztárosi munkáit
2012 június 1-jétől László Levi látja el. Forduljatok hozzá

bizalommal. Szeretnék a magam és kollégáim nevében
gratulálni Leventének a Vasutasnapi elismeréshez melyen Felsővezetői Dicséretben részesült! Tájékoztatom
továbbá a kollégákat, hogy eddig Miskolcra és Ferencvárosba tévét, Hegyeshalomba tévét és antennát vásároltunk. Rövid időn belül Kiskundorozsmára és Békéscsabára is veszünk készülékeket, ezáltal minden
tartózkodóba lesz tévé.
Minden kollégának és családjának kellemes
nyarat és jó pihenést kívánok!

Bezdán Mihály Cargo
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területi hírek…

képzésen levő kollégák oktató mozdonyvezető mellé vezénylésében érzünk egy kis malőrt, jó lenne több oktató
mozdonyvezető s ezt a kérést a munkáltató felé is megtettük, szívesen segítenénk ezt a munkát többen. Így véleményünk szerint egyszerűbb lenne, ennek a feladatnak
a megoldása. A szabadságolást az öt pihenő idő segítette, így biztosítani lehetett a kéréseket még úgy is, hogy
szinte egy egész nappal a teljes állományra vonatkozva
kevesebbet adott ki a munkáltató a tervezethez képest.
Augusztus hónapban a MT változásnak köszönhetően ez
szinte el is tűnik.
Írtam már, hogy kiküldetésben van néhány kollégánk, igaz
volt, aki már erre járt vonattal. A területen belül is van
munkavállalói mozgás. A szomszédvárból - ezt egy korábbi cikkben írtam - kollégáinkat kezdik megkeresni telefonon (ha beadták jelentkezési lapjukat), hogy akik úgy
gondolták, hogy a Gysev-nél folytatnák a pályafutásukat,
lehetőség van rá. A hírek terjednek, senki nem mond biztosat, mi lesz fél év, vagy egy év múlva. Most azt hallottuk szeptembertől további vonalak kiszolgálását kapja
meg a Gysev. Illetve az újságból értesültünk,
villamos vontatásra való áttérés 2015-ig befejeződik, a Mosonszolnok – Szombathely Sopron vonalon.

Horváth György

nemzetközi hírek...

ALE Elnökségi ülés
Lisszabon Portugália
Soros tavaszi ülését az ALE- a portugál szakszervezet meghívására2012.május 17-20-án Lisszabonban rendezte meg.
Az elnökség beszámolt a varsói ülés óta eltelt időszakban végzett
munkájáról. Mivel a varsói ALE ülés tavaly áprilisban volt, így az eltelt majd egy év alatt a vezetőség több tárgyalást folytatott az ITFel. Többek között tavaly októberben, Madridban, illetve az Európai
Parlamenttel idén áprilisban Brüsszelben.
A tárgyalásokon nagy hangsúlyt fektettek a határokon átnyúló közlekedés biztonságára, a mozdonyvezetők pihenő idejére és nem
utolsó sorban a határokon átnyúló szolgálatok bérezésére. Ezen a
ponton rengeteg a vitás kérdés, mivel a bérek országonként jelentősen eltérnek.
A mozdonyvezetők képzésében is jelentősek a különbségek,- bár az
EU irányelv ezt egyértelműen meghatározza a tartalmára vonatkozóan, de a képzés idejét nem rögzíti. Egyes országok ezt használják
ki, gyors képzésekre kerül sor és ennek során a mozdonyvezetők
nem szereznek kellő ismereteket, gyakorlatot. Bár az átjárhatóság
már befejezett tény az EU-ban, egyes országok szisztematikusan
kerülik a saját nemzeti jogszabályzásukat. A zavarosban könnyebb
halászni jeligével.

Az elnökség
Június 2-4. között került sor Oslóban a következő tárgyalásra az
ALE és az ITF között, melyről még konkrét információink ezt követően lesznek. Ezen a találkozón remélik, hogy létre tudják hozni az
ETF mozdonyvezetői tagozatát, csoportját. Az eddig három tárgyalás, illetve az Oslói megbeszélés kedvezően befolyásolják az ALE és
az ITF kapcsolatait.
További ALE hírek: az ALE alelnöke - Lesek Mietek- itt számolt be
arról, hogy részt vett a MOSZ budapesti demonstrációján, amelyet
a magyar mozdonyvezetők szerveztek, a nyugdíjtörvény és a szociális párbeszéd elmaradása miatt.
Prágai megállapodás Lesek Mietek részt vett Prágában a Cseh,
Szlovák, Osztrák, Szlovén és a Magyar szakszervezet tárgyalásán
és megállapodásának aláírásán, melynek lényege az együttműködés volt. Ezen dokumentum már ismertetve volt a Mozdonyvezetők Lapjában.
Az ALE elnöke tárgyalásokat folytatott az EU közlekedési bizottságának alelnökével, Brian Simpsonnal. Átadott egy dokumentumot,
melyben szerepelnek az ALE összes tagszervezetei, országonként
és taglétszámmal, valamint az ALE milyen struktúrát képvisel Európán belül. Jelezte, hogy az ALE az európai párbeszédben részt kíván venni. A bizottság alelnöke ígéretet tett arra, hogy kész közvetíteni a különböző szervezetek között. A tárgyaláson többek között
segítséget kaptunk a lengyel EU parlamenti képviselő - Liberadsky
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úrtól, továbbá a spanyol EU parlamenti képvisel - frau Ayala - as�szonytól is. Brian Simpson úr jelezte, úgy gondolják ez egy fontos
lépés az ALE részéről, főleg a 4-ik vasúti csomag elfogadása kapcsán, amely a 2014-es személyszállítás liberalizációját írja elő. Azt
javasolják, hogy az ALE dolgozzon ki egy dokumentumot, amely bemutatja az ALE-t, annak céljait, és ősszel az EU parlament a soros
ülésén tárgyalja.
Az ALE elnöke júniusban a francia mozdonyvezetők – FGAAC - ülésére meghívást kapott, ahol felszólalt. A Francia szakszervezet nem
tagja az ALE-nek, annak ellenére sem, hogy már több ülésen megfigyelőként részt vett.
Az ALE elnöke több ország miniszterelnökének és közlekedési miniszterének küldött levelet.
Ezek között 2011. május 25. Szlovákia közlekedési miniszterének.
Ebben a levélben szolidarítását fejezte ki és támogatásáról biztosította a szlovák mozdonyvezetőket a vasút több részre bontása
miatt. 2011.június 21-i levél a SMAQ portugál szakszervezet elnökének, hogy hosszú tárgyalások után megállapodást írtak alá a
CP-Corporation és a SMA között a kollektív szerződésről és a munkafeltételek javításáról.
2011.június 30. levél a magyar Miniszterelnöknek, Orbán Viktornak, melyben támogatásáról biztosította a MOSZ-t.és sürgette a
kormányt, hogy vegye fel a társadalmi párbeszédet a nyugdíjkorhatár módosításával kapcsolatosan. (a válasz azóta sem érkezett
meg)
2012.május 3. levél a ZZM lengyel szakszervezet elnökének a
Chalupki vonatbaleset részvétnyilvánítása miatt.
Az elnökségi ülésen volt egy javaslat a VVMC /holland szakszerv./
részéről. A javaslat lényege hogy az ALE forduljon az európai bírósághoz abban a tekintetben, hogy érvényre tudjuk juttatni részvételünket a szociális párbeszédben. Az elnökség azt javasolja, hogy
mivel a tárgyalások kedvezően alakulnak az ITF-el valamint az EU
parlamenti bizottságával, várjuk meg az Osloi tárgyalások eredményét.
Az ALE pénzügyi helyzete az utolsó ülés óta egyensúlyba került.
A jelenlegi helyzet alapján a költségek az elfogadott feltételek szerint alakulnak.
Az elnökségi ülésre minden tagszervezet időben benyújtotta írásos
beszámolóját.
A szóbeli beszámolók alapján a helyzet egyetlen országban sem
mondható rózsásnak, minden tagszervezet problémákkal küzd. Elmondható hogy nagyon sok szomszédos ország hasonló helyzetben van, mint mi,
mindenhol megszorítások vannak és várhatóak a
továbbiakban is.
Róka György

2012. június-július

A Rail Cargo Hungaria Zrt. április végén –
több mint hat éves előkészület és fejlesztés,
valamint két év tesztüzem után – indította
első útjára első GPS alapú konténernyitás
érzékelővel és nyomkövetővel felszerelt vonatát. Az első, Sopron-Csorna-Kelebia vonalon közlekedő szerelvény az előzetes várakozásoknak megfelelően gördülékenyen
teljesítette a távot, a rakományt hiánytalanul és épségben jutatta el a kilépő állomásra.
Az RCH, a Győri Széchenyi István Egyetem
és az Alsys-2000 Kft. által közösen kifejlesztett, az áruvédelmet szolgáló innováció
alkalmazásával a vállalat a tesztüzem alatt,
2010-ben és 2011-ben 2-2 pár vonat közlekedtetésével biztosította a küldemények
vagyonvédelmét. A tesztüzem alatt kétszer
fordult elő rendkívüli esemény, de eltulajdonítás egyik esetben sem történt.
Az elmúlt hetekben az RCH a Vasútőr Kft.-vel
és a GYSEV Zrt-vel szoros együttműködésben rendszeresítette a biztonsági berendezés használatát. A vállalat napi öt vonatpárt
indít útjára, amelyeket a szállítmány elsődleges védelmét biztosító GSM és GPS modulokat tartalmazó mesterlakattal, illetve a szállítmány további ajtóinak védelmét szolgáló
segédlakatokkal szereltek fel.

Azonnali riasztás illetéktelen
kocsinyitás esetén
A biztonsági berendezés alapja a speciális,
úgynevezett intelligens lakatok (egy mester- és több segédlakat),
amelyeket a kocsiajtó rudazatán vagy zárszerkezetén kell áthurkolni. A biztonsági kör megbontásával járó illetéktelen ajtónyitást rögtön érzékeli a berendezés és jeleket továbbít a távfelügyeleti központ ügyeletesének, aki azonnal meg tudja tenni a szükséges és
ilyen esetre előírt hivatalos lépéseket. Azáltal, hogy az ügyeletes
kolléga szinte már a nyitás pillanatában tudomást szerez a lopási kísérletről, jelentős mértékben megnő a lehetőség a közvetlen

tettenérésre, amit a tesztidőszak tapasztalatai is visszaigazoltak. Az elmúlt két év alatt
ugyanis az RCH négy kocsinyitási érzékelővel
ellátott vonatát érte támadás, de a gyors intézkedéseknek köszönhetően minden esetben meghiúsult a bűncselekmény.

Folyamatos információ
a rakomány helyéről
A rendszer a nyitásérzékelés mellett arra is
alkalmas, hogy rögzítsen és kezeljen a biztonságos és átlátható árukövetés szempontjából fontos információkat. A GSM és
GPS alapon működő berendezés lehetővé
teszi a kocsik pozíciójának követését. A készülék hosszú távon egyéb funkciók (pl. külső és belső hőmérséklet) rögzítésére, megjelenítésére is kihasználható lesz.
A berendezés működése
A berendezés saját energiaforrása, kiegészítő áramforrása és az alacsony fogyasztási megoldások együtt biztosítják az egy
feltöltéssel megfelelő időtávra biztosított folyamatos működést. A kocsifigyelő rendszer
informatikai szempontból megfelelő biztonságú és ellenáll a külső hatásoknak (nagyfokú környezetállóság, ütésállóság, vibrációtűrés, széles működési hőmérséklet
tartomány, csapadékvíz állóság) is. További
előnye, hogy karbantartási igénye minimális,
a mesterlakatok időtartama legalább tíz év.
A biztonság fokozása továbbra is kiemelt cél
A Rail Cargo Hungaria elkötelezett amellett, hogy az ügyfelek
megbízásait magas színvonalon, felelősen teljesítse és a rábízott
küldeményeket a legnagyobb biztonságban jutassa el rendeltetési helyére. Mostantól ennek a szerepvállalásnak a sikeres teljesítésében az európai viszonylatban is egyedülállónak tekinthető védelmi berendezés is segítséget nyújt, amellyel a vállalat további
szerelvényeket is tervez felszerelni az év során.

A fejlesztésről kereskedelmi szemmel:

„Olyan működési környezetben, ahol a vasúti áruszállítási piac stagnál, illetve bizonyos szegmensében beszűkült, elengedhetetlen a folyamatos megújulás, innováció. Az ellátási láncok át strukturálódása, a termelés vertikális szétbontása megkövetelik a vasúti áruszállításban az információs rendszerek és a telematikai megoldások intenzívebb használatát. Fogalmaink megtartása illetve új forgalmak
megszerzése sok esetben nem a fuvardíj versenyképességén múlik, hanem a szolgáltatásunk minőségének kérdése. Ennek fontos eleme minden olyan megoldás, amely az árutovábbítás biztonságát növeli, szolgáltatásunkat versenyképessé teszi.”
Vernes András a Rail Cargo Hungaria Zrt. kereskedelmi igazgatója

RCH Kommunikáció
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RCH hírek...

RCH innováció a fokozott árubiztonságért

RCH hírek...

Ügyfeleinkért fejlődünk

Interjú Salamon Bélával, a Rail Cargo Hungaria üzemeltetési igazgatójával
leink számára az üzem biztonságos működését. Továbberősítettük a partnerséget beszállítóinkkal. A MÁV-Trakció Zrt.-vel
stratégiai jelentőségű, több évre szóló vontatási szerződést kötöttünk. Sikerült a MÁV Zrt.-vel és a GYSEV Zrt.-vel is megállapodni a pályavasúti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések feltételeiről. Mindemellett a vasúti szektorban
működő illetékes hatóságokkal, illetve szervezetekkel is tovább
építettük kapcsolatunkat.

Az eredmények soha nem maguktól születnek meg. Tenni, küzdeni kell értük. De vajon milyen eszközökkel és stratégiával nyerhető el és tartható meg az ügyfelek bizalma a vasúti árufuvarozási szektorban? Sok más mellett erről is kérdeztük Salamon
Bélát, a Rail Cargo Hungaria üzemeltetési igazgatóját, aki 1800
munkatársával együtt az ügyfelek előtt minden percben felelős a
megfelelő színvonalú, rugalmas és korszerű szolgáltatásért.
Üzemeltetési igazgatóként hogyan összegezné a tavalyi év tapasztalatait? A fejlesztéseknek köszönhetően
az ügyfelek nagyobb bizalommal fordulnak a vállalathoz,
mint korábban?
Meggyőződésem, hogy ügyfeleink értékelik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a Rail Cargo Hungaria Zrt. tesz a képességek és szolgáltatások fejlesztése, illetve a korszerű és hatékony
működés érdekében. A tavalyi évre visszatekintve azt mondhatom: meghatározó mérföldkövekhez jutottunk el. Az új informatikai alkalmazásoknak és a bizalmi-elv széleskörű bevezetésének
köszönhetően jelentős mértékben egyszerűsítettük árukezelési folyamatainkat. Az egyik legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy az IT korszerűsítés és a létszámoptimalizáció mellett
folyamatosan és zökkenőmentesen tudtuk biztosítani ügyfe-
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Milyen területeken sikerült erősíteni a képességeket?
Mely eredményekre a legbüszkébb?
A legbüszkébb arra vagyok, hogy az üzemeltetési tevékenység valamennyi szegmensében, az árukezelés-, a szállítás-, a
jármű- és a vontatásmenedzsment területén egyaránt jelentős fejlődést értünk el. Minden terület, továbbmegyek, minden
munkatársunk kivette a részét és gyakran erőn felül teljesített a vállalat hosszú távú versenyképességét elősegítő intézkedések operatív megvalósításában. Szinte lehetetlen felsorolni azokat az eredményeket, amiket csapatommal közösen és a
vállalat többi szervezetével együtt értünk el.
Csak néhány példa: egyik fontos feladatunk az volt, hogy kocsiparkunkat az ügyfelek igényeihez igazítsuk. Ezért megrendeltük
200 nagy terhelésű és rakterű Eanos kocsi gyártását, amelynek már több mint negyede el is készült. Sikerült konszolidálni
a kocsik fővizsgáztatásának költségvonzatát, illetve központosítottuk a kocsivizsgálat és a teherkocsi karbantartás irányítását is. Továbberősítettük vontatási képességünket, mozdonyflottánkat két
Taurussal bővítettük. Kiemelt jelentőségűnek tartom, hogy fuvarmegbízásaink 40%-át már saját vontatási kapacitással oldottuk meg. Sikeresen lezárult több mozdonyvezetőnk ausztriai
képzése. Ennek eredményeként vonataink megállás, személyzet és gépcsere nélkül haladnak át az osztrák határon.
Közel 50%-kal javítottuk a veszélyes árufuvarozási tevékenység
biztonsági szintjét.
A működés optimalizálásának szempontjából meghatározó jelentőségű volt, hogy kialakítottuk az üzemeltetés teljesítménykontroll rendszerét, amelynek segítségével tovább fokozhatjuk
szervezetünk hatékonyságát.
Mindez csak egy töredéke volt a mögöttünk álló másfél év eredményeinek, de ebből is már látszik, sok fontos lépést tettünk a
szolgáltatásfejlesztés terén. Feladatunk azonban idénre is bőven maradt.
Mik az idei célok, kihívások?
A 2012-es év legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy a fokozódó piaci versenyben megőrizzük pozíciónkat és továbberősítsük ügyfeleink vállalatba vetett bizalmát. Mindezt úgy érhetjük
el, hogy a változó piaci környezetre gyorsabban és rugalmasabban reagálunk a konkurenciánál, megfelelő színvonalú és biztonságos szolgáltatást nyújtunk, képességeinket folyamatosan
fejlesztjük, működésünket pedig korszerűsítjük.

2012. június-július

A 2012-es célok a minőségfejlesztés jegyében
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A z E-Freight alkalmazást használó ügyfelek körének bővítése
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Pénztárellenőr 1992-től (Bevétel Ellenőrzési Igazgatóság Budapest)
Állomásfőnök 1993-tól (Dabas)
Állomásfőnök 1994- tól (Lepsény)
Árufuvarozási központvezető 2002- től (Székesfehérvár, Szombathely)
Regionális Igazgató 2005-től (Szombathely)
Üzemeltetési Igazgató 2007-től (Budapest)

Elkötelezettségről és hivatásról

„Mint általában az esetek többségében, nálam is úgy történt: nem én választottam a hivatást, az választott engem. Nem volt semmilyen gyermekkori dédelgetett álmom, vagy meghatározó élményem, amely arra ösztönzött volna,
hogy vasutas legyek. Egyszerűen csak szerettem a műszaki területet. Vasútgépészeti szakközépiskolába mentem Szombathelyre, ahol MÁV ösztöndíjas lettem. Innen már egyenes út vezetett a szakmához, többé már nem volt kérdés,
hogy mi legyek. A pályát annak idején mozdonyszerelőként kezdtem, majd mozdonyvezetőként folytattam. Jól emlékszem az első önálló szolgálatra, egyszerre volt félelmetes és fantasztikus. Épp úgy, mint általában a legnagyobb dolgok
az ember életében. Aztán szép lassan bepillantást nyertem a vasút szinte minden területére. Voltam többek között bakter, pénztárellenőr, állomásfőnök, regionális igazgató és most üzemeltetési igazgató. Jól ismerem a szakmát, a hazai és a nemzetközi vasúti folyamatokat. Magam jutottam el idáig, saját erőből,
így pontosan tudom, hogy mekkora súlyt cipelnek vállukon a kollégáim. Tudom
jól, mert onnét jöttem én is, és bár vezetői pozícióig jutottam, soha nem felejtem el a véget nem érőnek tűnő szolgálatokat, a felelősséget és a gyakran rendkívül szerény körülményeket, amelyek ellenére a legjobbat kellett kihozni önmagamból. Megtettem, mert ez volt a dolgom, és mert ez volt a hivatásom. Most is erre törekszem. Igyekszem jó
vezető lenni. Vallom, a tudásnak és a becsületes munkának mindig értéke van. Így volt ez 30 éve, és így van most is. Meggyőződésem,
hogy aki emberileg korrekt, szakmailag magabiztos, az még azt is megengedheti magának, hogy megmondja a frankót. Ezt kicsit hitvallásomnak is tekintem. Az elmúlt évtizedekre visszatekintve talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy mindenhol sikerült egy jó csapatot
építeni és rendbe tenni a dolgokat. Ezért - vagy lehet, hogy ennek ellenére - minden régi helyemen örömmel és szeretettel fogadnak a
mai napig is. A legfontosabb elvárások önmagammal, mint vezetővel szemben sok más mellett elsősorban a széleskörű szakmai tudás,
a stratégiai gondolkodás, a tudatosság, az elhivatottság, a csapatépítés képessége és a következetesség. Úgy gondolom, hogy a magas
állami elismerések, amelyekkel eddigi pályafutásom során kitüntettek (pl. Közlekedésért Érdemrend, miniszteri elismerés, stb.), mind
azt igazolják vissza, jól végzem a munkámat, azt teszem amit, és ahogyan tennem kell. Persze a mércét a munkatársaimnál is magasra
teszem. Nagyra értékelem és becsülöm, a felkészültséget, a lojalitást, az őszinteséget, a munkához való pozitív hozzáállást és a terhelhetőséget. Hiszem, hogy vasutasnak lenni nem munka, hanem hivatás. Sokszor nem lehet abbahagyni a feladatokat a munkaidő leteltével. Az ember úgy kell, és úgy fekszik, hogy tudatában van annak, amit tesz, az szolgálat. Márpedig ha szolgálat, nem könnyű kenyér.”
RCH Kommunikáció
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RCH hírek...

Ezeknek a céloknak a megvalósítását
milyen projektek, feladatok támogatják?
Elsőként említeném egyik legfontosabb
IT projektünket, amelynek során a SZIR
(Szállításirányítási Rendszer) alkalmazást új IT rendszer bevezetésével váltjuk
ki. Emellett a CCS elő- és utókalkulációs
rendszer üzemeltetésével összefüggésben is sok feladat vár megoldásra. További célkitűzésünk az úgynevezett ECM
(Entity in charge of maintenance, azaz teherkocsik karbantartásért felelős szervezet) projektnek a sikeres megvalósítása.
Ennek célja, hogy egy átláthatóbb, követhetőbb és ellenőrizhetőbb, a hatósági elvárásoknak teljes mértékben megfelelő,
teherkocsi karbantartási irányítási rendszert fogunk bevezetni. Fejlesztjük eszközparkunkat, erősítjük vontatási kapacitásainkat. Stratégia-szinten elsősorban
arra törekszünk, hogy csapatunkat hatékonyabbá, működésünket korszerűbbé
szervezve még jobban ügyfeleink felé forduljunk. Minden fejlesztésünkkel megrendelőink magasabb színvonalú kiszolgálását segítjük elő.

ez van...

búcsúzunk...

Desirón szép az élet

Ennek a történetnek is mint általában a végén van a csattanója. Eredetileg csak ezt a csattanót szerettem volna
leírni, de aztán úgy gondoltam ha már írok akkor egy kicsit vesézzük ki a dolgot. Áprilisban múlt egy éve, hogy
sikerült megszereznem a típust erre a járgányra. Szegény
vezénylőmet szoktam is érte piszkálni pedig valószínűleg
nem is tehet róla. Még jó hogy jóba vagyok vele. Augusztusban a 25. évemet kezdem a vasúton, több mint 10 típuson járok, de ennyire egyiken sem érzem magam ros�szul mint a 6342-n. Előre bocsájtom, hogy még egyszer
sem maradtam ott velük, sőt fékhibám is csak egyszer
volt és akkor is 3-4 perc után tovább tudtam menni, de
szerintem ez csak szerencse kérdése. Az idei nyári menetrendben rendesen megszórták velük a 29-es vonalat. Én egyszerűen nem
értem,hogy miért van ennyi probléma velük. Teljesen mindegy, hogy szóló
vagy szinkron üzem van, a hibák a legváratlanabbul bármikor jönnek.
Ezek a leggyakoribb hibák: a „rettegett” fékhiba, a WC hiba, a klíma hibák, a
motorok sárga figyelmeztetés hibája, össze és szétakadási problémák, lépcső problémák. Ezek közül is a fékhibák a legrosszabbak mert ezekkel van
úgy hogy órákig lezárjuk a vonalat. Aztán miután nagy nehezen bevonszolják
magukat a következő állomásra és ott marad a hibás egység majd 8-10 óra
múlva kimegyünk értük,csodák csodájára ekkor már semmi bajuk, saját lábon hozzuk Fehérvárra őket. Beszélgettem már Északis, dorogi és tapolcai
kollégákkal is. Mindenki mondott használható dolgokat de ettől függetlenül a
gondok és a problémák továbbra sem oldódtak meg. Egyszerűen érthetetlen
hogy miért jön egy fékhiba indulás után 1-2 perccel aztán a maradék 2 óra
50 percben egyszer sem. Miért jön indulás után 1,5-2 órával, s addig miért
nem? Miért jön akkor ha az adott vonat vezérelt és miért nem ha az adott vonat a vezérlő?Sokan mondják hogy szoftver probléma-igazuk lehet, karban-

tartási problémát is emlegetnek – igazuk lehet, kezelési probléma- ebben is lehet igazság, csak akkor valaki mondja már
meg,hogyan kell kezelni őket. Egy azonban biztos így nem lehet közlekedni velük. Nemrég olvastam egy levelet amelyben
valaki azt írta, hogy kaotikus állapotok uralkodnak a 29-en. Ezzel nincs is bajom de szerintem erről a mozdonyvezetők nem
tehetnek. Ezeknek a kívülről tetszetős vonatoknak sokkal nagyobb üzembiztonsággal kellene üzemelniük. Az utasok megítélése is változó. Akik még nem utaztak rajta azoknak általában tetszik egészen addig amíg az első problémával ott nem
állnak 2-3 órát valahol. Akik rendszeresen utaznak rajta azok
pedig imádkoznak hogy éppen akkor ne történjen semmi rendkívüli, általában kevés sikerrel. Nem tudom mit lehetne tenni de valamit ki kellene találni. És akkor most jöjjön a csattanó ami egyszerre mulatságos és számomra megdöbbentő is.
Remélem nem csak az én számomra megdöbbentő a dolog. A nyári menetrendben a 9720-as számú vonatot továbbítom Székesfehérvárról Tapolcára.
A vonat dupla DEZSŐ szerelvényből áll. Indulok 05.35-kor, érkezem 08.25kor ha az Isten és a desiro is úgy akarja. 80/80-as a vonat. 117 kilométer. 36
megállás. Badacsonytomajra két és félóra után érkezem, ez a 31. megállás.
Eddig hiba nélkül jövünk. Tomajon néhány perces várakozás egy szemből jövő vonat miatt. Addig kimegyek a vezetőállásról, leszállok a vonatról,harapok
egyet a hűs balatoni levegőből. Amikor kimegyek a vezetőállásról a második
boxban két 60-as hölgy üldögél. Amelyik szembe van velem látom az arcán
valamit közölni akar velem. Az ember a 24 év alatt megszokta hogy még az
idősebb utasok is tudnak meglepetést okozni a közléseikkel de ez mindenen
túl tesz. A kölcsönös üdvözlés után így szól a hölgy: ***REMÉLEM MOST MÁR
ELMENNEK EZEK A SZAROK TAPOLCÁIG***! Hát tulajdonképpen én is ebben
bízom csak én szebben beszélek a dezsőkkel nehogy megharagudjanak. Hiszen mint tudjuk nyugtával dicsérd a napot akarom mondani: nyugtával dicsérd a desirót.
Csák

Fájó szívvel búcsúzunk

Ember Ferenc

záhonyi mozdonyvezető kollégától,
aki 2012. július 05-én, életének 54. évében tragikus hírtelenséggel,
súlyos betegség következtében elhunyt.
Az árván maradt gyerekének és vérző szívű özvegyének őszinte részvétünket fejezzük ki.
Sajnáljuk, hogy a várva-várt nyugdíjadat nem érhetted meg és röpke négy hónap alatt elragadott
tőlünk a sötét halál! Reméljük, hogy a mennyország horgászvizeiben kedved szerint pecázhatsz, és onnan tudod támogatni
lélekben az itt hagyott családodat, valamint az aktív, de küzdelmes világban dolgozó mozdonyvezető kollégáidat!

Nyugodj Békében!

Mozdonyvezetők Szakszervezete Záhonyi Tagcsoportja

A Pécsi tagcsoport
mély megrendüléssel tudatja, hogy kollégánk

Mózsa Csaba

51 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2012. július 6-án 12 óra 00 perckor lesz
A pécsi köztemetőben.
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2010. júliusában egy régen dédelgetett terv valósult meg Esztergomban. Nagyon szerettük volna, ha a régi kollégák ismételten összejönnek. Erre jó alkalom volt az akkori nyugdíjba vonulóknak szervezett búcsúztató összekötése a találkozóval.
A sikeres rendezvény végén úgy köszöntünk el egymástól, hogy jövőre, veled, ugyanitt. Nos ez sikerült az elmúlt évben és sikerült most is.
Úgy időzítettük, hogy ne essen egybe más rendezvénnyel, így esett a választás június 30-ra. Jól esett, hogy az első érdeklődő, hívó szóra ismételten jöttek nyugdíjasaink is. Jó volt látni az ismerős arcokat. Felelevenedtek a régmúlt emlékei. Folytak a történetek, a sör, dőltek a sakkfigurák és csattantak a kártyalapok. Az élet hordozza magával, hogy ők is csak igen ritkán találkoznak egymással és velünk is.
A nagy meleget ellensúlyozta a jó hangulat, a jó zene, a finom bográcsban főtt marhapörkölt.
Köszönet a szervezőknek, segítőknek és nem utolsó sorban a résztvevőknek!
Jövőre, Veletek, ugyanitt!
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életünkből...

Újra együtt!

szakmai kitekintés...

SZAKMAI EGYEZTETÉSEK A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
A Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztályával szakmai egyeztetésekre került sor a Szolgálati menetrendek formai megjelenítésének változtatása érdekében. A cél az volt, hogy a
mozdonyvezetők egy olyan menetrendet használhassanak,
melyek jobban áttekinthetők, nem hordozzák magukban azt
a veszélyt, hogy „elnézhetőek”.
Másik fontos közlekedésbiztonsági kérdésként a „lassúmenetek, vágányzárak, feszültségmentesítések nyilvántartása és az azokról adott írásbeli rendelkezések kezelésének
problémái kerültek megtárgyalásra. A Szolgálati menetrendkönyv jelenleg nehezen kezelhető, adatai kicsi méretben készülnek. Az egy oldalon két vonat menetrendje egymás mellett tévesztésre adhat lehetőséget, s egyben bekorlátozza a
használható betűméretet.
A lassúmenetek, vágányzárak, feszültségmentesítések bevezetése, a pályalétesítményi diszpécserek által vezetett,
„Nyilvántartás az ideiglenes-, valamint az állandó lassújelekről”, és a „Kimutatás az állandó és ideiglenes lassúmenetekről” című havi kimutatások összevetése során több tartalmi
eltérés, valamint formai hiányosság állapítható meg. Az állomásokon vezetett papír alapú (manuális) nyilvántartás, valamint a bevezetések és a lemondások távirati úton történő
továbbítása jelentős hibalehetőséget tartalmaz. Az Írásbeli
rendelkezések az olvashatóság és az egységes szövegminta

Változtatási javaslatok bemutatása
Szolgálati menetrendkönyv

alkalmazása folyamatos problémaforrás. Az összeállítása, a
hálózatunkon megszaporodó korlátozások és a nyilvántartások között fennálló ellentmondások miatt nehézkes. A mátrix
nyomtatóval előállított Írásbeli rendelkezéseknél, az olvashatatlanság visszatérő probléma.

– A 2012/2013. évi menetrendváltástól tervezik alkalmazni, az előző pontban bemutatott, ikresítés nélküli Szolgálati menetrendeket.
– A 2013/2014. évi menetrendváltás alkalmával megszüntetésre kerülhetne a nyomdai úton előállított papír alapú
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Formai meg jelenítés
Az ikresített megoldás helyett, egy oldalon csak egy vonatot
tartalmazó szolgálati menetrendeket kellene alkalmazni és a
jó olvashatóság érdekében, minden második sor halvány árnyalatú kiemeléssel kell ellátni, így elkerülhető a menet közbeni véletlenszerű sortévesztés.
A vonatok közlekedési idejére vonatkozó adatok a nyomtatott formátumú Szolgálati menetrendlapokon nem jelennének meg, mert a vontatójármű vezetőnek nincs szüksége rá,
mivel az adott napon a vonatra, munkaidő beosztás alapján
jelentkezik. A technológia jellegű munkakörökben dolgozó
munkavállalók, a rendelkezésre álló informatikai rendszerekből tudnak tájékozódni arról, hogy a vonatok mely napokon
közlekednek. A közlekedő vonatok részére, – megrendelés
alapján a FOR00-ból – nyomtatott Szolgálati menetrendek a
VPE azonosító alatt, a fejlécben tartalmaznák a közlekedés
napját, amelyet az informatikai rendszer automatikusan generálhatna.
Minta a tervezett Szolgálati menetrendek formátumára:
Előállítás, kézbesítés:
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Lassúmenetek, vágányzárak, feszültségmentesítések
nyilvántartása
Központi rögzítés
A jelenleg rendelkezésre álló informatikai rendszerek szolgáltatásainak kiterjesztett felhasználását vizsgálják. Az elképzelések szerint az ideiglenes jellegű előre látott – és előre
nem látott lassúmenetek, valamint a kiadott vágányzári/feszültségmentesítési/biztosító berendezés kikapcsolási Utasítások és Rendeletek értesítési kötelezettség alá tartozó rendelkezései, adatai központilag kerülhetnének rögzítésre az
F.2. Utasítás Függelékei 22. sz. Függelékben meghatározott
szövegmintáinak felhasználásával,
– A z előre látott ideiglenes lassúmeneteket, a területi szinten kiadott vágányzári/feszültségmentesítési/biztosító berendezés kikapcsolási Utasításokat – beleértve az ezekhez
kapcsolódó sebességkorlátozásokat is –, valamint a területi szinten kiadott olyan egyéb rendelkezéseket, amelyeknek Írásbeli rendelkezés vonzata van, a kiadmány készítőjének kell rögzítenie a FOR00 alrendszerbe.
– A pályafelügyeletet ellátó szervezet által központilag elrendelt/lemondott előre nem látott ideiglenes lassúmeneteket
a „belföldi különleges szabályozást igénylő küldemények
irányító” munkavállalói rögzítik a FOR00 alrendszerben.
Ezzel a megoldással minimálisra csökkenthető a hibás rögzítések száma, mert az értesítési kötelezettségek központilag
kerülnek rögzítésre a szövegminták felhasználásával. Ezen
javasolt rövidtávú megoldást addig lehetne alkalmazni, amíg
a FOR rendszer EÜR modulja bevezetésre kerül. Amennyiben
ez nem, vagy hosszú időn belül valósul meg, egységes online adatbázis válthatná ki a FOR00-ban történő rögzítést.
A bemutatott javaslatokkal egyidejűleg további, biztonságot
javító lehetőségeket is vizsgálják, így többek között felmerült, hogy a havonta kiadásra kerülő „Kimutatás az állandó
és ideiglenes lassúmenetekről” elnevezésű dokumentumot
havi időszaknál gyakrabban állítsák elő. Technikailag nincs
akadálya annak, hogy akár naponta is előállítsák, a változások könnyebb kezelhetősége érdekében. Ezen elgondolás megvalósítása a PAZAR rendszer minimális fejlesztését
igényli.
A fejlesztés lényege, hogy a hatályos lassúmenetek lekérdezésével előállítható legyen az F. 2. számú Utasítás 18.1.6.
pontja szerinti formátumú kimutatás, amelynek adattartalma naponta frissülne, a jelenlegi havi frissítéssel ellentétben. A kézbesítésre a vonatindító állomáson kerülne sor.
A vontatójármű vezetőnek a lassúmenetek sokkal áttekinthetőbben állnának a rendelkezésére, mint a jelenlegi helyzetben, mert nem kellene két különböző dokumentumot figyelni (Kimutatás és Írásbeli rendelkezés) vezetés közben.
Lassúmenetek tekintetében Írásbeli rendelkezésen csak a
napközben bevezetett, elrendelt lassúmenetekről kellene értesíteni a mozdonyszemélyzetet.
A vázolt megoldások bevezetése az előírások konzisztenciájának összehangolását is igényli.
Írásbeli rendelkezések
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Az Írásbeli rendelkezés kezelése
Az Írásbeli rendelkezések funkciója rövidtávon nem változik. Elképzelések között szerepel, hogy a vezető jegyvizsgálót csak abban az esetben látnák el Írásbeli rendelkezéssel,
ha forgalomszabályozó szerepet kap (pl. egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására bevezetett vonalon vagy MEFI-n,
MERÁFI-n). Ebben az esetben 3 példányban kerülne kiállításra az Írásbeli rendelkezés, amely vagy kézírással készül,
„Írásbeli rendelkezés” tömbben, vagy 3 példányban kerülne nyomtatásra. Azokon a szolgálati helyeken, ahol az induló vonatok a VJV-je általában nem végez forgalomszabályozó
szerepet, illetve a kiszolgálómenetek közlekedése sem jellemző (pl.: fejpályaudvarok), 2 példányban történne a nyomtatás.
Formai meg jelenítés:
A jó olvashatóság és kezelhetőség érdekében, az Írásbeli rendelkezés pontjait egymástól jól elkülönítve kell kezelni. Ezért egy szaggatott vonallal célszerű lenne elválasztani
a FOR00 –ból nyomtatott rendelkezéseken a pontokat egymástól, a szaggatott vonal előtt és után 6pt bekezdés alkalmazását tervezik. A pontokat automatikusan be kellene számoztatni a rendszerrel. Ezen elv alapján, a kézzel írt Írásbeli
rendelkezések esetén is alkalmazni lehet a pontok számozását, és a vonalzóval húzott egyenes vonallal történő elválasztást. A jó olvashatóság érdekében a jelenlegi tűs rendszerű
mátrixnyomtatók folyamatos cseréjét tervezik, a szintén gazdaságos, de jobb minőségű nyomtatásra képes lézernyomtatókra.
Írásbeli rendelkezés pontjainak elválasztása:
1. Kelenföld XV. jobb átm.123-124 szelv.42 váltó kitérő irányban 20km/h!
----------------------------------------------------------------2. Biatorbágy-Herceghalom áll. között a bal vg. 294-371 sz. szelv. között
5:00-15:00-ig kit. szerint 500 m hosszban 40 km/h
A szövegezés a FOR00 rendszerből került letöltésre a 3.2.1.
pontban bemutatott megoldás eredményeként.
Összegzés:
A módosítások átvezetése és végrehajtása után, a részfeladatok mindenre kiterjedő, végrehajtási utasítás szinten kidolgozásra kerülnek. A FOR00 alrendszerben történő adatrögzítéshez rendelkezésre állnak az erőforrások, és nincs
jelentősebb költségigénye az átalakításnak. A hiányzó eszközök beszerzése erőforrásigénnyel jár, ami egyszeri beruházást jelent.
A legfontosabb alapelveket sikerül ezekkel a módosításokkal
megvalósítani, mely szerint:
- Csökkenő papír alapú adminisztráció
- Folyamatos online adathozzáférés
- Utasítás szerinti munkavégzés
- Végrehajtó szinten a munkavállalók leterheltségének csökkenése
- Költséghatékonyabb működés
- Vontatójármű vezetők munkájának könnyítése
- Biztonságosabb vonatközlekedés
A XXI. Századi IT technológiák alkalmazásával, a későbbiekben segíteni szándékoznak a forgalomszabályozás menetét,
ezzel is csökkentve a munkavállalók leterheltségét.
Reméljük, hogy ennek pozitív hozadékaival a következő menetrendváltáskor már találkozhatunk. Egy tény, hogy a Forgalmi Főosztály fogékony volt javaslatainkra.

Kiss László
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Szolgálati menetrend, így a nyomdai előkészítést sem kellene elvégezni. A megrendelés alapján kinyomtatott Szolgálati menetrendlapokat továbbra is meghirdetett szolgáltatás keretében tervezik kézbesíteni a vontatójármű
vezetők részére a vonat kiinduló állomásán.
– 
Távlati elképzelés, hogy a Szolgálati menetrendek csak
elektronikus formában kerülnek előállításra. Ehhez a vontatójárműveket alkalmassá kell tenni arra, hogy fogadni és
megjeleníteni tudják az elektronikus küldött adatokat.

infók…

MOSZ Horgászverseny 2012.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete 2012-es horgászversenye a dombóvári tagcsoport rendezésében kerül lebonyolításra, a dombóvári Tüskei tavon.
Idelye: 2012.augusztus. 10-11.
Jelentkezési határidő: 2012. július 27.
Szabályok: A versenyre csak MOSZ tagok nevezhetnek. A versenyen három fős csapatok indulhatnak. A csapattagok azonos helyen horgásznak,
tetszőleges horgászkészséggel /úszó vagy fenekező/. A felszerelésen a verseny szabályai szerint csak egy horog lehet. Mérlegelés után a halakat vis�sza kell helyezni a tóba. A lefújás előtt megakasztott hal bele számít a versenybe.
Részvételi díj: 5.500 Ft/fő
Jelentkezés e-mailben, vagy telefonon a dombóvári tisztségviselőknél lehet az alábbi elérhetőségen:
e-mail cím: dombovar@mosz.co.hu
Wéber József
Ter.ügyv.: 06-30/445-39-15
Pintér Norbert
Vez.ügy.: 06-30/749-55-65
Kérünk szépen minden tagcsoportot, hogy jelezze időben, hogy milyen közlekedési eszközzel fog érkezni. A vonattal érkezőknek természetesen teljes
körű közlekedési lehetőséget biztosítunk az állomás, a szállás és a tó között. A vonattal érkezőktől kérjük jelezni, hogy melyik vonattal fognak érkezni.
A részvételi díjat a dombóvári tagcsoport alábbi számlaszámára kérjük átutalni, 2012. július 31-ig. Az átutalásra kérjük ráírni az utaló tagcsoport nevét!
Számlaszám: 11746043-20002059

Amit eddig tudunk a telekommunikációs adóról
Több alkalommal kerestük meg
mobilszolgáltatónkat, hogy a július 1-től bevezetett telekommunikációs adó, miképpen érinti a
Mozdonyvezetők Szakszervezetének keretszerződését. Az eddigi egyetlen megszületett írásos
anyagból a lényeget kívánom
most kiemelni:
„A kis- és középvállalati előfizetéseknél továbbra is ingyenesek a
cégcsoporton belüli mobilhívások.
A nagyvállalati ügyfelek részére
nem változnak sem az egyedi keretszerződésben rögzített díjcsomagok havidíjai, sem a belföldi
perc- és sms-díjak, míg a nemzetközi kimenő percdíjak átlagosan
10%-al emelkednek.”
Reméljük a T-Mobile mihamarabb
részletes választ ad kérdésünkre.
Bár a lényeg e két mondatban is
megtalálható.
K.L.
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A szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány céljainak megfelelően
szervezi az aktuális vasúttörténeti kiállításait és rendszeresen színesíti azokat fényképekkel is. Az önálló fotókiállítások képeit a pályázóktól kaptuk a kiírások szerint, hogy azok az Alapítvány tulajdonába
kerülve rendszeres nyilvánosságot kaphassanak.
A „150 éves a Magyar Vasút - 1996”
„1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulója-1998”
„Millenniumi Szent István Nap - 2000”
„100 éves Szegedi Indóház - 2002”
„150 éves Szeged vasútja - 2004”
„1956-os forradalom 50. évfordulója – 2006”
„150 éves a volt szegedi vasúti híd - 2008”
„150 éve halt meg gróf Széchenyi István - 2010”
ünnepségsorozatainak tiszteletére megrendezett: Országos Vasutas Fotókiállítások nagy sikert arattak. A két évenkénti rendszerességgel a hagyományt immár megteremtve a 2012. évi pályázatot
„Vasútvillamosítás 30 éve Szegeden” évforduló tiszteletére írtuk ki.
A IX. Országos Vasutas Fotókiállítást július 7-én nyitottuk meg Békéscsabán és a szervezetekkel való egyeztetés alapján tovább vándoroltatjuk. Békéscsabán a kiállítás része volt a 62. Vasutasnapi
Júliálisnak.
A pályázatra 64 szerző 400 fotója érkezett be. A zsűri a kiállításra
52 szerzőtől 159 db képet fogadott el és 25 fotóst díjazott. A tematikus kategóriák - a vasutasok, a vasút és a táj, az ember, a for-
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fotókiállítás...

Vasutas Fotókiállítás

mavilág, a múlt - helyezettjei, 15 fő pénzdíjazásban, míg 10 pályázó
különdíjban részesült. A Vasúttörténeti Alapítványt a kiállítás megszervezésében és a díjazások méltó megvalósításában számos vasúti és civil szervezet segítette.
A pályázaton résztvevők összetétele igen sokrétű: vasutasok (a
résztvevők mintegy egyharmada: a 21 szakmabeli fotósból csak 2
fő lett elutasítva és a maradék 19 főből 10 fotós díjat is nyert) és
civilek, diákok és nyugdíjasok az ország minden tájáról. A Mozdonyvezetők Szakszervezete külön díját Dani Szabolcs soproni mozdonyvezető érdemelte ki. A kizárólag vasúti témájú képekből összeállt
csodálatos kivitelezésű anyag elsősorban hagyományos, analóg kivitelezésű, fekete-fehér és színes felvételekből áll.
Vasúti szolgálati helyek, csomóponti főnökségek, művelődési intézmények rendezik meg az igényléseik alapján szokásosan, aktuális
időpontokban a másodbemutatókat.
Az Alapítvány részéről Nagy József nyugdíjas MÁV főtanácsos, kuratóriumi titkár koordinálja a Kiállítás ügyét és további, részletesebb
felvilágosítással is szívesen szolgál.
Elérhetőségi adatai: Vasúttörténeti Alapítvány, 6721 Szeged, Tisza
Lajos krt. 28-30, 30/4412-652, 62/540-708 illetve vasúti telefonon a 06/18-84-en és vasuttortenet@freemail.hu E-mailen.
Nagy József
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MEGLEPŐ HATÁROZAT
Most megint egy kitalált történet következik. Kitalált, de nem árt komolyan venni! Akkor talán elkerülhetőek lesznek a hasonló esetek.
Történetünk hőse most legyen, mondjuk Töhötöm. Töhötöm barátunk kiváló képességekkel megáldott, a munkáját komolyan végző
mozdonyvezető. Nem iszik, nem dohányzik, sőt még a kávé élvezetétől is megtartóztatja magát. Főnökei meg vannak elégedve a munkájával, kollégái kifejezetten kedvelik. Tudtommal nincs ellensége.
Most mégis igen nagy bajba került.
Egy szép nyári délelőttön szokásához híven pontosan, az előírt időben, frissen, kipihenten jelentkezett szolgálatba. Meglepetésére, a
felvigyázó irodában tartózkodó telephely-vezető közölte vele, hogy
nem kell elmennie dolgozni, hiszen már kipostázták számára a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetéséről szóló Határozatot. Töhötöm barátunk, ahogy mondani szokás, a hír hallatán „köpni-nyelni nem tudott”.
Az ügynek természetesen voltak előzményei. Most ismerkedjünk
meg ezekkel!
Néhány hónappal a felmondásról szóló hír előtt, hősünk egy motorvonatos szolgálatban kereste a kenyerét. A forduló állomáson, ahol
a barátnője is lakott, elhatározta, hogy a két vonat közötti, körülbelül
másfél órányi időt evéssel és olvasással fogja tölteni. Amikor kinyitotta a táskáját megdöbbenve tapasztalta, hogy elfelejtette becsomagolni az ebédjét. No, de sebaj, hiszen itt lakik az állomás szomszédságában a barátnője, aki aznap éppen szabadnapos. Felhívta
telefonon, és megkérte, hogy vigyen neki valami harapnivalót.
A lány gyorsan összekapta magát, leszaladt a CBA-ba, megvette a
hozzávalókat, elkészítette a szendvicseket és az állomásra sietett a
csomagjával. Amikor fellépett a motorvonatra, látta, hogy a vezetőállás ajtaja nyitva van. Bement a vezérállásba, letette az asztalra a
csomagot, váltott pár szót Töhötömmel, majd mindketten elindultak
az utastér felé, ott, a nyitott vezetőállás ajtó mögötti üléseken kényelmesen elhelyezkedtek és beszélgetni kezdtek.
Nem tudhatták, hogy közben valaki értesítette a hatóságot arról,
hogy illetéktelen személy tartózkodik a vonat vezetőállásán. (Nyilván nem valami jó barát.) Ezért volt nagy a meglepetés, amikor egyszer csak megjelent egy rendőr és igazoltatta a lányt. A rendőr nem
talált semmi törvénybe ütközőt, a feljelentéssel ellentétben a vezetőálláson akkor éppen senki nem tartózkodott, ezért az igazoltatást
követően távozott.
A dolog a munkáltatónak is a tudomására jutott, és mivel Töhötöm
barátunk őszinte ember, nem tagadta, hogy barátnője bement a vezetőállásra, hogy ott elhelyezze az ebédjét. Pedig nyugodtan letagadhatta volna! A munkáltatói jogkör gyakorlója hibáztathatónak találta az E1-es Utasítás 5.11. pontjának megszegésében, valamint
a 3/2010. MVH sz. utasítás a MÁV TRAKCIÓ Vasúti Vontatási ZRt.
üzemeltetésében lévő járművek (mozdony, vezérlőkocsi, motorkocsi) vezetőállásán tartózkodás feltételeiről szóló rendelkezés be nem
tartásában, ezért alapbércsökkentésre büntette.
Töhötöm barátunk ezt tudomásul vette, hiszen valóban megtörtént,
hogy illetéktelen, engedéllyel nem rendelkező személy a vezetőállásba lépett. Egyenes ember lévén úgy döntött, ha hibázott, „viszi a
balhét”. És ez, mint látni fogjuk, nem volt szerencsés döntés. Úgy
látszik, nem szabad mindig az egyenes utat választani.
Az eset után hónapok teltek el, amikor egyszer hősünk egy gyorsvonatot továbbított Budapest nemzetközi pályaudvarára. Egyik közbenső állomáson felszállt a vonatra a barátnője, aki szintén Budapestre tartott. A végállomást megelőző megálláskor a barátnő úgy
döntött, hogy előre megy a mozdonyra és ott megbeszél néhány
fontos dolgot Töhötömmel. A vonatot már menesztették, amikor hősünk, aki a Töhötöm névre hallgat észrevette a visszapillantó tükörben, hogy barátnője a vonatról leszállva, a mozdony felé siet. Hirte-
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len tanácstalanság vett rajta erőt.
Tudta, hogy még meg sem száradt a tinta a bércsökkentésről szóló
határozatán, ezért roppantul aggályosnak találta, hogy a barátnője
a mozdonyon utazzék. Ugyanakkor, ha most elkezd vele vitatkozni,
akkor feltűnést vált ki azzal, hogy ahelyett, hogy a menesztett vonattal indulna, vitát folytat valakivel. Döntött. Gyorsan kinyitotta az
ajtót, felengedte a barátnőjét, és elindult a vonatával. Úgy gondolta, hogy a végállomás mindössze néhány kilométer, addig már nem
állnak meg sehol, hogy ellenőrzést végző dolgozó szállhasson fel a
gépre. A végállomáson pedig a lány majd a megállás után gyorsan,
feltűnés nélkül elhagyja a mozdony fedélzetét, így nem lehet baj.
Tévedett. Amikor megállt a vonatával két vasutas és egy rendőr ugrott fel a gépre, a menekülésnek még csak a lehetőségét sem adva
meg. Lebukott. Jegyzőkönyvbe vették, hogy idegen személy tartózkodott nála a vezetőálláson. A tényt nem tagadta, aláírta a jegyzőkönyvet. És ennek az ügynek lett néhány hét múlva, rendkívüli felmondás a következménye.
(Elgondolkodtató, hogy mi okból várhatta ez a rendőrrel is megerősített különítmény a vonatot. Mindenesetre szokatlan, módja az ellenőrzésnek. Mintha legalábbis valami bűnözőt vagy rablógyilkost vártak volna. Nem világos, hogy mi okozta ezt a szokatlan rajtaütést.)
Barátunk nagyon meglepődött. Sok rosszra számított, de erre nem.
Hiszen gyakorlatilag nem történt semmi. Senkit nem ért kár, a vasúti közlekedés biztonsága nem került veszélybe, maga a fegyelmezetlenség sem eget verő. Ki az a masiniszta, akinél még soha nem
volt senki engedély nélkül a vezetőálláson? Ha valakit ilyen cselekményen értek tetten, azt megbüntették, ha újból elkapták keményebben megbüntették. Nem hiszem, hogy eddig ilyen tettért bárkit elbocsájtottak volna az állásából. A régi, nagyon szigorú MÁV-nál
is előfordultak hasonló esetek, azokat néha meg is írták. Gondoljunk csak Szabó Lőrincre! Természetesen nem azt akarom mondani, hogy szeretném, ha parttalanná válna a fegyelmezetlen magatartás. De vannak fokozatok!
A munkáltató jogkörgyakorlója ezzel az intézkedéssel padlóra küldött egy jó mozdonyvezetőt. Szerintem feleslegesen. Egy olyan embert vetett ki soraiból a Trakció, aki a legjobbak közé tartozott, akire
mindig lehetett számítani, aki nélkül szegényebb lesz a vállalatunk.
Töhötöm barátunk nyilván elhelyezkedik majd valamelyik konkurens
vasúttársaságnál, ahova viszi magával a sok típus-, állomás- és vonalismeretét. Egy ilyen piti ügy miatt.
Természetesen megértem a jogkörgyakorlót, aki arra hivatkozik,
hogy a tudatos fegyelmezetlen magatartást, ha ismétlődően fordul
elő, súlyosan meg kell torolni. De nem hinném, hogy célszerű volt
esetünkben a legsúlyosabb büntetést kiszabni. Eszembe jut, amikor egy „celeb” a következőt nyilatkozta a halálbüntetéssel kapcsolatban.
„Támogatom a halálbüntetést. A súlyos bűncselekmények elkövetői,
akiket halálra ítéltek, ebből majd tanulnak.” Tényleg?
Hogy miért vetettem ezt az elképzelt történetet papírra? Nos, változnak az idők. A rendszerváltás utáni harmadik évtizedre a kapitalizmus embertelensége kiteljesedett, míg pénzügyi, gazdasági rendszere összeomlott. Ennek pedig vesztesei kell, hogy legyenek. És ez
a vesztes nem más, mint a munkavállaló. Ma, amikor azt halljuk,
hogy a Trakciónál ennyi, meg ennyi felesleges mozdonyvezető van,
a teljesítmények egyre csökkennek, közeledik a személyszállítás liberalizációja, amikor még több mozdonyvezető munkája válik majd
feleslegessé, akkor hozzá kell szoknunk a gondolathoz, hogy a munkáltató igyekszik megszabadulni a masiniszták egy részétől, mégpedig úgy, hogy ez ne okozzon komoly konfliktust. Ennek pedig a legegyszerűbb módja, ha a tudatos fegyelmezetlenséget elbocsájtással
torolja meg.
Mielőtt valaki azt képzelné, hogy az általam kitalált jogkörgyakorló
gonosz ember, azt ki kell ábrándítanom. Nem az. Neki a feladata,
hogy fenntartsa a rendet egy nagy vontatásszolgáltatási területen.
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Fűtés

A címet olvasva gondolom, mindenki felkapja a fejét. Fűtés? Most, amikor harminc fok fölé kúszik rendszeresen a hőmérő higanyszála? Nos,
igen. De az eset még télen kezdődött, csak mostanra emelkedett jogerőre az üggyel kapcsolatos határozat. De lássuk, mi is történt!
Van egy vonat, amelyet szerelvénymenetben kell elvontatni egy közeli városba, ahonnan hajnalban, elővárosi személyvonatként közlekedik
Budapestre. Ahogy az már nálunk lenni szokott, a szerelvényvonat néha késve érkezik meg a kiindulási állomásra, ezért a H-START kérésére
kiadták parancskönyvi rendeletben, hogy a szerelvényt már lefelé menetben is fűteni kell, gondolom azért, hogy az előfűtési idő akkor is biztosítva legyen, ha a szerelvény csak néhány perccel a vonat menetrend
szerinti indulása előtt érkezne meg. (A parancskönyvi rendelkezés okára
csak gyanakszom, ezt hivatalosan nem erősítette meg senki.)
Egy alkalommal olyan kolléga került a vonat élére mozdonyvezetőnek,
aki mindig igyekezett az utasítás betűit maradéktalanul betartani, munkáját precízen, gazdaságosan, ésszerűen végezni. Nos, ez a kolléga,
ahelyett, hogy a szerelvény indulásakor azonnal rákapcsolta volna a fűtést, számolni kezdett. A szerelvényvonatot meglepő módon nem késve, hanem korábban indították. Ő ellenőrizte a külső hőmérsékletet,
belőtte magának azt az időpontot, amikor az előfűtést az utasítás szerint el kell kezdenie. Amikor megérkezett a szerelvényvonattal az induló
állomására, a körüljárás után azonnal rákapcsolta a villamos energiát,
így biztosítva volt az előírt kilencven perc előfűtési idő. (Az MFB adatai
alapján mindez bizonyítható.) A vonatban a kocsik utastere szépen be
is melegedett, kivéve két kocsit, mert azokban rossz volt a fűtés, a fűtőtestek teljesen hidegek maradtak. Az utasok igyekeztek a fűtött kocsikban elhelyezkedni. Volt azonban valaki, aki panaszt tett a Startnál, hogy hideg volt a vonat. Az illetékes „szakemberek” kivizsgálták az
ügyet és megállapították az MFB adataiból, hogy a mozdonyvezető a
szerelvénymenet továbbítása közben nem fűtötte a vonatot, tehát az ő
hibája, hogy hidegek maradtak a kocsik. Bizonyítottnak látszott, hogy
nem tett eleget a parancskönyvben megfogalmazott rendelkezésnek.
Ezzel a Start letolta magáról az ügyet, a felelősséget áthárította a MávTrakcióra. A munkáltató pedig a munkavállalóra, mondván, a dolgozója
megszegte az E1-es utasítás 5.2.1. pontját, valamint a Parancskönyvben foglaltakat.
Érdemes megfigyelni, hogy mit is ír, az E1-es Utasítás 5.1.2. pontja!
A mozdonyszemélyzet köteles a munkáját a szolgálati utasítások, a menetrend és tartozékai, valamint az érvényes rendeletek és szabályok
alapján pontosan és gazdaságosan végezni.
Szintén az E1-es Utasítás 5.6. pontjában ezt olvashatjuk:
A mozdonyszemélyzet az üzemanyagok és a villamos energia rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználásáért felelős.
Mi következik mindebből? Ha esetünkben a mozdonyvezető eleget tett
volna az érvényes parancskönyvi rendelkezésnek, akkor nem lehetett
volna ráolvasni, hogy vétett az E1-es Utasítás 5.1.2. pontjában megfogalmazott „...az érvényes rendeletek és szabályok alapján...” szakasza ellen. Ezzel szemben elmarasztalhatta volna a munkáltató azért,
mert nem tartotta be az előbb említett pont azon szakaszát, amely azt
mondja, hogy köteles „.... a munkáját a szolgálati utasítások,...............
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cégünket a létszámfeleslegből adódó problémáinak megoldásában.
Hadd idézzem, a képzeletbeli Határozat Indokolás szakaszának utolsó mondatát!
„A munkáltató az azonnali hatályú felmondást, mind az egyéni, mind
az általános megelőzés szempontjából szükséges és arányos intézkedésnek tekinti.” Gondolkodjunk el rajta!
Milyen szép lenne, ha többé nem kellene ilyen történeteket kitalálnom!

Móricz Zsigmond

alapján pontosan és gazdaságosan végezni.” Mert az nem gazdaságos,
ha orrba-szájba fűtjük a vonatot, eltérve ezzel az E 12-es Utasítás vonatok előfűtéséről rendelkező pontjától. Azonkívül elmarasztalható volna az E1-es 5.6. pontjának be nem tartásáért is, hiszen nem rendeltetésszerűen használta fel a villamos energiát. Egy kicsit olyan ez, mint a
huszonkettes csapdája.
Nem értem a Máv-Trakció munkáltatói jogkörgyakorlójának magatartását. Az alap probléma nem az volt, hogy betartotta-e a mozdonyvezető az utasításokkal ellentétes parancskönyvi rendelkezést, hanem az,
hogy a vonatban két kocsi nem fűtött. Azt kellett volna kivizsgálni, hogy
miért nem fűtöttek az adott kocsik, mi volt ennek az oka, fűtésvezérlési hiányosság, rossz, kiégett fűtőtestek, vagy valami egyéb műszaki
rendellenesség, és hogy ki a felelős a kocsik nem megfelelő műszaki
állapotáért. De nem ez történt. Talált a Start valakit, egy apró láncszemet, akire rákenhette az ügyet, a munkáltatónk meg asszisztált hozzá. Vajon miért? A Trakciónak nem az lenne a kedvezőbb, ha védené
a mundér becsületét? Ráadásul akkor, amikor ezt jogosan teheti? Az a
két kocsi akkor is hideg maradt volna, ha heteken keresztül rajta tartják az energiát.
És még valami! Ha napvilágot lát egy parancskönyvi rendelkezés, nem
kellene-e ügyelni arra, hogy az ne legyen ellentétben a hatályos utasításainkkal? Ha pedig mégis úgy adódik, hogy el kell térni az utasításokban megfogalmazott szabályoktól, nem lenne-e jobb megfogalmazni,
hogy amíg a parancskönyvi rendelkezés hatályban van, az utasítások
ide vonatkozó, rendelkezései ideiglenesen felfüggesztésre kerülnek? Ez
így tiszta beszéd lenne! Tovább javítaná a fegyelmet, ha az adott rendelkezés bevezetésének az oka is feltüntetésre kerülne. Az ÖBB Írásbeli Rendelkezésein (A. Befehl) látható, ha bevezetnek egy ideiglenes
sebességkorlátozást, az is szerepel a rendelkezésen, hogy a sebességkorlátozás bevezetésének mi az oka. Természetesen nálunk ez nem lenne kivitelezhető a sok lassújel miatt, az esetek többségében így sem
elég egy oldal, néha négy-öt lapon vannak felsorolva a lassan bejárandó pályarészek. De azt hiszem, parancskönyvek megfogalmazásakor megoldható lenne. Ha pl. esetünkben úgy szerepelt volna a vonatok
fűtésére vonatkozó szabály, hogy „az előfűtési időket akár az x. számú
szerelvényvonat fűtésével is, de mindenképpen biztosítani kell”, akkor a
rossz műszaki állapotú kocsik alulfűtöttségét nem lehetett volna a vállalatunkra kenni, a jogkörgyakorlónak nem kellett volna a munkavállalóját
feleslegesen megbüntetnie, a munkavállaló pedig nem lett volna választásra kényszerítve, hogy adott esetben az utasítások előírásait, vagy a
parancskönyvben foglaltakat tartsa-e be.
Végezetül ide kívánkozik egy régi történet. Valamikor a nyolcvanas évek
közepén, egy hideg téli délutánon a 828-as számú, Somogy expres�sz nevű vonatot továbbítottam Dombóvárig. Egy értelmes utas bejelentett (vasutas volt az illető), hogy
nem fűtöttem az első osztályú kocsi valamennyi kupéját, ezért kénytelen volt másod osztályon utazni.
Akkor a reszortosok behívattak, és jót nevettünk a
dolgon. Ha ez ma történne, lehet, hogy valamilyen
ürüggyel megbüntetnének?

Móricz Zsigmond
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szakmai kitekintés...

Amikor arról van szó, hogy valaki a munkavégzés során elnéz valamit,
téveszt, és emiatt baj történik, többnyire korrekt, emberséges döntéseket hoz. Tény és való, hogy makacsabb a kívánatosnál, de nem
embertelen. Nekünk, masinisztáknak azonban fel kell készülnünk arra, hogy a jövőben a tudatos fegyelmezetlenség súlyos következményeket fog maga után vonni, az ismétlődés pedig akár a munkahely
elvesztésével is járhat. Ebbe a kategóriába tartozhat a nem előírt helyen történő váltás, a vonat önkényes, indokolatlan megállítása, a
munkahely engedély nélküli elhagyása, vagy mint láttuk, illetéktelen
személy mozdonyon való utaztatása. Jó lenne, ha nem segítenénk a

kiállítás...

Vasúttörténeti bemutató
Június 23-án és 24-én nagyszabású vasúttörténeti bemutatót rendeztek Bratislava východ (Pozsony-Kelet) volt fűtőházának területén működő vasúti múzeumban. A látogatók egy része a Bratislava hlavná stanica (Pozsony főpályaudvar) pályaudvarról induló,
464 001 gőzmozdony vontatta első különvonattal juthattak ki, majd
a nap folyamán több más különvonat is közlekedett a rendezvényre,
melyek már nem álltak meg a főpályaudvaron és amik között akadt
gőz- és dízelmozdony vontatta tehervonat is a vasútfotósok nagy
örömére. A kiállítás megnyitója után másfél órás járműbemutató
vette kezdetét, mely során a múzeum fordítókorongján parádéztak
a különféle járművek, majd elfoglalták helyüket a telep területén,
hogy az érdeklődők közelebbről is szemügyre vehessék azokat. A kiállításon 5 üzemképes gőzmozdony (422.0108; 464 001; 477 013;
498 104 és 555,3008), 11 dízelmozdony (T211,0823; T444,0060;
T444,1082; T466,0254; T478,1201; T478,2012; T749,248;
T478,3109; T678,012; T679,019 és T679,1168) és 5 motorkocsi
(M131,1053; M131,1125; M131,1443; M262,004 és M262,007)
képviselte Szlovákiát üzem közben, valamint megtekinthető volt
többek között északi szomszédunk legújabb vontatójárműve,
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a 381 001-7-es is. Csehországból a 475 101-es gőzmozdony és a
T478,1008-as dízelmozdony, Ausztriából a 52.100-as gőzmozdony,
míg Magyarországról az Árpád gyors sínautóbusz tette tiszteletét a
rendezvényen. Egész nap több különféle programon vehettek részt
a kilátogató emberek. Volt katonai bemutató, vasútmodell kiállítás,
filmvetítés, stabil gőzgép... A bejáratnál matuzsálem buszokat (köztük egy csuklós Ikaruszt) és egy régi Skoda személyautót tekinthettek meg az érdeklődők. Lehetett utazni mozdonyon, sínautón, motoros hajtányon... A kisgyereket a játszóház mellett kerti kisvasút
várta, melyet egy
valódi pici gőzmozdony továbbított, hogy csak
párat
említsek
a színes programokból.


Fotó és írás:
Orvos Pál
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Na, nem János vitézre, hanem rám, a szolgálatot teljesítő mozdonyvezetőre. Hőségriadó, káros UV sugárzás- üvölti a rádió, vigyázzanak, ne menjen senki a napra! Némán hallgatom, a maradék langyos vízből nagyokat kortyolok. Hűtőszekrényt a mozdony csak
képen látott, ha egyáltalán valaki valaha is mutatott neki. Az MFB
képernyőjén a hőmérsékletet jelző pixelek gyorsan változnak 3738-42-43 Celsius-fok. Hát ilyen tényleg nincs! Nem hiszek a szememnek, ez talán már a
káprázat maga? Biztosan napszúrást kaptam,
a vezetőálláson több mint
50 fok lehet. A gép egyre hangosabban zörög
és csattog, a motorteret elválasztó fémlemez
is végtelenül ontja magából a forróságot. A gázolaj hányingert keltő szaga beszüremlik a réseken
és mindenre rátelepszik
az áporodott, rossz munkahelyi levegő. A légkondi
megkopott
kapcsolóit
babrálom, de mind hiába.
A szerkezet megadta magát. Nem csoda. Egy árva
matrica szomorúan hirdeti az utolsó karbantartás
napját: 2010. július 6-át, mint gyásznapot. Az ablakokon feltartóztathatatlanul száguld át a tüzes gömb sugara, hiányzik az árnyékoló, ami gátat vethetne neki. Állunk és várunk a vágányok között,
majd megindulunk és ismét megállunk. Így megy ez egész nap, ez
egy tikkasztó tolatási szolgálat. Egyre csak izzadok, dermatológiailag tesztpozitív, színes-szagos humánerőforrás vagyok. A fejemben
az erek zakatolva lüktetnek. A homlokom forró. Nem kétséges, lázas vagyok. Úrrá lesz rajtam a kábultság. Agyamon keresztülvillan a
munkáltatóval folytatott legutóbbi tárgyalások híre. Azon morfondíroznak a szakértők, hogy az egészségre ártalmas és veszélyes-e a
mozdonyvezetői hivatás. A vérnyomásom az egekben, hányinger kerülget. Tovább szédülök, kavarog velem a világ. Talán enyhíti majd

Új Vezérigazgató a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. élén

Ungvári Csaba 1974. szeptember 25-én született Budapesten. Közgazdász szakképesítést szerzett 1999-ben a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán,
majd 2004-ben mérlegképes könyvelő vizsgát tett. Angol
és olasz nyelvből középfokú nyelvvizsgája van, de a német
nyelvet is középszinten beszéli. Pályáját a Spar Magyar-

Újra nekifutnak a bolgár tehervasút privatizációjának

Bulgária ismét felkínálja eladásra az állami tehervasút (BDZ) részvényeinek 100 százalékát, miután az első kísérlet a csekély érdeklődés miatt sikertelen volt - mondta Ivajlo Moszkovszki közlekedési
miniszter hétfőn a bolgár közszolgálati rádiónak.
A második menetben a miniszter szerint „valamelyest enyhítik a
feltételeket”. Korábban 100 millió eurót kért a BDZ-ért a bolgár
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ország Kereskedelmi Kft-nél kezdte 2000-ben, mint könyvelési csoportvezető. A cégnél szépen haladt a ranglétrán
a számviteli vezető beosztáson kívül volt gazdasági igazgató, finanszírozási vezető, majd 2010-ben az osztrák vállalat
nemzetközi számviteli tevékenységének felügyelője.
2010. szeptemberben nevezték ki a GYSEV Zrt vezérigazgató-helyettesének, majd 2012. májusában a MÁV-START Zrt
vezérigazgatójának. 2012. július 1-jétől együttesen irányítja
a MÁV-START Zrt-t és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-t.  Kiss László
privatizációs ügynökség. A sikeres privatizáción jóformán a társaság léte múlik, mert csak a bevételből teremthető elő a cég átszámítva kereken 50 millió eurós adósságának törlesztéséhez szükséges összeg.
A vasúttársaság 2011 végén 4435 embert foglalkoztatott, de a
létszámot az átszervezési program keretében 3600-ra csökkentik.

hvg.hu
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röviden…

Röviden

a kínomat a munkaközi szünet. Ám a délibáb egy pillanat alatt szertefoszlik, mert
a kezemben a parancskönyvi rendelkezés. A cégvezetés szerint a vezetőálláson
eltölthető az mksz. Mondják ezt azok, kik a hűvös, leárnyékolt, légkondis szobák
fogságában élik meg a hőségriadót. Közben a gyomrom és az öklöm görcsbe
rándul. Rájuk is hat az időés a széljárás. Biztosan azt
számolják, mennyire vagyok
hatékony, forog-e alattam
a kerék. Igaz, ez nem rajtam múlik, hiszen csak utasításra végezhetek a géppel
mozgást. Az teszem, amit
parancsba adnak. Ne velem
akarják megfizettetni a hozzá nem értés veszteségét.
Azt is hallottam, hogy folyik
az ötletelés a Kollektív Szerződés körül. A kórság lassan mindenhová beköltözik.
A zárfékes híradó szerint a
visszavágás romantikájának
bűvöletében születnek azok
a vélemények, melyek túlterjeszkedően értelmezik az
új Mt.-t. Azt hirdetik, hogy
bárhol lehet jelentkeztetni bennünket és utazási időt sem akarnak
fizetni. Felfoghatatlan, egyes emberek azon ügyködnek, hogyan szívassák meg a mozdonyvezetőket? Nem tudom. De azt tudom, a gerincesek törzsébe tartozó élőlény vagyok, kigázolok, meg kigőzölgök,
pisilek és kakilok. Mikor és hogyan, ha a vezetőállást szabályosan
10 percre elhagyni nem tudom? Körülöttem a fémkaszni árasztja a
döglesztő forróságot. Kiszáradt a szám, köpni sem tudok. Szédülök
és forog velem a világ. Egyre erőteljesebben mormogom, csak egy
szolgálatot teljesítsenek azok végig, akik szerint a mozdonyvezetői
hivatás nem veszélyes és ártalmas az egészségre! Süssön rátok is
a nap 12 óra 45 percen át! Csak egy szolgálatra gyertek velem…
Egy a 3800 mozdonyvezető közül

munkakörülmények…

„Tüzesen süt le
a nyári nap sugára...”

sínek világa...

Az AMTRAK

lékra emelte. A fejlesztéseket 2007 évben kezdték meg az Amtrak az öt legkedveltebb vasútvonalán, mely elsősorban forgalomszervezésre irányult. Ennek eredményei közé sorolható pl. a hálókocsik felújítása, az étkezőkocsi szolgáltatások
bővítése, és eközben a Chicago–Boston/New York menetrendjét úgy alakították
át, hogy biztosították a korábbi érkezést New Yorkba. A Los Angeles–New Orleans
viszonylatban a heti háromszori vonat összeköttetést napi közlekedésre sűrítették. 2010-ben a fejlesztések középpontjában az Amtrak öt rossz teljesítményt
nyújtó vonala áll. Ezeken túl, a Los Angeles–New Orleans vonal, Chicago–San Antonio, Chicago–Cincinnati–New York, Chicago–Emeryville, és Kalifornia vasútüzemét veszik vizsgálat alá. (Wikipédia)

A legvéresebb magyar vasúti merénylet
Matuska Szilvesztert ezermesternek tartották, tiszttársai ügyetlensége miatt gúnyolták, messiásnak mondta magát, miközben tömeggyilkos
volt. Halálhírét terjesztették, de a koreai háborúban is látták.
Biztosan hallották már azt a mondatot, hogy: Oswald egyedül lőtt. John Fitzgerald
Kűennedy amerikai elnök meggyilkolásával kapcsolatban most is sokan ismételgetik. Ők nem hisznek a magányos merénylő elméletben.
Az Amtrak, teljes nevén a National Railroad Passenger Corporation egy vasúti
személyszállító cég az USA-ban. Ez a cég felel az ország távolsági vasúti személyszállításért. Kevés saját pályával rendelkezik, ezért elsősorban más magánvasutak pályáit használja. Az Amtrak vonatok közlekedését törvény garantálja. Nevének rövidítése az America és a track szó összevonásával született meg.
Az Amtrak megalapítása előtt a személyszállítást a magánvasutak végezték.
Azonban ahogy a személyautók és a repülőgépek egyre jobban elterjedtek, a
személyszállítás gazdaságtalanná vált. Így a személyforgalom fokozatosan megszűnt.
A távolsági vasúti személyszállítás fokozatos megszűnése miatt az amerikai kormány megalapította az Amtrak céget 1971. május 1-jén. A legtöbb esetben nem
rendelkezik saját pályával (kivéve a keleti parton a Northeast Corridort és még
néhány rövidebb szakasz), a magánvasutak pályáit használja. Naponta mintegy
300 vonatot indít és évente több mint 30 millió utast szállít el. A jegyár bevételeken kívül még további szövetségi állami támogatást is kap.
Az Amtraknak jelenleg kb. 19 000 alkalmazottja van. Személyszállító vonatokat
üzemeltet kb. 33 800 km hosszú hálózaton (kb. 21 000 mérföld) összekötve
500 állomást 46 államban. Néhány járat eljut Kanadába is. 2006-ban az Amtrak
24,3 millió utast szállított, ez a cég legnagyobb utasrekordja megalakulása óta.
Az utóbbi években folyamatosan nőtt az elszállított utasok száma, ám még így
is csak a távolsági utazások 0,1%-a történik az Amtrak vonataival. Ezek nagy része turistaforgalom.
Az Amtrak növekvő utas számokról számolt be a távolsági intercity vonatainál
2010-ben, melyet fejlesztései eredményeként értékelt. Az utazások száma 4,2
milliót ért el a 15 távolsági vonatánál 2009. évben, ami 2006-hoz képest 13
százalékos növekedést jelent. Azonos időszakot vizsgálva, a vonatok sűrűsége is
növekedett, a mi az utasok elégedettségét a 2006. évi 65 százalékról 80 száza-
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A magyar történelemnek is vannak olyan pillanatai, amelyeket bár feldolgoztak,
de mégis homályosak. A biatorbágyi merénylet az egyik ilyen. A gyilkos nevét
mindenki ismeri. Azt viszont csak kevesen tudják, hogy a merényletet két politikai
rendszer is próbálta a maga javára felhasználni.
22 halott, 17 sebesült – Magyarország történetének legvéresebb vasúti merénylete. Ma sem tudjuk, miért robbantott Matuska Szilveszter. A tettest halálra ítélték, mégsem végezték ki. A robbantásért életfogytig tartó büntetését töltötte
Vácott. Festett, verseket írt és pár hétig még börtönigazgatónak is szólították.
Később a koreai háborúban látták, majd Afrikában.
( XXI.század)

Megújul a tatabányai vasúti pályudvar

A tatabányai vasúti pályaudvar is megújulhat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
(NIF) Zrt. Biatorbágy - Tata
vasútszakasz európai uniós forrásokból tervezett fejlesztésekor.
Ezt jelentette be Schmidt
Csaba polgármester a Városházán, aki elmondta: jelenleg a 2014-2020 közötti
pénzügyi támogatási időszakban esedékes pályázat előkészítése folyik, melyben
felvázolt új állomás koncepciójához kéri a NIF Zrt. a város képviselőtestületének
támogatását.
A tervezet a nemzetközi vonalon 140-160 km/órás sebességű vonatközlekedést
irányoz elő, melyhez szükséges a nyomvonal korrekciója, a pálya megerősítése.
A fejlesztés érintené a tatabányai vasútállomás területét: a meglévő pályatesteket áthelyeznék, a gyalogos felüljárót átépítenék, bővítenék. A tervezők a vasútállomás és a peronok kapcsolódásának több alternatíváját is megvizsgálták, s végül egy olyan megoldást választottak, amely az állomás közvetlen elérhetőségét
a városközpont felől a Győri úthoz kötné, illetve Dózsakert irányából az Erdész utcához csatlakoztatná.
A terv szerint a váróterem és a kiegészítő helyiségek a sínek fölött létesülő „Hídház” építményben kapnak helyet, melyet tört vonalvezetésű gyalogos hídrendszer
kapcsol a két városrészhez. A korszerű építészeti eszközökkel létesülő épületegyüttes a vasúton érkezők számára betöltheti a „város kapuja” funkciót.
A Győri úti és Erdész utcai csatlakozásoknál a tervezők lehetőséget teremtenek
az aluljáró, a terepszinti járdák és a gyalogos hídrendszer gyalogosan és kerékpárral történő elérhetőségére, az idősek és mozgáskorlátozottak személyfelvonót vehetnek igénybe, az állomás peronjaihoz igyekvőket mozgólépcsők és felvonók szolgálják majd.
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része lesz a projektnek Sárberek-Bánhida városrészek közúti
kapcsolatát biztosító műtárgy tervezése is. Az önkormányzat az úthálózat fejlesztésével járul hozzá a városrészek ös�szekötéséhez.
Jelenleg a tervkészítés szakaszában van a projekt, megvalóÖsszeállította:
sítása az elkövetkező évek feladata lesz.
Bartha Géza
A tervkészítéshez kapcsolódóan valamennyi műszaki kérdés
megválaszolására a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. készséggel áll a sajtó
rendelkezésére.
(Info Tatabánya.hu)

Számítógépes talpnyomás mérés + thermoplasztikus talpbetét készítése
AKCIÓS csomagáron 7000.-Ft-ért csak a MOSZ tagjai részére
A Mozdonyvezetők Szakszervezete és a GYSGY REHA KFT. együttműködésének
köszönhetően akciós talpvizsgálatot és egy pár egyedileg készített
thermoplasztikus betétet kínálunk a MOSZ tagjainak.
A mozgásszervi betegségek között a láb ortopédiai megbetegedése a leggyakrabban jelentkező probléma. Ennek felderítésére és kezelésére egy új
diagnosztikai eljárást vezettünk be, mely Európában már alkalmazott és sikeres
módszer.

A számítógépes, nyomáspontos talpvizsgálatról
A számítógépes kapcsolattal láthatóvá
válnak a talp esetleges deformitásai,
illetve megállapíthatjuk a súlyponti
eltéréseket, melyből következtethetünk a
vázrendszer esetleges elváltozásaira is.
Rendszerünk segítségével objektív és
pontos, mért képet kapunk a láb statikai
betegségeiről, s így az elkészített egyedi
tervezésű talpbetét személyre szabottan
kerül kialakításra és ellenőrzésre.
A láb vizsgálat során egy
nyomáselemzési térkép segítségével
részletes és pontos képet készítünk a
lábról, statikus méréssel.
Statikus mérésnél nyomásérzékelő
lapra először mezítláb, majd az
időközben elkészült betéttel rá kell
lépni.
A vizsgálatnak megfelelően elkészített betétet
behelyezzük a cipőbe, és az ismételt vizsgálattal
ellenőrizzük, hogy a talpbetét megfelel-e a korrekciós
elveknek, illetve kedvezőbb teher-elosztási viszonyokat
biztosít-e.
Jelentkezés, időpontfoglalás a (06-1) - 330 - 7735 telefonszámon vagy a
www.gysgy.hu oldalon regisztrációt követően.
Tagsági igazolványát kérjük, hozza magával!
GYSGY REHA Orvostechnikai Eszközöket Előállító és Forgalmazó KFT.
1149 Budapest, Pillangó u.12.
Tel: (06-1) 330-7735; 288-6640;e-mail:info@gysgy.hu; web: www.gysgy.hu
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sínek világa…

A létesítmény elhelyezésével illeszkedik az elővárosi közlekedésfejlesztési elképzelésekhez, ugyanis a gyalogos hídépítmény közvetlenül kapcsolódik a buszpályaudvar területéhez, mindkét végpontjánál személygépkocsi - és kerékpár parkolók létesülnek, így biztosított az úgynevezett intermodalitást (többféle közlekedési
eszköz csomóponti találkozását). A kereskedelemfejlesztéséhez is hozzájárulhat
a beruházás, ugyanis a gyalogos híd Mozdony utcai szakaszához a tervezők egyegy „Sóhajok hídját” kapcsoltak, melyeken át akadálymentesen lehet eljutni a
Konzum és a Vértes Center épületeibe.
A tervek szerint Alsógalla vasúti megállóhely az új Kormányhivatal (korábban
Omega Center) közelébe kerül, szorosan kötődve a már épülő autóbusz fordulóhoz. Így itt is biztosítható lesz az intermodális közlekedési kapcsolat. Ugyancsak

MOSZ Országos Horgászverseny 2012
2012.08.10-11 Dombóvár, Tüskei tó. A Mozdonyvezetők Szakszervezete,
dombóvári tagcsoportjának rendezésében.

Program:
Augusztus 10-e, első nap:

Augusztus 11-e, második nap:

10.00-érkezés, szállások
elfoglalása

6.00-7.30 reggeli

11.00-12.30 ebéd
a szálláson

8.00-9.00 horgászhelyek
elfoglalása, felkészülés

12.30-13.00 út a tóra

9.00-12.00 második forduló

13.00-13.30 megnyitó
13.00-14.00 sorsolás

12.00-13.15 mérlegelés,
eredményhirdetés

14.00-15.00 horgászhelyek
elfoglalása

13.15 út a szállásra, ebéd,
hazautazás

7.30-8.00 út a tóra

15.00-18.00 első forduló
18.00-19.00 mérlegelés
19.00 vacsora a tónál
/csülkös babgulyás/

Jelentkezési határidő: 2012.július.27
e-mail: dombovar@mosz.co.hu
Wéber József
Ter. ügyvivő.: 06-30/445-3915
Pintér Norbert Vez. ügyvivő.: 06-30/749-5565

Mozdonyvezetők Szakszervezete
tájékoztató kiadványa
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