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szerkesztői jegyzet…

Tél
a tavaszban…
Emberemlékezet óta nem volt arra példa, hogy a március
15-én fagyba, hóba burkolózzanak a rügyező fák, és hóekék,
hómarók áldásos tevékenységére vágyakozzanak az emberek
azért, hogy kiszabaduljanak a hó fogságából. Egy miniszter szerint a katasztrófavédelem és a rendvédelmi szervek jól
vizsgáztak a problémák elhárításában. Ahogy én tapasztaltam, a hó fogságába került emberek nagy részének nem ez
volt a tapasztalata, de hát a kreatív, sokszor a valóságtól
elrugaszkodott sikerkommunikáció régóta része mindennapjainknak. Az ország nyugati felének egy részén megállt az
élet. Reményeim szerint Tél tábornoknak ez volt az utolsó
támadása az idei tavasz ellen. S mint ahogy „felkészült az
ország a rendkívüli helyzetek közúti kezelésére”, ugyanúgy „ura a kormány” a vasúti
közlekedés jelenlegi helyzetének is. Láthattuk, tapasztalhattuk ennek bizonyítékát! Pedig
mi már közel egy éve mondjuk, írjuk, hogy a végrehajtó szolgálatban dolgozóknak képzést kell nyújtani a rendkívüli helyzeteket kezelésével kapcsolatban. Sajnos mindezt hiába
tettük eddig. Mindennek ellenére kollégáink lehetőségeikhez mérten aktívan részt vettek a
rendkívüli munkálatokban: tolták, ásták a havat, pátyolgatták az utasokat, szülni készülő
nőt vittek kórházba, segédkeztek, hogy az elakadt vonatok eljuthassanak a célállomásra.
Segítettek kézzel, lábbal, lapáttal, hóekékkel.
De a tavasz további meglepetésekkel is szolgált. Nem csak az idő lett fagyos, hanem a
vasúti környezet is. A vasútvállalatok összeszervezésének kivitelezése ismét dugába dőlt.
A beharangozott integráció, melynek előkészítése nem kímélt időt, anyagi forrást, komoly
vasúti múlttal rendelkező munkavállalókat, ismételten egy felesleges erőlködéssé vált. Több
ezernyi óra előkészítő munka, isten tudja hány értekezlet és projekt eredménye vált most
semmissé! Mi pénzbe került ez megint? Miközben filléreket, apró forintokat vitatnak el a
munkavállalóktól vélt, valós indokok alapján, a másik területen pedig szívlapáttal ontják ki
a pénzt az ablakon. Van ennek gazdája, felelőse? Az integráció állítólag azt eredményezte
volna, hogy a funkcionális szervezetek csökkentésével jelentős költségeket lehetett volna megspórolni a személyszállítás terén. Lehet, hogy hozzá se kellett volna az egészhez kezdeni,
mert akkor megmaradhatott volna az a pénz, amit most bőszen kidobáltak az ablakon.
A kinti mínuszok mellett a kedélye is lehűlt azoknak, akik a tavasztól egy eredményesebb,
esetleg munkavállaló barátabb személyszállító társaság létrejöttét várták az integrációtól.
Bizonyára azért sok ember örül ennek az eredménynek is, sőt ennek a végkifejletnek örül
csak igazán. Fagyos tavasz után, jöhet tehát egy hosszú forró nyár! Csak remélni tudom
az előzmények tükrében, hogy a politikai döntéshozók nem kapnak majd hőgutát és nem
hoznak továbbra is olyan döntéseket, amelyek zsákutcákba vezetik a honi vasutat.
Kiss László
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első kézből…

„A biztonságosabb munkavégzés
irányába mutató kezdeti lépés”
A Mozdonyvezetők Lapja részéről megkerestük Lipusz Ferenc urat a Pályavasúti Üzemeltetés Forgalmi főosztály,
Forgalmi osztály osztályvezetőjét, hogy tájékoztassa olvasóinkat, hogy milyen változások történtek, s milyenek
várhatóak a jövőben a mozdonyvezetők foglalkoztatását behatároló utasításokkal, szolgálatban használt könyvekkel kapcsolatosan. A közös együttműködés eredménye ma már kézzel fogható, hiszen a szolgálati menetrendkönyvek – segítve a mozdonyvezetők munkáját – sokkal áttekinthetőbbé váltak.

?

Kedves Lipusz úr! Érkeztek-e
visszajelzések Önökhöz, hogy
az átalakított Szolgálati Menetrendek fogadtatása milyen
volt? Voltak-e további észrevételek?
Negatív visszajelzés nem érkezett, ami önmagában pozitívumként értékelendő, azonban
az egyik mozdonyvezető kolléga, – akit régi ismerősként köszönthettem –, biztonságosabb
munkavégzés irányába mutató
kezdeti lépésnek nevezte a változásokat.
Volt arra elképzelés, hogy
előbb, vagy utóbb elektronikus úton kerülnek a mozdonyvezetőkhöz a menetrendkönyvek. Hogy áll ez a projekt?
A hatályos 2011/314/EU Bizottsági Határozat „a transzeurópai hagyományos vasúti
rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével
kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki
előírásokról” a pályaműködtető
vasúti társaság részére lehetővé teszi, hogy a menetrendi
információkat elektronikus úton
biztosítsa a vasúttársaság részére. A Pályavasúti Üzemeltetés alapvető törekvése és
egyben érdeke, hogy mielőbb
valósággá váljon a határozatban
említett lehetőség.
A teljesség igénye nélkül néhány példa: a felgyorsult piaci
környezet támasztotta igények
miatt a menetrendek szinte naponta változhatnak, új igények
keletkeznek. A hagyományos
menetrendkönyvi kiadás, a papír alapú terjesztés egyre nagyobb kihívást jelent. Az azonos
menetrendi információk, azaz a
menetrendi verzió azonossága
biztonsági kérdés is. A kiutalt
menetrend minden résztvevőhöz való gyors eljuttatása csak
elektronikus továbbítással va-
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lósulhat meg. A megvalósítás
egyik alapkoncepciója szerint a
kiutalt menetrend elektronikus
változatát a menetvonal tulajdonos vasútvállalat és a pályaüzemeltető a VPE Kft. szerveréről
letölthetők. A vonatok, így a
mozdonyvezetők menetrenddel
történő ellátása a vasútvállalati
kötelezettségek közé tartozik.
A Pályavasúti Üzemeltetés végrehajtó egységei által használt
informatikai rendszerben a menetrendek elektronikus letöltése és felhasználása már napi
gyakorlat. Problémát jelent számunkra, hogy nem minden állomásunk rendelkezik ilyen végkészülékkel. Azon dolgozunk, hogy
a menetrendeket elektronikus
úton ezen állomások részére is
képesek legyünk eljuttatni, azok
kinyomtatására csak elkerülhetetlen esetben kerüljön sor.
További problémát jelent, hogy
a vasúttársaságok jelenleg még
nem rendelkeznek olyan mozdonyfedélzeti informatikai berendezésekkel, amelyek alkalmasak
az elektronikus úton küldött menetrendek fogadására illetve az
abból történő járművezetésre.
Reményeink szerint 2013. június 15-re valamennyi állomásra
képesek leszünk eljuttatni az
elektronikus formátumban kiutalt szolgálati menetrendet.
A rendszer használatba vétele
lehetőséget teremt a szolgáltatásaink bővítésére is.
Tervezik-e azon párhuzamosságok megszüntetését, miszerint a mozdonyvezetők kötelesek az Útvonalkönyvek mellett
a Menetrendi Segédkönyveket
is maguknál tartani?
Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás
2013. június 15-én hatályba
léptetni tervezett módosításával a Forgalmi Utasításban
nem írjuk elő, hogy az egyes
vasúttársaságok munkavállalói

?

szolgálatvégzés közben milyen
dokumentumokat, utasításokat
kötelesek maguknál tartani. Ez
véleményünk szerint vasútvállalati ”jogosítvány”. Az E.1. sz.
Utasítás 5.sz. módosítása szerint a Menetrendi segédkönyvet
a mozdonyvezető nem köteles
magánál tartani azokon a vonalakon, amelyekre hatályos Útvonalkönyvvel rendelkezik.
Ön szerint nem lenne célszerű
visszatérni ahhoz a közel másfél évszádos Menetrendi kivitelhez, melyben egy adott vonalra vonatkozó összes adat
egy menetrendben jelenhetne
meg, ezzel kiváltva a Menetrendi segédkönyveket?
Az Útvonalkönyvek tartalmaznak
minden állandó (statikus) adatot,
valamennyi ilyen adat szolgálati
menetrendben történő megjelenítése nem lenne szerencsés.
Mi úgy gondoljuk, ha a vasútvállalatok valamennyi vonalra
(nemcsak a jelenleg előírt TEN-T
vonalakra) elkészítenék az Útvonalkönyvet, úgy a Menetrendi
segédkönyvek kiváltásra, megszüntetésre kerülhetnének. Talán merész kijelentésnek tűnik,
de a magunk részéről el tudjuk
képzelni azt a helyzetet is, amikor a szolgálati menetrendek
sem kerülnek már könyv formátumban megjelentetésre. Ez
nem föltétlen jelenti azt, hogy a
papír alapú elérhetőség teljesen
megszűnik.
A Pályavasúti Üzemeltetés
milyen fejlesztéseket tervez
a továbbiakban, s mennyiben
kívánja e döntésekbe bevonni
a Mozdonyvezetők Szakszervezetét?
A forgalmi utasítások előírásainak legnag yobb r és ze a
forgalmi szolgálattevők és a
mozdonyvezetők forgalomszabályozással kapcsolatos teendőit határozza meg, ezért egy-egy

?

?

előírás módosítása biztonsági
kockázatokat jelenthet. Mivel a
mozdonyvezetés olyan dinamikus környezetben végzett tevékenység, amelynek jellemzőit,
sajátosságait, körülményeit leginkább azok ismerik, akik a tevékenységet gyakorolják, ezért
célszerű azon szakmacsoport
véleményét is meghallgatni, akiknek a szabályokat alkalmazniuk
kell. Természetes számunkra,
hogy a mozdonyvezetők tevékenységét befolyásoló módosítás tervezetekkel kapcsolatban
– ha úgy tetszik, – egy előzetes
„normakontroll” keretében megismerhessük a szakmacsoport
véleményét illetve javaslatait.
Talán nem árulunk el titkot, ha
tájékoztatjuk a kedves olvasót
arról, hogy ennek a munkamódszernek már hagyományai vannak. Mi továbbra is szeretnénk
élni a lehetőséggel, mert célunk,
hogy a módosítások a biztonságos munkavégzés feltételeit javítsák.
Korábbi egyeztetéseinken felmerült, hogy a „Kimutatás az
állandó- és ideiglenes lassúmenetekről” (közismert néven: „kőnyomatos”) című havi gyakorisággal megjelenő dokumentum nem
tölti be az elvárható szerepét.
Ennek oka, hogy az adatok feldolgozása, összesítése, nyomda
alá rendezése olyan időszükségletet követel, hogy a kimutatás
már érvényességi dátumának
első napján jelentős mennyiségű
lejárt rendelkezést tartalmaz. Ez
az adott hónap folyamán csak
növekszik, ezért előfordul, hogy
adott hó 30-án a „kőnyomatos”
mellé 20-30 (esetenként több)
tételből álló Írásbeli rendelkezést
is kell kézbesíteni a lassújel kimutatás valódiságának biztosítására. Ez a mozdonyvezetők munkáját rendkívüli módon megnehezíti,
mert nem elég a kimutatást
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első kézből…
lapozni, azzal párhuzamosan az
Írásbeli rendelkezést is folyamatosan ki kell értékelni. Figyelni
kell a menetrendet és időnként a
pályát is, a mozdonyt is vezetni
kell (ha marad rá idő). Emiatt tervezzük, hogy a „kőnyomatost” az
állomásokon napi gyakorisággal
állítjuk elő és az Írásbeli rendelkezéssel kézbesítjük. Ehhez a lassúmenetek nyilvántartására szolgáló adatbázist kell informatikailag
alkalmassá tenni az eddigiektől
eltérő kezelésre, feldolgozásra.
Célunk, hogy az F.2. sz. Forgalmi
Utasításban meghatározott formátumú dokumentum naponta,
automatikusan előállítható legyen. Bízom benne, hogy ennek
a munkának az eredményét még
ebben az évben megoszthatjuk a
mozdonyvezető kollégákkal. Az
említett tervezési folyamatban
arra is gondoltunk, hogy a kialakí-

tásra kerülő adatstruktúra olyan
legyen, amelyet egy továbbfejlesztett MFB berendezés fogadni
és feldolgozni is képes lehet.
Ön már „régi motoros” a
szakmában! Hogy látja napjainkban azokat az utasításrendszereket, melyek szabályozzák a mozdonyvezetők

?

munkavégzését? Ön szerint
milyen változásokra lenne
szükség a hatékonyabb munkavégzés okán?
Az utasítások általában - a módosítások körülményessége
miatt - késéssel követik a probléma megoldást, a célszerűség
és a technológiák változása miatt szükségessé váló módosítási igényt. Különösen igaz ez
a Hatóság által jóváhagyandó
utasítások esetén. Célunk nyilván csak az lehet, hogy ezt az
átmeneti időszakot lehetőség
szerint lerövidítsük. Ugyanakkor nem lehet azt sem elhallgatni, hogy a 2005. évben
megjelent Vasúti törvényben
meghatározott, az utasításaink keretszabályát adó miniszteri rendeletek [88.§ (21) és
(24)] a mai napig nem jelentek
meg.

?

Végül, ha nem nagyon indiszkrét a kérdés, mondjon néhány
szót magáról, kedvenc időtöltéséről, hobbijáról.
A rendelkezésemre álló kevés
szabadidőt igyekszem hasznosan eltölteni, bár ez nem mindig
sikerül. Szerencsére az utóbbi
időben kialakult egy kisebb baráti társaság, akikkel szívesen
túrázom a hegyekben. Ezek a
túrák mindig nagy élményt jelentenek számomra. Esténként szívesen olvasok történelmi témájú
írásokat, de a számítástechnika
napi híreinek tanulmányozása is
kedvenc időtöltéseim közé tartozik. S ha az időjárás is kegyes,
akkor aki annyi ideje fiatal, mint
én, az tudja mit jelent „régi motorosnak” lenni.
Köszönöm az interjút!
Kiss László

… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!
Sokan sokszor elmondták már azt, hogy a mozdonyvezetés a fokozottan
veszélyes munkakörök közé tartozik. Véleményem szerint nincs olyan ember,
aki ezt vitatná. S hogy ez mennyire így van, az alábbiakban ismertetett ügy
is igazolja.
Évekkel ezelőtt egyik mozdonyvezető kollégánk, a hajnali szolgálata ellátása
során rendkívül súlyos munkahelyi balesetet szenvedett. Két megállóhely
között kb. 30 km/órás sebességgel haladt, rendkívül rossz látási viszonyok
között, amikor hirtelen akadályt észlelt maga előtt. Gyorsfékezett, de már
nem tudott megállni, így ennek eredményeként egy 25-30 cm átmérőjű 7
méter hosszú villás faág a motorkocsi ablakán keresztül becsapódott és a
vezetőállásba fúródott. Ezzel egyidejűleg egy hatalmas ütést érzett az arcán
a mozdonyvezető. A vezető jegyvizsgáló látva a mozdonyvezető sérüléseit,
őt elsősegélyben részesítette, majd behúzta a féket és leállította a motort.
Kollégánk a baleset következtében többszörös arccsonttörést szenvedett,
súlyos lágyrész sérülésekkel. A bal szemgolyó elmozdult, a homlokon a bal
hajas fejbőr, valamint a szemöldök kétharmadáig egy sarló alakú 15 cmes szakított sérülés volt látható, az orr balra elmozdult, a jobb orrcimpa
pedig leszakadt. A mozdonyvezető felső ajkán egy 3 cm-es Y-alakú hasított
sérülés, míg az alsó ajkán az állkapocscsontig terjedő, kihajtható, szakított
sérülés keletkezett. Az arc egész területe bevérzett, ödémás volt. A több
órás műtét során az arccsontot titánlemezzel helyettesítették, a szem körüli hiányzó csontokat pedig szilikon-lapokkal rakták ki. A hónapokig, majdnem
egy évig tartó gyógykezelés során a család élete sok területen megváltozott.
A mozdonyvezető fizikai és pszichikai állapotában is súlyos következményeket
idézett elő a bekövetkezett baleset.
A balesetet követően majdnem egy évvel előzetes orvosi vizsgálatra küldte a
munkáltató a kollégát, amelyen alkalmas minősítést kapott, azzal, hogy két
év múlva felülvizsgálat céljából meg kell ismételni az eljárást.
A mozdonyvezető munkabalesettel összefüggésben felmerült vagyoni és
nem vagyoni kártérítési igényeinek kielégítésére - a biztosító közreműködésével - peren kívüli egyezségi megállapodást kínált a munkáltató. Az egyezségi
megállapodás nem jött létre, ezért az illetékes munkaügyi bíróságon kereseti
kérelmet terjesztett elő a munkavállaló vagyoni és nem vagyoni kártérítés
megfizetése iránt.
Az első fokon eljáró bíróság döntő mértékben helyt adott a felperesi munkavállaló kérelmének és számottevően magasabb összeget ítélt meg vagyoni és nem vagyoni kártérítés jogcímén, mint amely korábban az egyezségi

megállapodásban felajánlásra került. A munkaügyi bíróság megállapította,
hogy a munkavállaló testi épségében és személyiségében súlyos sérülés
következett be, a balesettel kizárólagos okozati összefüggésben pedig maradandó fogyatékosság állt elő és egyértelműen kijelenthető az is, hogy a baleset előtti testi épségét nem nyeri vissza a felperes.
Az eljárás során rögzítésre került, hogy a gyógyítás
során felhasznált titánlemezek és szilikon-lapok élethossziglan a felperes szervezetében kell, hogy maradjanak. A kirendelt igazságügyi orvos szakértők
szerint a felperes „…szájzárása és rágókészsége objektív vizsgálattal is a korábbi élettani viszonyhoz képest rosszabbodott.”, és az „…elszenvedett baleset
dr. Király György
következményeként értékelhető…a feszültségszint,
aggodalmaskodás valamelyest növekedése, a külső
megjelenés és az arc érzéketlensége miatti frusztráció, a társas kapcsolati
rendszerben és szabadidős aktivitásban való mérsékelt visszavonódás.”.
Az alperesi munkáltató fellebbezést nyújtott be az elsőfokú ítélet egy része
ellen, amelyben eltúlzottnak és iratellenesnek minősítette a fellebbezéssel
megtámadott összegeket.
A felperes mozdonyvezető a másodfokú eljárásban kifejtette, hogy a csatolt
okiratok, a tanúk vallomásai, valamint az igazságügyi orvos szakértői vélemények alapján a munkaügyi bíróság elsőfokú ítélete mindenben megfelel a
per tárgyát képező időszakban hatályban volt jogszabályoknak és a több évtizedes ítélkezési gyakorlatnak. A felperesi munkavállaló előadta a másodfokú
eljárásban, hogy a fellebbezés érvelése - többek között - ellentétes az Alkotmánybíróság 34/1992. (VI. 1.) AB határozatában kifejtettekkel is. Miután a
nem vagyoni kártérítés feltételeinek fennállása, a személyiségi jogsértés súlyossága és komolysága kérdésében, az egyedi tényállások elbírálása során
a bíróságnak kell állást foglalnia, vagyis objektív mérce hiányában az adott
bíróság mérlegelésén alapul a kár nagyságának megállapítása.
A másodfokon eljáró törvényszék teljes mértékben helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, az abban foglalt, vagyoni és nem vagyoni kártérítés
jogcímén megítélt és fellebbezéssel megtámadott összegeket. A törvényszék megállapította, hogy nem túlzó és nem iratellenes az elsőfokú ítélet, a
munkaügyi bíróság okszerű és jogszerű döntést hozott. Mindemellett több
százezer forint eljárási illeték és perköltség megfizetésére is kötelezték az
alperesi munkáltatót.
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Beharangoztam, hogy lesz cikk, így
írok is és sajnos van is miről. Nem
egyszerű ma a helyzete a mozdonyvezető társadalomnak (a trakciós kollégákra gondolok), hiszen egy újabb átszervezés előtt állnak, állunk. Most,
hogy leírtam a „kollégák” szót, azon
gondolkodom, hogy jól tettem-e ezt.
Valamikor, még a MÁV-os időkben
mindenki kolléga volt. A főnök, a reszortos, a mozdony vezető és a vezérigazgató is. Néhai Sipos Istvánra
minden bizonnyal igaz ez az állítás,
de volt utána is olyan humán vezérigazgató helyettes, aki egy előadáson
kollégáknak szólította az ott megjelent
mozdonyvezetőket. Na, most már ez
nem divat. Változnak az idők, most
már munkatársak vagyunk, nem kollégák, legalábbis
a z o k k a l, a k i k a
mozdony vezetők
felett helyezkednek
el a hierarchikus
lépcsőn (legalábbis
ők így gondolják).
Én azér t t ovább ra is maradnék a
kollégák megszólításnál, hiszen egy
cégen belül, egyGyüre Ferenc
azon munkakörben
mindenkinek kollégának kell lennie.
Szóval, újra átszervezés, vagyis összevonás következik. Nyílván mindenkiben
merülnek fel kérdések e tekintetben,
de most, amikor e sorokat írom, csak
annyit tudunk, hogy a mozdonyvezetőket nem éri hátrány, legalábbis a humán igazgató úr, a MOSZ kérdéseire
adott 5 pontos válasza szerint. Mindenesetre kíváncsi vagyok rá, hogy
a Trakcióban megismert munkaügyi
kapcsolatok „semmilyensége” hogyan
fog változni a jövőben. Sok mindent
lehet gondolni, de nyílván valóan nem
az a terve az összevonást bonyolító,
MÁV csoport szintű vezetésnek, hogy
eljöjjön a Kánaán. Ha az lenne, akkor
nem úgy működne sok minden, mint
ahogyan jelenleg is történik. Olyan ez,
mint a nagy vasútmegmentő tervek
közül sok. Annyit ér, hogy semmit.
Példákkal szolgáljak? Szolgálok. Azt
mondták a nagyok, hogy 2013 elejétől
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kezdve ingyenes wifi-vel tudunk kapcsolódni majd a világhálóra az Inter
City vonatokon. Haha! Jelenleg még a
telefonálás is gondot okoz a 100-as
vonalon, nem lévén megfelelő térerő,
hogy arról ne is beszéljünk, hogy a
jegyvizsgálók bizonyos részeken képtelenek adatkapcsolatot létesíteni a
szerverrel, így az okos telefonokkal
nem tudják mindig azonnal kezelni az
elektronikus menetjegyeket. Hogy miért fontos ez? Hát csak azért, mert
az egyik vezérigazgató (aki elvileg több
vezérigazgató) azt mondta, hogy a wifi
miatt több utas lesz, ezért több mozdonyvezető is szükségeltetik, hogy a
sok utast el lehessen fuvarozni! Most
mit mondjak erre szakmailag? Annak
a mozdonynak és mozdonyvezetőnek
teljesen mindegy, hogy 3, 5, vagy 10
kocsis vonatot fog húzni, e miatt felesleges volt felvenni és a kiképzését
megkezdeni 15 mozdony vezetőnek
februárban. Ha meg annyira biztosak
a fellendülésben, akkor miért nem írják alá, a saját maguk által megkreált
és a MOSZ részéről már aláírt foglalkoztatási garanciákat nyújtó megállapodást?
Más. Újra vizsgák elé nézünk. Különbözeti!!! Gondolom, hogy örömkön�nyekkel a szemében tekint mindenki
előre és várja a vizsgák közeledtét.
Már nem is tudom, hogy annakidején,
amikor az F.3 utasítás megszűnt meg
új F.1-et vezettek be 1991-ben, hogy
kellett-e akkor különbözeti vizsga. (?)
Ami biztos, hogy most kell és töménytelen kérdések halmazára kénytelenek
felkészülni a kollégák.
Mint az t régebben ír tam, ennek a
rovatnak az szolgáltatta az alapot,
hogy a működéstámogató szervezet
a „megfelelő hozzáállásával” biztosított megfelelő alapot arra, hogy itt
le lehessen reagálni. Igazi kiskirályok
voltak ők a Trakció égisze alatt és mi
tagadás, a szakmát, a szakmaiságot
gyakran felülírták olyan szabályokkal,
aminek az volt az ér telme, hogy a
mozdonyvezető több távolléttel kevesebb munkabért kapjon, ezáltal a bérmegtakarítás megfelelő zsebekben
landoljon. Szomorú az, hogy egy olyan
vállalat, mint a MÁV – TRAKCIÓ, aki
mindig pozitív eredménnyel zárta az

éveket, soha nem gondolt arra, hogy
valamilyen formában megjutalmazza
azokat, akik ezt a nyereséget ténylegesen elérték. Született itt ösztönzési
rendszer szinte minden munkavállalói
csoportra, de azokra, akik a vontatás-szolgáltatást végzik, azaz a mozdony vezetőkre nem születet t soha
semmilyen kifizetési utasítás. Olyan,
ami nem a teljesítményhez igazodik
(hiszen nem lehet megmondani, hogy
ki vezette jobban a mozdonyt), hanem
ami egy bizonyos, konkrét összegre
vonatkozott volna minden mozdonyvezető tekintetében. Hiába vizsgálja a
menetokmányokat egy középvezető, a
vonatot A-ból, B-be a mozdonyvezető
továbbítja. Ő kel fel ezért hajnalban,
vagy tölti bent az éjszakáját. De ő
jön többször egymás után éjjelre és
hajnalra is. A minap halottam, hogy
a világ tíz legjobb vállalatánál hogyan
becsülik meg a munkavállalókat. Egyik
ilyen a Google. Ha valaki halotta ezt
a rádióban, vagy olvasott róla valahol, az elszörnyülködve tapasztalhatja
azt, hogy milyen különbségek vannak
a nyugati és a közép-kelet európai
munkáltatás világában. Amíg a fejlett
nyugati társadalomban érez tetik a
munkavállalóval azt, hogy fontos szereplői a vállalatnak, addig nálunk azt
figyelik vezetőink, hogy minél kisebb
személyi jellegű befektetéssel, minél
nagyobb profitot lehessen kivenni. És
ami a legdurvább, hogy ebből a profitból a visszafordítás a munkavállalók
felé egyenlő a nullával! Nyugaton nem
létezik olyan, hogy a munkavállalóknak
sztrájkot kelljen hirdetniük azért, hogy
emberhez méltó körülmények között
végezhessék munkájukat. Nálunk,
csak nagy alkudozások közepette lehetett elérni azt, hogy szülessen erre
vonatkozóan egy megállapodás. És
ami a legdurvább, még a munkaügyi
vita lefolytatásától is elzárkózott ebben a tekintetben a munkáltató. Csak
akkor volt hajlandó tárgyalni ebben
az ügyben, amikor a bíróság jogerősen kimondta, hogy a meghirdetett
sztrájk ezekben a kérdésekben jogszerű! Most mit lehet ehhez szólni?
Igaz, van különbség a munkavállalók
megbecsülése között nyugaton és nálunk?

RCH hírek… | 5

Rail Cargo Hungaria Zrt.: fontos eredmény,
hogy megépül a V0-s tehervasúti körgyűrű

Fotó: Prohászka Csaba

A Rail Cargo Hungaria Zrt. számára nagy jelentősége van a
magyar kormány 2013. február 27-én hozott, a Budapestet elkerülő V0-ás tehervasúti körgyűrű megépítéséről szóló
döntésének. A 360 milliárd összköltséggel tervezett beruházás – amelynek kivitelezése akár már 2014 tavaszán elkezdődhet és 2017-re be is fejeződhet – napokkal lerövidítheti
például a tranzitfuvarok menetidejét.
Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Igazgatóságának
elnöke a bejelentéssel kapcsolatban rámutatott, hogy az új
kétvágányú, kizárólag vasúti teherfuvarozásra szánt pálya
megépítése vállalatunk számára az üzleti kapcsolatok bővítésének lehetőségét rejti magában, már a menetidő csökkentése miatt is. Ez a korábbinál előnyösebb feltételeket teremthet akár a közép- és távol-keleti ipari központok termékeinek
vasúton, Záhony átmenettel Nyugat-Európába történő fuvarozásához. A klasszikus kelet-nyugati forgalomban az áruk
jelenleg több napig utaznak Magyarországon keresztül. A
Budapest-centrikus vasúti hálózatból következik, hogy ma

még a Ferencvárosi
Pályaudvaron keresztül halad a legtöbb
teherfuvar. Mivel a
személyvonatok
elsőbbséget élveznek, a
tehervagonok itt néha
sokáig rostokolnak. A
V0-s elkerülő szakasz
előnyei
érezhetőek
lesznek a Rail Cargo
Group Délkelet-Európa piacaira irányuló
üzleti törekvéseinek
valóra váltásakor is,
mivel a kétvágányú
pálya a Törökország,
Románia és NyugatEurópa közötti menetidőt is rövidíti majd.
Kovács Imre hangsúlyozta, hogy a hos�szú menetidő miatt
Magyarország súlyos
ver seny há t rány ban
van a hazánkat elkerülő alternatív útvonalakkal szemben. Szlovákiában és Lengyelországban nagyon
dinamikusan fejlesztették az átmenetet, ami jelentős fuvarvolumeneket von el a magyarországi forgalom elől. Részben
ez is az oka annak, hogy míg húsz évvel ezelőtt 100 millió
tonnányi áru haladt át hazánkon, addig ma már csak 40 millió tonna.
Az új tehervasúti útvonal a Budapestet Győrrel és Béccsel
összekötő 1-es vasúti főútvonalról Tatabánya - Szárligetnél
ágazik majd le, és Vértesboglár - Vértesarcsa - Ercsi - Kiskunlacháza - Bugyi - Dabas útvonalon éri majd el a Budapestet
Cegléddel és Nyíregyházával összekötő 100-as útvonalat. Az
útvonalat úgy építik meg, hogy például Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, Kecskemét és Szeged felé is legyen leágazása. A
113 kilométer hosszú vasúti szakasz kétszer is áthalad majd
a Duna fölött. Ehhez két új vasúti hidat is kell építeni.
A tervezett kétvágányú, végig villamosított vasúti pályán a
tehervonatok akár 160 km/órás sebességgel haladhatnak
majd. Az elképzelések szerint az új útvonal révén a vasúti
teherszállítmányok a jelenlegi több nap helyett egy nap alatt
szelhetik majd át az országot.
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nemzetközi hírek…

ALE Elnökségi ülés – Brüsszel
Január 8-9-én tartotta soros ülését az ALE Elnöksége Brüsszelben.
Az ülés szokatlan időpontja azért lett 2012 szeptemberéről áthozva
2013. január elejére, mert az Európai Parlament Közlekedési Bizottsága erre az időpontra tudta fogadni az Elnökség tagjait. A látogatás
célja, hogy az ALE bemutatkozzon és ismertesse céljait a bizottság
előtt.
Az EU Parlament Közlekedési és Turizmus Bizottságának angol elnöke Brian Simpson köszöntötte az ALE-t és a nemzetközi tagszervezeteket.
Ezek után az ALE német alelnöke Claus Weselsky átfogó ismertetést
adott az ALE megalakulásáról, szervezeti felépítéséről. A vendéglátókat tájékoztatta arról, hogy, hány ország (16) és hány mozdonyvezető tagja van az Európai szövetségnek (70 000 fő). Beszámolt
arról, hogy a tagországokban a reprezentativitása eléri a 75 %-ot.
Mondandójában kitért arra is, hogy az ALE igyekszik biztosítani a
tagországokban a szakmára vonatkozó szabályokat, a biztonság, az
oktatás, a képzés és a szociális feltételek terén. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a vasutak 2014-es liberalizációja nagyon sok problémát
fog felvetni. Ezek közül a legnagyobbak: az utazási idő, a pihenőidő,
a jelentősen eltérő bérek, a mozdonyvezetők maximális korhatára.
Az EU-nak van egy erre vonatkozó irányelve: a 2007/59 EU határozat, amely magába foglalja a képzés tartalmát, valamint a mozdonyvezetői engedélyeket. A probléma az, hogy túl sok a különbség az
egyes országok és különböző vasúti vállalatok között.
Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy
ne alakuljanak ki szociális feszültségek az EU-n belül.
Megfelelő egyensúly alakuljon ki egy közös minimálbérre vonatkozóan, valamint a maximális
korhatár beállítása tekintetében, ami fölött a
mozdonyvezető az esetleges bekövetkező egészségromlás miatt vissza tud vonulni./ez ideálisan
60 év/.
Éppen ezért az EU szociális társadalmi párbeszédébe be kell vonni az ALE-t is, mivel több,
mint 50%-os reprezentativitással bír az EU-n
Róka György
belül a mozdonyvezetők tekintetében. MegemlíNemzetközi referens
tette még, hogy az ALE delegáltjai részt vesznek
az EU Vasúti Ügynökség különböző munkacsoportjaiban. A bemutatkozást és ismertetést nagy érdeklődéssel hallgatták az EU jelenlévő
parlamenti képviselői.
Végezetül Brian Simpson együttműködést ígért az ALE-nak és a következő 4-ik vasúti csomag kidolgozásában pedig konkrét segítséget
ajánlott fel.
A parlamenti meghallgatás után délután folytatódott az ALE elnökségi ülése. Az Elnökség beszámolt a tavaly májusi ülés óta eltelt
időszak munkájáról.
2012. június 4-én a vezetőség Oslóban tárgyalásokat folytatott az
ITF vezetőivel.
Ezen a találkozón részt vett az ITF részéről, Norvégia, Dánia és
Ausztria. Mindkét szakszervezeti tömörülés ismertette a helyzetét
és főbb problémáit az európai vasutak liberalizációjával kapcsolatban.
A felek teljesen egyetértettek abban, hogy a fő veszély a munkadömping, erre milyen megoldások léteznek. Ezek lehetnek kétoldalú megállapodások, mint pl. Németország – Dánia, vagy olyan többoldalú,
mint a prágai megállapodás, melyet Ausztria, Csehország, Szlovákia,
Lengyel és Magyarország kötött. Ilyen még a Norvég Mozdonyvezetők Szakszervezete és a Skandináv szakszervezeti együttműködés is.
Mindkét fél leszögezte, hogy a tárgyalások pozitív irányba mozdultak.
Lehetséges az együttműködés az ALE és ITF között a kölcsönös tisz-
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telet és elismerés és a reprezentativitás terén, mivel mindketten az
európai mozdonyvezetőket képviselik.
A következő találkozó 2013. január 29-ére van tervezve.
Tárgyalások 2012. júniusában az ALE elnöke és az FGAAC / francia
/ Mozdonyvezetők Szakszervezetei között.
A találkozón megvitatták a két ország közötti kétoldalú kérdéseket
a határon átnyúló forgalommal kapcsolatban. Az ALE elnöke kérte
francia kollegáját a lehetséges együttműködésre nemzetközi ügyekben és az ITF tárgyalásokban is, mivel az FGAAC az ITF tagja.
Az ALE elnöke meghívást kapott a 2012.11.30- 2012.12.02. között
megtartott CESI Kongresszusra. A résztvevők között volt Claus
Weselsky ALE alelnök is.
Az ALE tagszervezeteinél több országban voltak választások, az
olasz-régi új elnök Pietro Serbassi, Bulgária új elnök, Giorgi Manolov,
Szlovákia új elnök, kolléga Kasa, új alelnök Peter Dubovszky.
A tagszervezetek beszámolói majd minden ország esetében hasonló
gondokról szóltak.
- Portugália. Az elmúlt 30 év legnagyobb krízisét élik át. Csökkentett
munkaidőben dolgoznak, 5 nappal kevesebb a szabadság. Elvették
a munkavállalóktól a szabadjegyet, csak munkába járásra használhatják.
- Szlovákiában és Lengyelországban szintén el akarják venni a szabadjegyet.
- Románia. A családtagok 24 szabadjegyet kapnak egy évben, de
megadóztatják.
- Görögország. Megszüntették a húsvéti, karácsonyi + a 13-ik havi
pénzeket. 25%-al kevesebb a bér. A munkába járásnál oda kell mennie a mozdonyvezetőnek ahol a gépe van.
- Olaszország. Az olasz vasúti világ teljesen megváltozott. Rengeteg
kis és közepes árufuvarozó vállalat van a piacon. Személyszállítás
terén lévő legnagyobb vállalatnak az FS-nek egy nagy sebességű magán vállalat az NTV is konkurenciája lett. A heti munkaidő 36 óráról
38 órára lett felemelve. A nyugdíjkorhatár most 66 év, a mozdonyvezetőnél 60 év. Nagyon sok probléma van az IVU-s vezényléssel.
Ugyanazon problémával küzdenek, mint a magyarok Kollégák.
- Belgium. A mozdonyvezetőkre teljes körű biztosítást kötöttek, csak
azokra, akik a SACT szakszervezet tagjai.
- Spanyolország. Megkötötték a Kollektív Szerződést olyan foglalkoztatási feltételekkel, amelyek 2012. évben voltak. De a 2012.július
14-én elfogadott kormányrendelet szerint, amely az összes közszférában dolgozóra vonatkozik - így rájuk is érvényes – eltörölték a karácsonyi jutalmat, 5 nappal kevesebb lett a szabadság, megszüntették
a mozdonyvezetők 3 nap rendkívüli szabadságát.
A szakszervezeti jogokat drasztikusan csökkentették.
A beszámolókat hallgatva kiderült, hogy minden ország hasonló gondokkal küzd és a válságnak még közel sincs vége.
Az ülésen még további kérdések is napirendre kerültek. Költséghatékonyság okán többek között az a javaslat is elhangzott, hogy az ALE
elnökségi találkozóinak gyakoriságát át kell értékelni. Az alapszabály
évi két ülést ír elő - tavaszit és őszit – de felmerült, hogy évente egy
kerüljön lebonyolításra, takarékossági okokból. A változások között
még szerepel az utazás finanszírozása. Több javaslat elhangzott köztük olyan is, amit a MOSZ már két éve javasolt, miszerint minden
tagszervezet finanszírozza saját utazását.
De ezekről csak később az ALE kongresszus dönthet, előre láthatólag 2014. évben. Ennek előkészítése az idei őszi elnökségi ülésen
történik majd meg.
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A 2012/2013 évi menetrendváltással kezdődően megváltozott a szolgálati menetrendkönyvben a
vonatok menetrendjének megjelenítése. Talán legfontosabb változás, hogy a vonatok menetrendjében sávozással választják el a sorokat egymástól, a betűméret nagyobb lett, és általában egy
oldalra, csak egy vonat menetrendje került.

Megkérdeztük:

Összeállította:
Barsi Balázs

Segíti-e a változás a mozdonyvezetők munkáját, milyen
további módosítást kellene még tenni a menetrendekkel kapcsolatban?
Ifj. KOVÁCS ISTVÁN Győr

Újabb év első két hónapján vagyunk túl és
talán már kezdünk hozzászokni az új formátumú menetrend könyvekhez, ami persze sok
„vitát” váltott ki a bevezetésekor. Mondjuk a
viták többnyire inkább egyetértő morgolódások voltak, hiszen több olyan dolgot is meg
lehet említeni ezzel kapcsolatban, ami miatt
bosszúsak lehetünk. Terjedelmét már az is
kissé megnövelte volna, ha csak azt az újdonságot nézzük, hogy egy menetrendi oldalon,
egy menetrendi ábrában nem szerepelhet két
vonat menetrendje. Ez a változtatás érthető és
elfogadható, hiszen így tényleg áttekinthetőbbek lettek a menetrendek. Viszont emiatt tulajdonképpen a duplájára nőtt a menetrendi
oldalak száma. És ha ez még nem lenne elég

ANTAL LÁSZLÓ
Hatvan
A dec. 9-i menetrendváltozás új kialakítású szolgálati
menetrendkönyvet is hozott.
Több, főleg a használhatóságot, átláthatóságot könnyítő
újítás került megvalósításra.
Az egyik ilyen, hogy eltérő
színű sorokban vannak feltüntetve a szolgálati helyek,
segítendő menet közben a
silabizálást. Ez nekem kicsit
zavaró, megszokást igénylő
volt. A másik az egy vonategy lap kivitel, ami javítja az
áttekinthetőséget, viszont elég
pazarló. Pazarlónak tartom
még, ami néhány vonatnál
előfordul: több menetrendje
van, ahol a menetrendi adatok nem, csak a VPE szám
változik. S ha már a negatívumoknál tartunk, néhány hiba
is előfordul. Többnyire a 80
sz. vonalon járok ahol van egy
Gödöllő-Állami Gépgyár ipvk.
nevezetű szolgálati hely, me-

„papírpocsékolás”, az a tény, hogy egy vonatnak 3-4, akár 5 menetrendi oldala is lehet
csak azért, mert más menetrendi időszakban
közlekedik, más VPE-számmal, eléggé ésszerűtlennek tetszik. Természetesen úgy, hogy a
konkrét menetrendben semmi más változás
nincs. Véleményem szerint a VPE-számhoz és
a közlekedés dátumához sok közünk nincs.
Kivéve abban az esetben, ha mondjuk adott
vonatnál az érkezési- és indulási időkben is
változás lenne. Több kolléga egyöntetű véleménye szerint is ez így csak újabb terheket
ró ránk, hiszen egyre több könyvet kell magunkkal hurcolni minden egyes szolgálatba.
Értem ez alatt azt, hogy például az 1. számú
szolgálati menetrendkönyv így már két kötetes lett. Nagyobb lett a súlya és a helyfog-

lyet csak Isaszeg felől a jobb
vágányon át lehet kiszolgálni
(ha jár arra még valami egyáltalán). A kiágazás némelyik
vonat menetrendjében benne
van, másikban nincs, függetlenül attól hogy IC, gyors vagy
személyvonat, páros vagy páratlan viszonylat. Ez félreértésre adhat, sőt adott okot! Aztán
előfordulnak még nem kiviteli,
hanem menetrend szerkesztési
hibák is. Az elővárosi személyszállító vonatok Pécel állomáson ugyanabban a percben
vannak két irány felől, ami
nem lenne gond, ha az állomás úgy lenne kialakítva (pl.
szigetperon) de így a forgalmi
szolgálattevőre van bízva melyiket késlelteti meg! Mindezek
ellenére örülök hogy jobbító
szándékkal próbálják kön�nyíteni a munkánkat, s talán
egy szép napon megérjük,
hogy a technika adta lehetőségeket kihasználva (pl. MFB,
Flirt-display) kevesebb papírt is
pazarolunk.

?

lalása a menetrendkönyveknek. Érdekes és
egyben elgondolkodtató ebben a témában
az is, ahogyan a környező országok (például
Ausztria) hogyan oldja meg a menetrendkérdést. Mondjuk kicsit más világ, de azért
érdekes, hogy nálunk miért nem lehetséges
az a megoldás, hogy a mozdonyokon, motorvonatokon és motorkocsikon helyezzék el
a menetrendkönyveket. A másik lehetőség,
amiről már többször hallottunk a menetrendek MFB-n történő elhelyezése, ami sok
problémánkat megoldaná, de nem lehet látni, hallani semmi előrelépésről ez ügyben.
Visszakanyarodva az eredeti témánkhoz ös�szességében egy áttekinthetőbb, formailag
„szebb”, viszont terjedelmileg túlzóan megnövelt menetrendkönyveket kaptunk.

PAPP JÁNOS Szentes
Először is köszönöm a felkérést, megtiszteltetés számomra, hogy a gondolataimat írásban is megfogalmazhatom. Amihez egy pár gondolatot írnék
az a Szolgálati menetrendkönyvünk.
Mint mindenki számára ismeretes a
menetrendváltással egy új formátumú
menetrendet kaptunk kézhez. Általában egy oldalon egy vonat szerepel,
nagyobb betűmérettel lettek kinyomtatva, és minden második állomás
sötétebb színnel ki lett emelve. Megpróbálták sorrendbe betenni a vonatokat, ami hellyel-közzel sikerült is,
persze kivételek azért itt is akadnak.
Ezek az áttekinthetőséget nagyban
javították. Az én szememben három
legszembetűnőbb hiba azonban még
mindig van bennük, amely a tavalyihoz képest már csak néhány vonatnál
fordul elő. Nem nagyon értem, hogy
egy olyan vonatnál miért kell külön
menetrendet készíteni munkanapra,
szombatra és ünnepnapra, valamint
vasárnapra, ha az a vonat minden
nap közlekedik. Persze a VPE. engedélyszámuk az természetesen külön-

böző, pl. 121-135 menetrendben a
7244, 7246, 7241, 7247-es számú
vonatoknál.
A vonatszámok fejléce néhány helyen
katasztrófa, pl. a 150-155-ös menetrendkönyvben a 7241-es számú vonat
esetében, amikor is a fejléc 10 sort
vett igénybe, különböző jelekkel, ami
a mozdonyvezetők munkáját nemhogy segítené, hanem inkább hátráltatja, főleg úgy hogy ez vonat is kétszer szerepel a menetrendkönyvben.
A munkáltatónktól állandóan a költségcsökkentésről hallunk, amelyet a
saját bőrünkön is érezhetünk. Lehet,
hogy szolgálati menetrendkönyvet
sem kellene több ezer példányban
kiadni, hanem elegendő lenne azt
indulás előtt kinyomtatni, és a mozdonyvezetőknek indulás előtt írásbeli
rendelkezésen kézbesíteni, mert az
naponta egy vonat esetében csak egy
papír lenne. Így a nyomdai költségeket meg lehetne spórolni, és természetesen az állandó javításokat is el lehetne kerülni. Vagy ha már nem akarunk
nyomtatni, akkor az áldásos MFB-n is
meg lehetne jeleníteni, ha már úgy is
kéznél van.

?

Mozdonyvezetők Lapja
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KROKOVICS ISTVÁN
Kaposvár

?

Egy komoly lépést tett a vasút előre, de még lenne miben fejlődni.
Jó, hogy sötét és világos háttérrel az egymás alatti mezők elválasztásra kerültek,
az is jó, hogy egy hasábban
csak egy vonat menetrendje
található. De mik is a további orvosolandó problémák a
véleményem szerint? A papír
igen gyenge minőségű, túl
vékony, így egy menetrendi
időszak alatt elég gyorsan
elszakad, és így használhatatlanná válik. Jó lenne
végső célként az, hogy egy
oldalon csak egy vonat menetrendje szerepeljen. Ha
már sikerült elérni, hogy
egymás mellett ne legyenek
menetrendi adatok, akkor
már az is jó lenne, ha egy-

SZENDREI LÁSZLÓ
Bp. Keleti

?
2013.

m
á
r
c
i
u
s

Menetrend? Mivel mi abból
dolgozunk, minden ezzel
kapcsolatos változás érzékenyen érint. Bár elég régóta
koptatom a síneket, még
soha nem hallottam arról,
hogy bármelyik munkatársamat megkérdezték volna
arról, nekünk mi volna jó.
Akkor sem, amikor egymás
mellé került két vonat menetrendje, és most sem, amikor
az ellenkezője történt. Pedig,
ha imitt-amott elhangzott
volna, szeretnénk-e hogy
minden menetrendkönyv
kétszer akkora terjedelmű,
és ezzel együtt kétszer olyan
nehéz legyen, mint eddig,
nem lett volna kétséges a
válasz. Sajnos valahol, valakik jobban tudják mi jó
nekünk. Ha még azt is hozzátesszük, hogy a bennünket egyáltalán nem érdeklő
VPE-számok miatt némely
vonatnak sikerült 5 egyforma menetrendet is írni, és
létrehozni a csaknem 700
oldalas, kétkötetes szolgálati
menetrendkönyvet, akkor kijelenthetjük, ez nem nekünk
készült. Nyilván azon is lehet

olvasói levél…

más alatt se szerepeljenek.
A betűméreten is lehetne
még változtatni, természetesen nem csökkentésre
gondolunk. Más gyakorlati
gondok. A Bz motorkocsikon (és szerintem más gépeken sem igazán) nem kompatibilis a menetrend-tartó
mérete a szolgálati menetrend-könyvek méretével. Ha
valaki a megfelelő méretű
menetrend-tartókkal látná
el a vezetőállásokat, akkor
a mozdonyvezetők hálásak
lennének. Jó pár gépen
hiányzik a menetrend-tartó
világítása is. Ezek apró dolgok, de néha idegesítőek
tudnak lenni, főleg annak
fényében, hogy a vonatok
pontos elindulása a mozdonyvezetők kötelezettsége
lett (még állomásokon is,
ahol forgalmi szolgálattevő
meneszti a vonatot).

Egy utolsó előtti kérés-javaslat: szeretnénk, ha a
menetrend-könyv végén tartalomjegyzékben lennének
felsorolva a vonatszámok
a megfelelő oldalszámmal:
miért lehet ez gond?
Pl. a 41-es számú szolgálati
menetrend-könyvben elég
nagy az összevisszaság, pl.
a kötőjeles vonatokat eléggé
nehéz megtalálni.
A tar talomjegy zék egy
igen egyszerű, de hasznos
dolog lehetne. Végül még
az utolsó, talán mesebeli
kérdés: mikortól várható,
hogy a menetrendek a
gépek tartozékai lesznek,
és nem a mozdonyvezetők
felszerelései tárgyai közé
fognak tartozni. Sok kérdés
talán utópisztikus lehet, de
talán egyszer változások
lesznek ezekben a dolgokban is.

elmélkedni, eme digitális világban mire föl ez a pazarlás? Minden vonat naponta
csak egyszer közlekedik.
Addig, amíg a vezetőálláson
az másképp nem jeleníthető
meg, egy évben egy vonatnak csupán 365 papírra
nyomtatott menetrendre volna szüksége, feltéve, ha azt
minden nap eldobnánk. De
mi gazdag vasút vagyunk.
Igyekszünk minden vonat
menetrendjét, nem tudom
hány ezer példányban kinyomtatni, mindenkihez
eljuttatni, teljesen feleslegesen. Ha rajtam múlna, akkor
ezt a mértéktelen pazarlást
biztos nem engedném meg.
De mit tehetünk? Nyelünk
egyet, aztán megpróbálunk
az igényeknek megfelelni.
Cipeljük a semmire se való
útvonalkönyvvel együtt. Úgy
jó negyed évente, általában
munkaidőn kívül, órákat
töltünk el a módosítások
végrehajtásával. Pedig sok
vonatnál csak a VPE-szám
változik, ami közülünk senkit
nem érdekel. A bosszantó hibák bezzeg egy év múltán is
maradnak. A rég megszűnt
szolgálati helyek nem akarnak eltűnni. Ilyen Pl. a 70.

sz. szolgálati menetrendben
Kamenica n. Hronom, vagy
az 1. sz. szolgálati menetrendben Szárliget elágazás.
A 70. sz. szolgálati menetrendkönyvben, az állomásnév rovatban Vác és Verőce
között egyvágányú pálya
van jelölve, ennek ellenére a
vonatokat írásbeli rendelkezésen arról értesítik, hogy az
érintett állomásközben a bal
vágányon vágányzár van, a
fejrovatban pedig az, hogy
ettől eddig a helytelen vágányon közlekedik. Mosolyogni is lehetne. De azok, akik
emlékeznek 1968 december
22-ére valószínűleg ettől
nem derülnek jót. A 6616a
sz. vonat mozdonyvezetője
ezen a napon egyrészt azért
követte el végzetes hibáját,
és járt ki hívójelzéssel értesítés nélkül a helytelen vágányra, mert nem volt tisztában azzal, hogy a következő
állomásköz már kétvágányú.
Amikor Verőcéről Vác felé indulunk, a frappánsan megírt menetrend miatt mi sem
tudjuk mi a helyzet. Pedig a
menetrend, az tökéletes. Úgy
hallottam vonatok késését
már nem is lehet a menetrend hibájával igazolni.

Mozdonyvezetők Lapja

Tisztelt
Szerkesztőség!

Szeretném előrebocsájtani, nem politizálok, ritkán fogok tollat, mert nincs időm,
annyira lekötnek a családdal kapcsolatos teendők, gyerekek, saját munkám. Mert egy
anyának mi lenne fontosabb?
A világ dolgairól a férjemtől kapok információkat, hiszen ő annyi felé jár, munkájából
adódóan sokat utazik, mert mozdonyvezető.
Az, hogy újabban alig találkozunk, az nem ide
tartozik, aki ilyen családban próbálja koordinálni a mindennapokat, tudja, miről beszélek.
De, férjem szereti a munkáját, ehhez ért,
mindent megtenne érte, a mozdonyért.
Néhány hónapja azzal állt elő, hogy lehetőség lenne a fővárosban dolgoznia, ott biztosabbnak tűnik a megélhetés. Mondtam
neki: „Apa! A te korodban? Nincs más, aki
menjen? Fiatalabb, akinek nincsenek gyerekei? Nincs háza, aminek nem járt le a törlesztője?” Megnyugtatott, hogy csak néhány
hónapról van szó, mindenki sorra kerül, már
egész jól felosztották maguk között az időket, hogy ki, mikor megy. Én nem örültem,
de ha ezt hozta az élet, igazodunk hozzá,
majd eltelik az a néhány hónap. Évekkel ezelőtt hallottam ….-től (férjem), hogy más ok
miatt, de a záhonyi mozdonyvezetők vállaltak áldozatot családjukért, magukért, kollégáikért, most rajtunk a sor.
Teletek a napok, bennem nőtt az izgalom,
a bizonytalanság, de láttam férjemen, hogy
megnyugodott, bizakodó volt, meggyőzték
az ígéretek. Egyik nap láttam, hogy sündörög körülöttem, kérdezgetett semleges
dolgokról, éreztem, hogy valamit akar, ami
nekem annyira nem fog tetszeni.
Nem bírtam tovább, megkérdeztem:
- „Mi a baj apa?”
- Semmi. Bár,… a vasúton beszéltük néhányan, hogy nem is lehet olyan rossz Pesten
dolgozni, volna lehetőség újabb járművekre
megszerezni a vizsgát. Végre olyan vezetőálláson ülhetnék, amire vágyok, s erre
felénk talán soha nem lesz. Nem fájna a derék, a vese, nem hullanának a fogak az állandó huzattól. Ott nincs állásidő, még túlóra is
van (Túlóra?! Évek óta nem hallottam! Nem
egy vasúton dolgoznak a mozdonyvezetők?),
a feleségeknek is találhatnánk munkát.
Azt hittem, rosszul hallok, a sírás kerülgetett. Mi lesz a házunkkal, eladjuk? Életünk
művét, mindenünk? Mi lesz a gyerekek iskolájával, barátaikkal? Ezer kérdés átfutott az
agyamon. Kértem, ezt a lépést ne hamarkodjuk el, rengeteg a buktató, és én nem is
akarok menni! Nem aludtam éjszakákon át,
próbáltam (újra) meggyőzni magam, hogy
csak én vagyok ilyen maradi, de nem ment.

olvasói levél…

Nem akartam elhinni, hogy a családokat
minden átmenet nélkül ilyen
helyzetbe hozzák, hogy nincs
más megoldás! Megváltozott minden, forrt a levegő nálunk. Egy darabig
kerültük a témát, de időnként valami robbant, veszekedtünk. Nálunk, ez nem volt divat!
Aztán jött a hír: Nem kell ennyi mozdonyvezető
Pestre! Én majd kiugrottam a bőrömből örömöm- ben, de
megkérdeztem, mi történt. Nem tudja, de …! Ennyiben maradtunk. Minden visszatért a régi kerékvágásba, ha ez mese lenne,
azt írnám, itt a vége, fuss el véle.
De nincs vége! Egyik este – rossz szokásunk szerint - lehalkítva
ment a tv, amikor mozdonyt láttam a képernyőn. Sok helyen ez
nem hír, de én azonnal szaladtam a távirányítóért. Belém hasított: Mi történt, ha egy kereskedelmi tv híradójában a vasutat
mutatják? Baleset? A férjem dolgozik! Megnyugodtam, mert valami képzésről beszéltek. Eszembe jutottak a néhány hónappal
ezelőtti történések, amik családunk hétköznapjait felforgatták.
Talán csodálkoztam, vagy meg is fogalmazódott bennem: Minek
képezni? A mieink sem kellettek. Ezért veszekedtünk? Ezért hülyítettek embereket, családokat? Már nyúltam a kapcsolóért, de
akkor megjelent valaki, aki kicsit nehezen (Talán érezte?) mondta
ki, de kimondta : „ Főként belülről kerestünk kollegákat, belsőleg
képzet- képeztük volna át mozdonyvezetőket motorvonat-vezetőkké, őőőő de sajnos kevéssé voltak mobilisak”!
Tisztelt Szóvivő Úr! Tudom, hogy ön nem azt mondhatja, amit
akar, hiszen „Szóvivő: A szóvivők, azok a személyek, akik egy cég,
politikai oldal, szervezet vagy személy véleményét, álláspontját
képviselik a nagyközönség előtt”. De ön most engem, a családom
arcul ütötte, szemünkbe köpött ezzel a hazugsággal. Ez nem is
érdekes, mi kiheverjük. Azoknak nézzen a szemébe (az is, aki ezt
az ön szájába adta), akik hónapokig feljártak az ország minden részéből - nem csak tervezték, mint mi -, hanem végig is járták azt
a kálváriát! Tájékozódott ön, mielőtt megszólalt? Nincs elfogadható magyarázat fent idézett mondatára, ha ez egy kiragadott részlet is! Önt ezért fizetik, ez a szakmája, hogy ne lehessen szavaival
játszani másoknak! Vagy tévedek? Miért nem vonatta vissza a
riportot, amikor kiderült belőle az is, hogy önök szórják a pénzt?
A mai világban, amikor épp, hogy meg tudnak élni a hétköznapi
emberek, amikor sokan éheznek, képzést indítanak 2000 órában
(ez önmagában jól hangzik!), amikor a meglévő mozdonyvezetőkből, minimális ráfordítással (50-60 óra/fő) megoldhatták volna
ezt a problémát, mert így sem tudnak elég munkát biztosítani
nekik? Tudja, mi a baj? A felületes szemlélő csak kiragad részleteket a riportból, s az jön le, hogy megint baj van a vasutasokkal.
Mert ő nem követi a követhetetlen szétdarabolást, egyesítést,
átalakítást, meg ki tudja milyen nevet találnak ki a szervezetlen
kapkodásnak. Szidják A vasutat, A vasutast! Ez pedig az ön felelőssége is, hogy ez a kép ne ilyen legyen, mert egy agyament
ötletnek mindenáron meg akartak felelni (nekem nőként ilyen ötletem nem támadt volna, de sajnálom, nem értem azokat, aki
beugrottak ennek az elképzelésnek)! Vagy ezzel akarják palástolni
tehetetlenségüket, ez egy újabb hadviselés a mozdonyvezetők ellen? „Lelke (legyen) rajta!”
Név és cím a szerkesztőségben NINCS!
Féltem a férjem, családom
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Dunaferr

Bérfejlesztés a Dunaferrnél
A 2013 évi bérfejlesztésről megállapodtak a szakszervezetek a munkáltatóval. Mindez így jól hangzik, de az ehhez vezető út kissé göröngyös volt. Néhány szót ejtsünk erről. A bérfejlesztéssel kapcsolatos
tárgyalásokat a rétestészta készítéséhez hasonlóan lehet jellemezni.
A tárgyaláson résztvevő felek nem tudtak azonosulni a másik fél által
elfogadhatónak vélt elképzelésével. Az álláspontok oly nagymértékben
tértek el egymástól, amit tárgyalóasztal mellett a szakszervezetek
szerint nem lehetett megoldani, ezért a legerősebb nyomásgyakorláshoz a sztrájkhoz folyamodtak. 2013.02.20-án 13 órától határozatlan idejű sztrájkot hirdettek. Az egy napra jutó bevétel kiesése a
Dunaferrnek kb. 800 millió forintot jelentett. A vitás kérdés rendezése kb. 400 millióba került volna a vállalatnak éves szinten. A sztrájk
hat napig tartott, mire sikerült megállapodni a vitás kérdésekről. Az
eredmény: 3,5 %-os alapbérfejlesztés 2013.01.01-től visszamenőleg,
további 1% alapbérfejlesztés 2013.07.01-től, az emeléssel azonos az
egyéb juttatások emelése. A szabadságos bért kifizeti a munkáltató
a KSz-ben rögzítettnek megfelelően, a karácsonyi bér kifizetését pedig átütemezheti 2014 évre 12 havi részletben, ha a leállított 1 sz.
nagyolvasztó átépítésre került. A kollektív szerződést kötő felek: a
Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség, valamint a Dunaferr Ifjúsági Szervezet. A Mozdonyvezetők Szakszervezete Dunaferr tagcsoportját nem hívták meg a tárgyalásokra. Tudni kell minderről, hogy a
megalakulásunk kissé kiverte a biztosítékot, a vállalatnál akkor már
régen működő szakszervezeteknél, nem szívesen látottként kezeltek
bennünket. Természetesen ennek hangot is adtak. Az elbocsátásommal kapcsolatos perben a munkáltatói oldal álláspontját támogatva,
tanúként megjelent Vasas szakszervezeti vezető ellenem vallott, a
bíróság ennek ellenére másképp látta mindezt.
A folytatásban további érdekességek történtek. Megkerestek tavaly
azzal az elképzeléssel, hogy fogjunk össze mi szakszervezetek és akadályozzuk meg az ukrán buga beszállítását a gyárba. Mindezt pedig
oly módon, hogy a legkevesebb munkavállaló részvételével, ebből eredően a lehető legkevesebb költséggel, de a leghatékonyabban. Ez pedig úgy lehetséges, hogy összefogunk és a mozdonyvezetők sztrájkba
lépnek. Kikerekedet szemmel hallgattam az elhangzottakat, hisz kissé
meglepett. Lehet, hogy bennem van a hiba, de nem tudtam az általam átéltek után bízni bennük. Mindezek ellenére kikértem a tagság
véleményét, az elhangzottakat nem írhatom le, mert nem szalonképesek. Azért, hogy nem kívántuk az összefogás eme módját, feltehetőleg neheztelnek ránk. Mindezek ellenére
sem kívánjuk rossz fényben feltüntetni a társ
szakszervezeteket, reméljük azt, hogy megértik mi csak a vasúti dolgozók, véleményünk
szerint hiányzó érdekvédelmét kívánjuk ellátni.
Elsődlegesen a vasúti munkavégzés feltételeihez szükséges utasítások megléte, valamint a
vállalati átlagbérekhez történő felzárkóztatás a
célunk. Balesetmenetes közlekedést.

Hólik Ferenc

Mozdonyvezetők Lapja
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Hosszú hónapokon át tartó KSz
módosító tárgyalások után a
GYSEV Zrt-nél 2013. január 08án aláírásra került az új kollektív
szerződésünk. Természetesen
nagy kihívás volt számunkra annál is inkább, mert az új munkatörvénykönyv a szakszervezeti jogosultságunkat komolyan megcsonkította.
Nagyon sok olyan dolgot megváltoztattak, ami ez idáig, csak a mi
beleegyezésünkkel, aláírásunkkal történhetett. Most ez mind egyszerűen, véleményezési jogra változott. Gondolok itt a munkáltatással
kapcsolatos munkaidő beosztásra, a vezénylésre, a fordakészítésre, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra, a helyi függelékek
megszüntetésére, a pihenő idők megrövidítésére adott lehetőségről,
munkaközi szünet kivétele a munkaidőből, munkaidő keret meghos�szabbítása akár egy évig, tehát minden olyan dolog, ami a számunkra
nagyon fontos. Az új Mt. mindent a munkáltatók hatáskörébe utal.
Aztán vannak olyan fontos dolgok például a szabadság kiadása, annak
az elszámolása, az átlagfizetés megszüntetése és helyette a távolléti díj bevezetése, ami szintén egyezség kérdése, hogy mi tartozzon
bele. A betegállomány elszámolásának a megcsonkítása, kevesebb %
fizetése. A sztrájktörvény megváltoztatása úgy, hogy még véletlenül
se tudjuk felhasználni a legkeményebb fegyverünket. A tavalyi évben
10 alkalommal elutasította a bíróság a szakszervezetünk által kezdeményezett sztrájkot. Minden alkalommal jogsértőnek ítélte meg.
Ilyen előélettel vágtunk neki az egyeztetéseknek. Nem egyszerű feladatnak néztünk elébe. Néha indulatokkal teli, komoly szakmai tárgyalás folyt.
Pro és kontra érvek voltak a KSz megváltoztatása érdekében szakszervezetünk és a munkáltató között. Számunkra volt egy nagyon fontos tényező, mégpedig az, hogy az egyéni munkaszerződésünkben lévő pontok
belekerüljenek a KSz-be, mert a szerződés 2013. január 31-ig szólt és
a lejárat után semmi biztosíték nem volt annak a meghosszabbítására.
Nem beszélve a fizetési kategóriánkról, ami a bértáblán kívüli volt.
A főbb változásokat most itt olvashatjátok.
– a bértábla a KSz-ben,
– a munkaszerződésben leírt pontok a KSz-ben,
– az új munkaszerződésben rögzítve lesznek mindenki számára fontos
telephelyek, alapbérek,
– a mozdonyvezetőknél is beépítésre kerül az automatizmus (újra lesz
számolva az alapbér,
– a cafetéria minden dolgozónál 20.000 Ft-al megemelkedett, azaz
370.000 Ft éves szinten. Valamint az idén sem tartozik a cafetériába
az iskolakezdési támogatás, az önkéntes nyugdíjpénztár vállalati 2%
befizetése, a vállalati kamatmentes kölcsön,
– megállapodtunk a szabadság elszámolásában. Az elszámolásnál
nem számít a GYSEV-nél, hogy a hónapban mennyi a munkanapok
száma, mindig egyformán számolnak, így nem érhet senkit hátrány
az elszámolásnál. Valamint a KSz 33. § 3. pontjában rögzítettük azt,
hogy a munkáltató a szabadságot nem köteles úgy kiadni, hogy tartama legalább összefüggő 14 napot elérjen. Ez azért fontos, mert
összesen 7 nappal rendelkezünk mi, a többivel a munkáltató, és ha
szabadságot akar kiadni, akkor 14 napnál kevesebbet nem adhatott
volna ki. Így van lehetőség kevesebb nap kiadására is,
– a távolléti díj 1. számításánál figyelembe veszik a megelőző 6 hónap
műszakpótlékának, rendkívüli munkavégzés pótlékának, a napi munkaidő kereten felüli túlórapótlékának egy órára eső részét, valamint
az alapbér egy órára eső részét,
– a távolléti díj 2. számításánál figyelembe veszik a megelőző 6 hónap
műszakpótlékának, rendkívüli munkavégzés pótlékának, a napi munkaidő kereten felüli túlórapótlékának egy órára eső részét, valamint
az alapbér egy órára eső részét, és a megelőző 6 hónap jegyjutalék
átlagának egy órára eső részét. Alkalmazás: a távolléti díj 2. alkalmazása kötelező a munkavállaló átirányítása esetén,
– az orvosi vizsgálathoz egy nyomtatványon kell igazoltatni az orvossal, hogy hány alkalommal voltunk orvosnál és az alapján kerül sor az
elszámolásra,

– az MKSZ-t a törvénynek megfelelően ki kell adni. Ha valamilyen oknál
fogva mégsem lehet kiadni, akkor az MKSZ nyomtatvány kitöltése
után, ezek után is elszámolják,
– a munkaidő keret 2 havira változott. Ennek ellenére, a megegyezés
szerint az utazóknál, minden hónapban ki kell fizetni a túlórákat,
– mínusz órák szempontjából pedig 10-et lehet átvinni a következő
hónapba, de minden második hónapban el kell számolni. Ez azt jelenti,
hogy minden páros hónapban el kell tűnni a mínusz órának, nem lehet
göngyölíteni,
– utazóknál a napi munkaidő keret feletti munkavégzést rendkívüli
munkavégzésnek kell elszámolni, amit a vezénylési program majd
összesít, de a menetigazolványon fel kell tüntetni és akkor biztos elszámolják,
– 10.000.000 Ft elkülönítve az egészségileg meg nem felelt munkavállalók rehabilitációjára.
Az egészségileg alkalmatlanná vált munkavállaló(k) lehetőséget kaphatnak, más munkakörbe való foglalkoztatásra. A munkáltatóval való
megegyezés alapján ebből az összegből az új és a régi munkakör
közötti bér különbséget kiegészíti a munkáltató,
– a Heiligenkreutzi ipari park kiszolgálását végző munkavállalónak havi
28.000 Ft pótlék jár a ledolgozott munkanapok számától függően.
Megváltozott a KSz. 27.§-a. A 120 % nem számolható el akkor, ha
valaki oktatásra utazik. Ez arra vonatkozik, amikor tanteremben történik az oktatás. Amúgy minden mozdonyszolgálatra, típusismereti
gyakorlati oktatásra, vonalismeretre el kell számolni a 120%-ot.
KSZ. 31.§ 3. pontja. A közigazgatási határon belüli 1 óra, illetve a
közig. határon kívüli 2 óra elhagyható akkor, ha a munkavállaló egy új
nyomtatványon azt aláírja. Természetesen ez is úgy működik, mint a
7 napon belüli átvezénylés. Ha nem vállalja valaki, akkor azt nem lehet
kötelezni, és természetesen semmiféle következménnyel nem jár, ha
nemleges választ adunk.
Nagy változás a vállalatunknál egy új bérrendszer bevezetése, ami
lehetőséget biztosított számunkra, hogy a legfontosabb célkitűzésünket elérjük, mégpedig azt, hogy a nagyon régóta pótlék orientált
fizetésünket lecseréljük egy alapbér függő bérre. Minden pótlékot,
így a telephelyen kívüli általányt, vezetési pótlékot, a túlórapótlék egy
részét, a nyelvpótlékot, az utazási időre fizetett pótlék egy részét,
valamint a műszakpótlék 10%-t, így most a GYSEV Zrt-nél a műszakpótlék 20%.
Mint minden új dolog bevezetése nem egyszerű és próbára teszi
mindkét felet, munkáltatót, munkavállalókat, szakszervezeteket.
Nem beszélve arról, hogy egy olyan rendszerről kell áttérni egy újra,
ami már sok-sok éve működött valamilyen formában, de változik a
világ és nekünk is muszáj változtatni a rég elavult dolgokon, valamint
az új kihívásoknak megfelelni. Más követelményeket állít elénk ez a
gazdasági rendszer. Mi, az idősebb korosztály rengeteget és hosszúhosszú éveket dolgoztunk azért, hogy elérjük a fizetésünk plafonját,
igaz akkor abból a kisebb fizetésből is könnyebb volt boldogulni. Most
megfordult a helyzet és az alapállásunk az, hogy a fiatalok minél előbb
érjék el a fizetési plafont, hiszen a mai helyzetben nem egyszerű az
egzisztenciát megteremteni. Ennek szellemében történtek az átalakítások. Természetesen azt a rendszert is ki szeretnénk dolgozni a
munkáltatóval közösen, hogy a vállalatunknál sok évet eltöltő munkavállalók is kapjanak megbecsülést az eltöltött évekért, becsületes
munkáért. Természetesen előfordulhatnak hibák, de a munkáltatóval
közösen azon dolgozunk június végéig, hogy a hibákat korrigáljuk. Ez
nem azt jelenti, hogy ha előbb rájövünk valami hibára, azt nem javítjuk
ki június előtt.
Az új bérrendszer alapelvei:
A munkaköröket munkaköri családokba kell besorolni a KSZ 1. számú
mellékletben meghatározott definíciók szerint. A munkakörök munkaköri családba sorolásában a szakszervezeteknek véleményezési joga
van a munkaköri leírás megismerése után. A rendszer tartalmazza
a minimum és a maximum alapbéreket, valamint a gyakorlati évek
alapján meghatározott alapbér emelés értékét.
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A munkaköri családba sorolásnál a munkaköri leírás alapján figyelembevételre kerültek az alábbiak:
– a munkakörbe tartozó feladatok és tevékenységek,
– a munkakörrel járó hatáskör és felelősség,
– a munka elvégzéséhez szükséges képességek képzettségek (iskolai,
szakmai képzettségek, betanítás, stb..).
Az alapbér rendszer felépítése:
az alapbér rendszer 11 munkaköri családot tartalmaz és a munkaköri
családba sorolás alapja az adott munkakör tartalma,
– a függőleges oszlopok a munkaköri családot jelentik,
– a vízszintes sorok a munkaköri családra jellemző minimum és maximum értékeket, valamint – a meghatározott gyakorlati évekhez igazodó kötelező alapbér emelés értékeit tartalmazza.
A soproni tagcsoport életében nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy
összetartó jó csapat legyen a miénk. Ennek érdekében a SOPRONI MOZDONYVEZTŐKÉRT alapítvánnyal olyan közös rendezvényeket
szervezünk, ahol a kollégák és családtagjai nagyon jól érezhetik magukat. Ilyen volt az elmúlt hónapban a Mozdonyvezető bál, ahol 153
fő vett részt. Nagyon
ér tékes ajándékokat
lehetett nyerni a tombolán. A svédasztalos
vacsoránál mindenki
enyhíthette az éhség
érzetét. A fő attrakció

pedig éjfélkor volt, ugyanis
a sztár vendégünk az Irigy
Hónaljmirigy zenekar volt,
akik hihetetlen jó műsorral
kápráztattak el minket.

Debrecen - Kelet

Február hónapban, a munkáltató összehívta a HÉT (Helyi Érdekegyeztető Tanács) ülést, 14-re, persze olyan formában, ahogyan
azt még tavaly júliusban a működéstámogató szervezet frontemberei kitalálták. Szabadidőben, vagy munkaidő kedvezmény terhére
lehet rajta részt venni a szakszervezetek képviselőinek. Hiába rögzíti a HÉT ügyrendje azon szabályokat, amelyek előírják azt, hogy kik
(mely szakszervezetek) vehetnek részt, hány fővel és azt is, hogy a
hét ülésen való részvétel munkaidőnek minősül. A MÁV - TRAKCIÓ
Zrt. háza táján nem idegenkednek attól, még a mai napig sem,
hogy felrúgják az írott szabályokat és a munkáltatók kényük-kedvük
szerint, a törvényi rendelkezések be nem tartásával próbáljanak
eleget tenni a Kollektív Szerződésben rögzített kötelezettségüknek.
Mivel csak a MOSZ és a VSZ képviselői jelentek meg, nem nagy
létszámmal történt meg a tanácskozás lebonyolítása. Napirend
előtt Nemes Zsolt, Debrecen területi ügyvivője megkérdezte, hogy
a munkáltató hajlandó-e a HÉT ügyrendjének betartására és munkaidőnek elszámolni az itt eltöltött időt, mivel ő pont a pihenőnapját
tölt aznap. Mivel a munkáltató csak idézte saját magát, azaz a
meghívóban elküldött szöveget, jelesül ezt: Tájékoztatom Önöket,
hogy a HÉT ülésen a szakszervezetek képviselői a szakszervezetet
megillető munkaidő-kedvezmény terhére jogosultak részt venni, tekintettel a 2012. évi I. Tv. 274.§. rendelkezésére. Munkaidő-kedvezmény igényüket, amennyiben Önök, vagy a szervezetük nevében
delegált munkavállalók részére szükséges, kérem, időben közöljék
a munkáltatóval.

A márciusi rendezvényünk a hagyományos
szentgotthárdi családi
nap, amit a város élményfürdőjében tartunk. Nagyon jó élmény
volt kicsinek és nagynak egyaránt. Ezen a
rendezvényen 168 fő
vett részt.
A Mo z d o n y v e z e t ő k
Szakszervezete soproni tagcsoportjának továbbra is az a
célja, hogy tagjai közös érdekeinek képviseletére, hatékony
szervezetként működjön. Biztosítsuk
az t az er edményes
érdekvédelmet,
amit a mai kor megkíván tőlünk. Megtartva
minden olyan értéket,
amit a mozdonyvezetői
munka megkíván.
Megteremtsük az egészséges és biztonságos munkafeltételeket. Továbbra is a
kollek t í v
szerződésben
szabályozott módon végezhessük a munkánkat. A mozdonyvezető munka értékét a megfelelő helyre
emeljük. Természetesen minden törvényes eszközt fel kívánunk használni ennek érdekében.

Vas László
Nemes Zsolt elhagyta a termet, hivatkozva arra, hogy a pihenőnapjában más elfoglaltsága is van.
Az általános tájékoztatóban megtudtuk, hogy a személyzeti fordulók
még nem készültek el, így a második napirendről nem is tudunk majd
tárgyalni. A központvezető tájékoztatást adott a közlekedésbiztonság
alakulásáról. Elmondta, kirívó esemény nem történt. Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a kollegák többsége ismeri feladatát,
tudatosan, helyesen végzi a munkáját, Néhány ember visszatérően
követ el kisebb-nagyobb hibákat. A munkáltatásban egyensúly közeli
helyzet van, a megrendelés és a létszám nagyjából egyensúlyban van.
Havonta változik a munkaidőalap, a vágányzártól függően az egyes
telepek leterhelése, de ez a kezelhetőségen belül van. A március 2-án
induló vágányzári idényben Budapest keletinél a püspökladányi kollegáknak új laktanyás szolgálatuk lesz. A VSZ képviselője az elmúlt
évi írószer ellátmány elmaradását nehezményezte. A központvezető,
konkrét jelzést kért és munkáltatói felelősségre vonást helyezett kilátásba, ha valakinek mulasztása állapítható meg.
Kérdésemre a munkáltató az integrációval kapcsolatosan nem tudott
konkrét tájékoztatást adni. Szintén kérdésre elmondta a MOSZ HF
módosítást kért levélben, erre levélben választ
kapott. A munkáltató álláspontja szerint az ott
kért napi pihenőidő módosítás nélkül is teljesül.
Február 21-én került sor az Üzemi Tanács
ülésére, ahol az igényelt fizetési előlegeket és
segélyeket odaítélte mindenkinek az ÜT. Azt
tudni kell, hogy a szociális segélyek kifizetése
egyelőre fel van függesztve, így azt csak megállapodás után kapják meg az igénylők!
Gyüre Ferenc

Mozdonyvezetők Lapja
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Bp. Centrum
A MÁV-Trakció Zrt. VSZK Budapest és a szakszervezetek között februárban HÉT ülés keretében került sor, találkozóra.
A februári ülésen részt vett Német Zoltán a VSZK vezetője, valamint a telephelyek vezetői, és a vezénylésekkel, személyzetfordulókkal foglalkozó Keindl Mihály. A HÉT ülésen a
szakszervezetek képviseletében a MOSZ Bp. Centrum terület
és a Bp. Kelet terület vezetői, a MOSZ Bp. Kelet területhez
tartozó tagcsoportvezetők, a GSZ és a VFSZSZ képviselője
jelent meg.
A HÉT ülésre a MOSZ nevében előzetesen Kollektív Szerződés
Helyi Függelékmódosítási javaslatot nyújtottam be, amelyet
a többi szakszervezetnek is elküldtem. A HF módosítási javaslatunk a vontatási utazószemélyzet két szolgálat közötti
pihenőidejéről szól. De erről majd később.
Először a kérdések és problémák kerültek megtárgyalásra. A
mi területünket érintően először a telephelyek létszámának
alakulása, a ruhajárandósággal kapcsolatos elmaradások, az
MKSZ eltöltésének helyére és az oda eljutásra vonatkozó hiányosságok szerepeltek. Kértem a munkáltatót, hogy vizsgálja
meg mekkora az elmaradás a ruhák kiosztásában, erre ő ígéretet tett és azóta úgy tájékoztatott, hogy az eddig megvizsgált eseteknél átlagban 12-15.000 Ft-ra tehető az elmaradt
járandóság. Az MKSZ eltöltésének helye továbbra sem szerepel a szolgálatleírásokban, az MKSZ eltöltésének helyére
való eljutás normaidejével továbbra sem foglalkozik érdemben
a MÁV-Trakció Zrt. Legalábbis én így látom. A típusismereti
és vonalismereti képzéssel kapcsolatban kérdésemre elhangzott, hogy eddig több mint 4000 órát fordított erre a központ
és a képzések februárban, márciusban tovább folytatódnak,
a gazdaságosságot is figyelembe véve. A MÁV-Trakció Zrt.
állományába tartozó vontatójárművek további bérbeadásáról
hallani, erről kértem tájékoztatást, de a központvezető Úr
illetékesség hiányában nem tudott válaszolni.
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Második napirendként került sor a MOSZ Helyi Függelékmódosító javaslatának megtárgyalására. „A vontatási utazószolgálatot ellátó munkavállalók vonatkozásában a napi pihenőidő
egységesen 12 óra, amelyet a lakásra (bejelentett tartózkodási helyre) való érkezéstől, az onnan való munkába indulásig
kell figyelembe venni (lakáson töltött idő) a TVSzK Bp. valamennyi telephelyén.”
Ez a szövegszerű módosítási javaslatunk a KSz Helyi függelék
9.§.-hoz.
Javaslatunkhoz szóbeli kiegészítést nem tettem, majd a
munkáltató ismertette álláspontját. Először kitért arra és
tájékoztatta a HÉT tagjait, hogy januárban szakmai konzultáció keretében a munkáltató és a MOSZ már tárgyalt erről
a kérdésről, holott akkor, erre nem volt a MÁV-Trakció Zrtnek kötelezettsége. Akkor Csépke András Üzemeltetési Vezérigazgató Úr úgy rendelkezett, hogy a Budapesti területen
folytatni kell az ezzel kapcsolatos párbeszédet. Német Zoltán
elmondása szerint ezért hajlandó most a MOSZ javaslattal
kapcsolatban tárgyalásokra. Ekkor én megköszöntem a MÁVTrakció Zrt.-nek, hogy lehetőséget biztosított a konzultációra.
A HÉT ülésre benyújtott javaslatunkkal kapcsolatban viszont
az a véleményem, hogy a munkáltatónak kötelezettsége a
tárgyalás. Úgy gondolom közös érdekünk, kötelezettségünk,
hogy a vállalat legértékesebb erőforrásáról, az emberről, a
munkavállalóról, a munkavállalók munkáltatásának szabálya-
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iról, azok értelmezéséről véleményt cseréljünk, a törvények,
rendeletek, egyéb szabályok kereteiben gondjaikkal, felvetéseikkel érdemben foglalkozzunk. Így kezdődött a HF javaslatunk tárgyalása. Továbbiakban Német Zoltán Úr ismertette
a Vasúti Törvény 68.§. munkáltatói értelmezését. A munkáltató szerint tévesen kapaszkodunk bele a lakóhelyi pihenőidő
fogalmába, olvassuk el figyelmesen a törvényt, ne csak egy
mondatot ragadjunk ki belőle. Különbség van a lakóhelyi és
lakáson töltött pihenőidő fogalma között, a MOSZ tévesen
használja a lakáson töltött pihenőidő megnevezést. Véleménye szerint területünkön a mozdonyvezetők vezénylése mindenben megfelel a vasúti törvény előírásainak, szabályrendszerünk még a mi javunkra, el is tér. Központvezető Úr úgy
fogalmazott: „Értelmezhetetlen a javaslatunk, egyénenként,
szolgálatonként vizsgálja meg a munkáltató, esetleg kísérje
el a lakására a dolgozót, ellenőrizve a pihenőidő eltöltését?”
Viszontválaszomban elmondtam, hogy ne a szavak nyelvtani értelmezéséről vitatkozzunk, egyébként pedig a lakáson
töltött pihenőidő fogalmát a hatályos, aláírással hitelesített
Kollektív Szerződésből és a KSZ Helyi Függelékből vettem,
az eddig szokásos alkalmazását követtem. A vasúti törvény
vonatkozó pontjának értelmezésekor pedig az NFM (Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium) jogi állásfoglalását vettem figyelembe. Kértem, hogy javaslatommal érdemben foglalkozzunk,
jelesül a mozdonyvezetők két szolgálat közötti lakáson (vagy
lakóhelyen) töltött pihenőidejének kérdésével. A lakóhely fogalma egyébként a 92. évi LXVI. törvény 5.§. (2) definiálva
van és így rendelkezik: A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a
címe, amelyben a polgár él.
Olvasatomban ez annyit tesz, hogy a két, munkáltató által
vitatott fogalom (lakáson töltött vs. lakóhelyi) egy és ugyanazt
jelenti.
Visszatérve a javaslat lényegéhez, Német Zoltán elmondta,
hogy a munkáltató elutasítja a MOSZ módosító javaslatát.
Indokként a következőket fogalmazta meg. Megvizsgálták kezdeményezésünk várható hatását a vezénylésre: nem lehetne
a havi kötelező órát kivezényelni, nem lehetne 4-es túrt levezényelni, nem lehetne a távol lakókat foglalkoztatni, nem
lehetne a rendkívüli megrendeléseket kezelni, nem lehetne
rendkívüli munkavégzést alkalmazni, nem lehetne a „rövid hétvégét” megoldani.
Ezek az érvek egyébként a 2010. március-áprilisi HF tárgyalásokról ismerősek voltak. Akkor ugyanez volt a munkáltató
félelme, amely akkor, és azóta sem igazolódott.
Elmondtam, hogy a munkáltató érveit nem tudjuk elfogadni,
szerintünk az, téves helyzetértékelésen alapul. A mozdonyvezetők körében a személyzetfordulók készítésével, a mátrixok,
szolgálatok tervezésével, a vezénylésekkel kapcsolatban sok
a panasz. Az utazószemélyzet leterheltsége heti és havi bontásban is egyenetlen, kollégáink fáradtak, kialvatlanok. Főleg
az elővárosi közlekedésben dolgozó telephelyeken jellemző a
késői végzés és korai kezdés és ott rövidebbek is a szolgálatok, amellett, hogy intenzívebb a munkavégzés. Ha ez egy
rövid hétvégével, sűrűbb vezényléssel párosul, a mozdonyvezető 4-5-6 napig sem piheni ki magát. Álláspontunk szerint,
szolgálatokat úgy átalakítva, hogy a munkát a szolgálatokon
belül arányosabban elosztják, a munkaközi szünet kijelölésekor a törvényhozó szándékának megfelelve (mksz = legrövidebb pihenőidő), a legrövidebb szolgálat időtartamát 8 órára
felemelve, levezényelhető a havi kötelező óra. A 4-es túr jellegű foglalkoztatás nem mindenhol jellemző a területünkön,
főleg az elővárosi közlekedést lebonyolító telephelyeken nem.
Itt inkább a 3-4-5 egymást követő, jellemzően délelőtti vagy
délutáni szolgálat ismert, mint a gyárban, a futószalag mellett. És itt a legnagyobb gond a szolgálatok közötti pihenőidő
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is. A különbség csak az, hogy a gyárban, szalag mellett általában minden alkalommal 6 óra, vagy 14 óra a munkakezdés
időpontja. Típus és vonalismereti képzéssel, a kollégák kompetenciájának növelésével pedig egyszerűsödhet a vezénylés
is, és megoldható a rövid hétvége. Ez csak szándék kérdése
lenne.
Német Zoltán, ezután azt javasolta, hogy a jelenleg érvényes
11 órás, két szolgálat közötti pihenőidőt növeljük meg 12
órára, azonban az utazási időket csökkentsük, a telephelyi
eltérések változatlanul hagyása mellett. Elmondtam, hogy ez
érdemben nem javít a mozdonyvezetők helyzetén, kértem,
hogy a telephelyi eltérő szabályokat töröljük. Ezt a munkáltató
elutasította, helyette azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy
közösen válasszunk ki egy telephelyet, és ott vizsgáljuk meg,
milyen szabálytalanságok tapasztalhatók a vezénylésben. Az
Északi Th. lett a kiválasztott. Véleményem szerint az álláspontok egyelőre nagyon távol állnak egymástól.
Harmadik napirendként Német Zoltán a VSZK gazdasági helyzetéről adott részletes tájékoztatást. Elmondása szerint a
személyszállítási megrendelés úgy változott, hogy 2012. januárhoz képest 200.000 km-rel kevesebb a teljesített km
a Start felé. Ez egyértelműen a kapacitáscsökkentés miatt
következett be, hiszen ha a 2012. decemberi és 2013. januári adatokat hasonlítjuk össze, akkor az idei teljesítmény mintegy 80-100.000 km-rel több. Ez arányaiban nem jelentős, de
mégiscsak növekedés (volt eddig). A MOSZ képviseletében an�nyit tettem hozzá, hogy úgy látjuk, változik a stratégia, mert
a vidéki központok felé teljesítményátcsoportosítás látható a
személyszállításban, amely a hatékonyságot nem mindig veszi
figyelembe. Központvezető Úr nem kívánta ezt a véleményt
kommentálni.
Az árufuvarozásban az adatokat vizsgálva megállapítható,
hogy a 2013. januári számok rendkívül alacsony teljesítményt
mutatnak. Az okokat a munkáltató az amúgy is gyenge piaccal
magyarázta, de véleményünk szerint a háttérben a magánvasutak további erősödése is van. Német Zoltán Úr itt még
elmondta, hogy a februári számok már élénkülést mutatnak
és megismételhető a 2012. februári eredmény. Ma már tudjuk, hogy a prognózis nem teljesen jött be!
A szolgálati órák alakulásáról a munkáltató elmondta, hogy
Ferencváros és Északi telephelyeken operatív szolgálatra vezénylés nincs, és a közeljövőben sem várható. Ugyanez igaz
Szolnokra is, főleg az állandó jellegű GySEV Cargós megrendelés miatt. Székesfehérváron és Győrben lehetnek (vannak)
gondok. Székesfehérváron ez „idényjellegű”, de Győrben az
árufuvarozási teljesítmény visszaesése miatt tartósabbnak
ígérkezik.
A túlórák alakulása a központ mozdonyvezetőinél átlagosan
6,8 óra volt januárban. Legmagasabb az Északiban, legalacsonyabb Székesfehérváron és Győrben, ahol 2,5 illetve 4,3 ez
a mutató. Balassagyarmaton 3 fő várhatóan villanyátképzőn
vesz részt, ezzel talán ott is megoldódnak a foglalkoztatási
problémák. A munkáltató tájékoztatta a HÉT résztvevőit a
nemrég elindult mozdonyvezetői tanfolyammal kapcsolatban
is. Elmondta, hogy a gyakornok felvétel megtörtént, területünkön 3 hölgy és 11 férfi foglalkoztatására kerül sor a vizsgákat
követően. Tervek szerint, a hölgyek az Északiban kerülnek alkalmazásra.
A márciusi HÉT ülésen a munkáltató képviseletében Német
Zoltán valamint a Th. vezetők is megjelentek, a szakszervezetek részéről a Mozdonyvezetők Szakszervezetét a területi vezetők képviselték. Megjelent a VFSZSZ és a GSZ delegáltja is.
Első napirendben a KSZ Helyi Függelék pihenőidőre vonatkozó javaslatáról folytattuk a februárban megkezdett vitát. A
munkáltató elmondta, hogy legutóbbi javaslatát fenntartja,

(a 11 órás pihenőidőt 12 órára emelve, de az utazási időket csökkentve és a helyi eltéréseket megtartva). Úgy látja a
mozdonyvezetők körében legnagyobb gond a röviddel történő
munkáltatás, de annak törléséhez a HF szabályaiból adódóan
nem járul hozzá. Megismételte, hogy főleg a távolabb lakók
esetében a MOSZ módosító javaslata azt eredményezné,
hogy nem lehetne a kötelező órát teljesíteni, és a kollégának
esetleg a lakóhelyéhez közelebb lévő telephelyen tudnának
csak munkát adni. Német Zoltán elmondta, hogy tudomása
van arról, a Mozdonyvezetők Szakszervezete a viták miatt az
NKH felé bejelentéssel élt, kérve a MÁV-Trakció Zrt. pihenőidők kiadásával kapcsolatos gyakorlatának vizsgálatát és a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes államtitkárságára
is észrevételt tettünk. Kijelentette, hogy az egyes telephelyek vonatkozásában, a „rövidezéssel” kapcsolatban még lát
lehetőséget egy kompromisszum kialakítására, ezt azonban
részletesen nem ismertette.
A MOSZ képviseletében elmondtam, hogy javaslatunkat továbbra is fenntartjuk, véleményünk szerint a kötelező óra
teljesítése átlagos hosszúságú (úgy tudom kb. 10,5 óra a
trakciós átlag szolgálatonként) szolgálatokkal megvalósítható, az viszont igaz, hogy ez figyelmesebb, pontosabb munkát
igényel a tervezőktől, vezénylőktől. Mivel az álláspontok nem
közeledtek, így a KSZ HF tárgyalásokat felfüggesztettük, amíg
az NKH és NFM, a MOSZ bejelentésére nem ad választ. Továbbiakban, a bejelentés értelmezésének függvényében folytatódnak a konzultációk a témában.
Ezután a gazdasági mutatókról volt szó. Központvezető Úr
ismertetette az első két hónap eredményeit, amelyek gyengére sikeredtek. A munkáltató elmondta, hogy a teherszállításban a márciusi megrendelések már jobbnak ígérkeznek,
több a megrendelés, tartós fuvarok is megjelentek. A típus
és vonalismereti képzések még márciusban is folytatódnak,
illetve újabbak elkezdődnek. A rész vonalismeretek pótlása folyik. Májusban elkezdődnek az interaktív oktatások, amelyek
az egész évben jellemzőek lesznek a nyári hónapok kivételével.
Naponként 24 fő oktatására kerül sor, reggel 7 órától 12
kollégát, 11 órától szintén 12 mozdonyvezetőt vezényelnek
majd a különböző telephelyekről. Tekintve, hogy a központ
mozdonyvezetőinek létszáma 1200 fő, így legalább 60 oktatási nap lesz. A HÉT ülés egyebek napirendjében szó volt még
a mozdonyvezetők járművezetői igazolványa, plasztikkártyája,
orvosi vizsgálat érvényessége, pecsét helye és darabszáma, a
láthatósági mellények szabványos vagy nem szabványos volta,
szóval a mindent elborító bürokrácia elburjánzása témáról.
Kértem, hogy a munkáltató hivatalos formában hozza a mozdonyvezetők tudomására az ezzel kapcsolatos előírásokat,
tudnivalókat. Ugyanis a katasztrófavédelem ellenőrzi pl, hogy
megfelelő-e a láthatósági mellény minősítése, ezt pedig csak
úgy tudja megtenni, hogy a címkén leolvassa. Ha valaki ezt
kivágta, és így nem megállapítható a minősége, vagy esetleg nem megfelelő láthatósági mellényt használ, megbírságolható. Tényleg. Van olyan kollégám, aki a német vasutakon
rendszeresített védőmellényt használta (eddig), egyszerűen
azért, mert az már Kelenföldről látszik, ha kijárok a Keletiből.
Az nem jó, akkor sem, ha EU szabvány. A szabál, az szabál.
(Talán nem kellene a szabályt megváltoztatni?)
A terület tagcsoportjai az első negyedévben tagcsoporti ülésen beszámolnak a tagságnak az elmúlt évi tevékenységükről,
a pénzügyi helyzetükről, és programtervek készítenek erre
az évre. A terület nevében a tagcsoporti programterveket
elküldtem a központ részére, remélem ez is segíti a központi
költségvetés tervezését.
A győri nyugdíjas tagcsoport február 27-én tartotta hagyományos borversenyét, amelyre 15 minta érkezett. A zömmel
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nyugdíjas kollégák által termelt borok mustrája jó hangulatban telt, amíg a bírálóbizottság a munkát(!) végezte, a nyugdíjas tagcsoport tagjai a fehér asztal körül ülve beszélgettek,
és a következő programokat tervezgették. A bormustrán a zsűrinek Vízler
Balázs vegyes-fehér bora
ízlet t a legjobban, második díjat Bánkó József
zweigelt, míg harmadik
helyezést Molnár Bertalan rizlingszilváni nedűje
ért el. Az okleveleket Tóth László zsűri elnök adta át, majd
ezután a borokat a megjelent nyugdíjas kollégák is megkóstolták.
Március 9-én a patinás Baross
étterem látta vendégül a Budapesti Mozdonyvezető Bál közönségét. A díszes teremben, az
ízlésesen díszített asztalok körül több mint 100 bálozó foglalt
helyet, amikor a rendező MOSZ
Budapest Centrum terület képviseletében megnyitottam a mulatságot. Ezután Dr. Dancsa
Attila köszöntötte a bálozókat, majd a „zakatol a vonat” című
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Az eltelt időszakban, több hivatalos
programon vettünk részt, pl. az egyik
a „Helyi Érdekegyeztető Tanács” ülése,
persze idéző jelben, mivel még mindig
csak tájékoztató a szakszervezetek részére. A Hét ülésen felmerült kérdések
közül, a várakozó helyiségek, felszereltségük, valamint a biztosított ágy „huszonegyedik századnak” megfelelése,
illetőleg a hozzátartozó egyéb körülmények kaptak hangot. Valamint az vezetési idő, munkáltató által nyilvántartott
elszámolása, mivel probléma, hogy a
kiadott fordák, felírt, rögzített, utazási ideje egyes fordulóknál nem egyezik
meg a ténnyel, amit a mozdonyvezető
teljesít. Az első kérdésben pozitív választ kaptunk, lehetőség szerint javít
a munkáltató a helyzeten, bár megjegyezte a várakozás helyiségében lévő
problémákról nem kapott eseménylapi
jelentést, így nem tud róla. A második
esetben „szűkebben” számolja a munkáltató az időt, mint mi. Ezt nem tisztán értjük, de tisztázni kívánjuk az ilyen
eltérések okát. A problémás dolgokról
tovább is lépnék a jövő kép felé. A következő hónapokban a foglalkoztatást
befolyásolja az átképzős tanfolyam befejeződése, illetve újabb indítása megfelelő jelentkező esetén. Elképzelés
szerint Szombathelyen indulhatna, vala-
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számmal indult a rendezvény. Emelte a mulatság
fényét, hogy ekkor köszöntöt tük Dr. Záhonyi
Z s ol t b ar á t unk a t 50.
születésnapja alkalmából. Kedves Zsolt: Ahogy
Dosztojevszkij írta: „Ötven esztendő még nem a
vége, hanem a fele az életnek.” A Mozdonyvezetők Szakszervezetének vezetést Dr. Dancsa Attila, a Rail Cargo Hungaria
vontatásmenedzsmentjét Barcza Zsuzsanna képviselte. Nem
állom meg, hogy ideírjam, nagyon sajnálom, hogy a MÁV-Trakció
Zrt. széke ezúttal (is) üres maradt. Együtt mulatott, beszélgetett egymással a ferencvárosi, az északis, a keletis, a győri, a
Hegyeshalomból érkező, az RCHun-t képviselő mozdonyvezető
és partnere, de volt köztünk LTE, MMV, és
AWT „logós” kolléga is. És ez így a jó, a
sínek összekötnek minket! A svédasztalos
vacsora és az éjféli töltött káposzta is nagy
sikert aratott. A 4-es RETRO zenekar pedig
igazi báli atmoszférát teremtett. „Zakatol a
vonat”-tal kezdtünk és a „Most múlik pontosan” éneklésével fejeztük be.

Barsi Balázs

mint ősszel szintén
in d ulna á t k é p z ő s
tanfolyam ami minket nem érint, mivel
diesel átképzős indul. Alkalmazhatóság javítása, mint a munkavállaló mit a
munkáltató egybe vágó érdeke, nagyon
pozitív felismerés. Valamint a típus ismeret s vonal ismeret megszerzése is,
amiről előzetes tájékoztatást kaptunk a
munkáltatótól. Általánosságban a „háromezres szilire” történik képzés, április s május hónapban az összes telephelyről vegyesen tíz – tíz fő nagyságban,
valamint a „négynyolcvanas” mozdonyra
történik képzés két telephelyen. Ezen
felül, háromszázas „szergej – csörgő”,
valamint felújított „dácia” kerül a képbe, s ott ahol ez szükséges „desirora”
képeznek ki kollégákat. A vonalismeret
bővítését, meghatározza a meglévő
típusismeret, így az, egyes, húszas,
huszonötös, harmincas, hatvanas, s
még néhány szükséges vonalismeret
megszerzése a cél. Ugyanakkor a típus
felújítási út szükségessége is felmerült,
s felmerül, bár meghatározott típusnál
az ETC-sen lenne az igazi. Ilyen jellegű
típus felújítás már történt. Az idei év
első, általános jellegű megbeszélésünkön kiderült negyvenhét fővel vagyunk
kevesebben, mint tavaly. Ugyanakkor
a többi összehasonlítás, a „vonat ritkítás” miatt nem biztos hogy tényszerű,
de azért a csökkenés érzékelhető. Az
első két hónapra, szinte minimális túlóra s hozzá képest jóval nagyobb állás-

idő a jellemző. Előre láthatólag, tíz óra
állásidő mindenkinek „jut” a területen,
azért írtam idézőjelbe „jut”ot, mert néhányan a „távutazók” közül úgy gondolják, nekik nem jár, hisz ezért utaznak
önköltség helyett, utazási idővel. Érdekes párhuzamot tudnak vonni az emberek, ami közös s jó nekünk az kell, ami
csak nekem jó, azaz enyém. Ugye egy
közösség vagyunk? Most kaptuk a hírt,
április eggyel még nem történik meg az
integráció. Bizakodunk, több információ
jön le a munkavállalók felé, egy s ezer
kérdés lóg a levegőben, s erre jó lenne
most választ kapni, már ha van. Igaz
ez a szakma hasonlít a mienkhez, ha
valami nem úgy történik, mint ahogy
kell, annak általában súlyos ára van, s
ezt megfizetni mi nem akarjuk. Ezzel
kapcsolatosan szaktársaim elfogadhatónak tartják a null-szaldós átmenetet,
valamint a bővebb tájékoztatást.
A területen március hóra programként a „Gépész Bál” maradt, közel
száztízen vettünk részt a rendezvényen. Jól sikerült a program, majd egy
órán át tombolasorsolás volt, persze
nem a lassú sorsolás miatt, a számtalan tombola tárgy volt „bűnös”. Valamit az is mond a
bál hangulatáról,
hogy négy órakor,
záráskor, nem nagyon indult meg a
hazafelé a csapat.
Mindenki ropta.
 Horváth György
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Szeged
A múlt havi számban már írtam a napi pihenőidővel kapcsolatos törekvéseinkről. De mivel tudom, hogy sokféle vélemény
van ez üggyel kapcsolatban, így egy-két gondolat erejéig mégis
csak visszatérnék a témához. Ahogy azt már tudjátok a Vasúti
Törvény által szabályozott 12 óra lakóhelyen töltött napi pihenőidőről és annak a betartásáról van szó. Tudom ez a téma
sokkal bonyolultabb annál, hogy csak azzal intézzük el, hogy a
szabály a vasúti törvényben le van írva, és azt tessék betartani, de ettől függetlenül úgy gondolom, a szakminisztériumi
állásfoglalás elég egyértelmű, és azt be kell tartani. Tudom,
hogy felvetődnek olyan gondolatok is, hogy egyes munkavállalóknak még a kötelező óráját sem tudják majd így kivezényelni,
de én úgy gondolom, hogy ez csak abban az esetben fordulhatna elő, ha a munkáltató ezt szándékosan be akarná bizonyítani. Ezt viszont nem hiszem, mivel a munkáltató érdekének
a normális foglalkoztatás kellene lennie, így legfeljebb csak
akkor fog nehezebb helyzet előfordulni, ha a mozdonyvezetőt
a lakóhelyétől 200-300 km-es távolságra szeretnék jelentkeztetni szolgálatba/ból. Véleményem szerint az ilyen foglalkoztatást ebben az országban munkaszervezéssel el lehet kerülni.
Azt azonban elismerem, hogy a vezénylők nehéz, vagy akár
lehetetlen helyzetbe is kerülhetnek egy olyan szolgálati hely
esetében, ahol sok a rövid (6-8 órás) szolgálat és a kötelező
órához 20-22 szolgálat kell. De rendelkezem annyi mozdonyvezetői tapasztalattal, hogy biztosan állíthatom, szinte minden
telephelyen át lehetne tervezni a fordulókat (szolgálati elemeket) annak érdekében, hogy magasabb átlag óraszám jöjjön
ki és mondjuk, akár 16-17 szolgálattal meglegyen a dolgozó
kötelező órája. Mindjárt könnyebben be lehetne tartani a napi
pihenő időt mindenkinél. Úgyhogy mindent összevetve lenne
megoldás a problémára csak élni kell vele.
Szegeden március 8-án volt a szokásos HÉT ülés, ahol a munkáltatón kívül csak a MOSZ képviselői vettek részt. Az ülésen
kérdést tettünk fel a munkáltatónak az általa kiadott parancskönyvi rendelettel kapcsolatban, ami szerint elrendelte, hogy
– 2013.03.01-től a menetigazolvány megfelelő rovataiba a
féksúlyszázalék adatokat minden vonatnál be kell írni. – Valamint ezzel egyidejűleg elrendelte az E.1.sz. Utasítás 7. sz. függelék módosítását. A kérdésünk arra vonatkozott, hogy mit

írjunk pontosan a menetigazolványra, mivel az E.2. sz. Fékutasítás szabályai szerint vannak esetek, amikor egyáltalán
nem kell, vagy fékpróbabárcán kell a fékpróbát bizonylatolni.
Például elegendő-e a tehervonat teljes fékpróbája esetén a
menetigazolvány egy sorának a 44,45 rovatába bejegyezni a
féksúlyszázalék adatokat? Mert véleményünk szerint, ha egy
üres sorban csak két féksúlyszázalék adat szerepel, azt elég
nehéz lesz kideríteni, hogy mihez tartozik. A fenti rendelkezés
pedig nem szól semmi másról, mint két adat beírásáról. A
munkáltató válaszában elmondta, hogy mivel központi rendelkezésről van szó, ezért továbbítja az észrevételünket. Valamint elmondta, hogy a rendelkezés azért lett kiadva, mert az
NKH a tehervonatok esetében a menetigazolványról hiányolta
a féksúlyszázalék adatokat. Felvetettük, hogy ezeket az adatokat egyszerűbb lenne az MFB-en rögzíteni a fékpróbánál. De a
munkáltató elmondása szerint ezt az NKH nem engedélyezte.
Jeleztük a munkáltató számára azt a problémánkat is, hogy
minden hónapban rendszeresen átnézzük a kiadott fordulókat
és amennyiben valami hibát találunk, azt jelezzük számára. A
munkáltató az általa jogosnak ítélt jelzéseinket kijavítja, igaz
néha eltelik egy kis idő. Azt viszont nem értjük, hogy amen�nyiben egy szolgálati elemet sikerült kijavítani, azt miért kell
egy hónapra rá ugyanazzal a hibával kiadni? Mert ha ez csak
egyszer fordulna elő, azt még elnézné az ember, de van, hogy
ugyanaz a szolgálati elem, amíg meg nem változik, ugyanazzal
a hibával adják ki hónapról hónapra. Mintha az egész csak
a mi szórakoztatásunkra történne. A munkáltató válaszában
tájékoztatott, hogy amikor a havi fordulókat a központi tervezőktől megkapják, ők igyekeznek a hibákat kijavítani, és számunkra már ezt kiküldeni. A központi tervezőknek egyébként
jelzik a hibákat és ők sem értik miért lesz ugyanaz a szolgálat
még egyszer rosszul megtervezve.
A Központvezető Úr ezek után tájékoztatást adott arról, hogy
az integrációnak köszönhetően tervek szerint március 31-én
24:00-ól mi is átkerülünk a Start létszámába. Így Trakciós
létünk ettől az időponttól megszűnik. De mivel az integrációnak ebben a fázisában a Vontatás
Szolgáltatási Központok változás nélkül
megmaradnak, így Szeged TVSZK-nál a
mozdonyvezetők tekintetében továbbra
is ő marad a munkáltatói jogkörgyakorló. Mire ezt az újságot olvassátok, már
lehet, hogy a mozdonyvezetők is Startos
létszámba lesznek, vagy nem.

Szóth Tibor

Fájó szívvel búcsúzunk

Szűcs Attila

2013.

záhonyi mozdonyvezető kollégától,
aki 2012. december 15-én,
életének 51. évébensúlyos betegség következtében elhunyt.
Nyugodj Békében!
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Az előző cikkem még meg sem jelent az
újságban, amikor a Munkáltató ismét
tanújelét adta a minden képzeletet felülmúló munkaügyi kapcsolat rendezési
elképzeléseiről. Íme a történet, 2103.
február 4-én 18 óra 12 perckor elektronikus levelet kaptam a következő szöveggel „a START-TRAKCIÓ-GÉPÉSZET
összevonásához kapcsolódó a MÁV
székházban átköltözések előkészületei
folynak. Ezek érintik a földszint 17-es
irodát is. Ezért kérném, hogy ezen iroda Önöknél - illetve kollégáiknál - lévő kulcsait mielőbb juttassák el hozzám.
Segítő együttműködésüket
előre
is köszönöm”. Az
aláíró nevét szándékosan nem közlöm, mert Ő csak
tolmácsolta a dönBordás Imre
téshozó üzenetét.
KÜT elnök
Mivel a fenti levélből nem tűnik ki, hogy ez most egy
iroda cseréről szólna, ezért másnap
telefonon megkerestem a levél feladóját, bővebb tájékoztatót kérve. A telefonos beszélgetésből sajnálattal értesültem, hogy másik iroda felajánlásáról
ekkor még szó sem volt, ezért kértem
adja meg annak az elérhetőségét, aki a
kulcs leadását elrendelte. Megkaptam
Csordás Roland úr telefonszámát, aki a
MÁV-START Zrt. Beszerzési és Gazdálkodási Szervezeténél dolgozik. Csordás
úr szabadkozott, hogy a döntéseket
nem Ő hozza és megkaptam tőle Liszkai Katalin beszerzési vezető telefonszámát, akit sajnos többszöri kíséret
ellenére sem sikerült utolérni. Az ügyet
annyiban nem hagyva, megkerestem
személyesen azt az ügyintézőt, akitől a
fent idézett levelet kaptam és elmondtam, hogy az irodát átadni úgy tudjuk,
ha helyette másikat kapunk ugyanis az
irodában tároljuk a KÜT dokumentumait, valamint, mivel az irodát közösen
használjuk a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottságával, nekik is
vannak ott tárolt dolgaik. A megbeszélésen megegyeztünk, hogy felajánlanak
egy másik irodát és miután megnéztük
és elfogadhatónak találjuk, megtörténhet a csere. Ismét telefonon kaptam
értesítést, hogy a 267 sz. irodát kap-
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juk a 017 sz. iroda helyett és Hornok
Béla KMVB elnök úrral megszemléltük
a helységet és megkérdeztük az ott dolgozó Mondi Csaba urat, mikor tudjuk a
cserét lebonyolítani? Mondi úr tudott
arról, hogy Ő másik irodában fogja majd
a munkáját végezni, de azt nem tudta,
hogy ez ilyen sürgőssé vált és kis időt
kért, hogy intézni tudja az átköltözést.
Mivel Mondi úrnak szüksége van az irodára, de a 017-es irodát még át kell
alakítani, egy másik helyiséget kértem,
ahol akár átmenetileg is, de a működésünk feltételei biztosítva vannak. Február 19-én 9 óra 47 perckor telefonon
értesített a fentebb említett levél írója,
hogy a 284 sz. irodát tudják felajánlani, az átmeneti időszakra, és megbeszéltük, hogy két nap múlva, - amikor
egyébként mindkét testület soros ülése
van -, kipakolunk az irodából, és átadjuk
a kulcsokat. Úgy látszik azonban, hogy
a munkáltatónál a döntéshozót ez már
nem érdekelte, mert délután 13 óra 47
perckor telefonon értesítettek, hogy
017-es iroda átalakítását megkezdték,
a falat kibontották az irodában lévő bútorok egy részét kirakták a folyosóra
a másik részét fóliával letakarták. Az
eljáráson felháborodva telefonon felhívtam Szűcs Lajos humánigazgató urat,
aki másnap egy elektronikus levelet
küldött, melyből itt idézek - „Sajnáljuk
mi is az eljárási módszert az épületüzemeltetés részéről és elnézését kérjük Bordás úrnak, de sajnos a mi és az
ő kezünk is kötve van sok tekintetben,
és mindenkinek megfelelni jelen helyzetben nem lehet. A MÁV-os kollégáknak
sürgős volt a költözés. Az első variáció
szerint, - ami a 29 sz. iroda lett volna
átmenetelig -, sajnálatos módon az jogászokhoz felvett új kollégáknak kellett
átadni. Csak a mai napra rendeződött
úgy a helyzet, hogy egy különálló, 2 fős
irodát tudtunk biztosítani (284), ahol
nem zavarja őket senki. Természetesen miután befejeződött a 017.sz.
iroda falbontása és rendeződik az oda
költöző szervezet beköltöztetése, végleges használatra megkapják a 276/a
irodát. A költözéskor mindenben állunk
segítségükre.(doboz,
pakolás,telefon
átkötés stb.) Ezt telefonon is elmondtuk
nekik.” - és ezzel az ügyet a saját részéről elintézettnek tekintette.

Ez a levél a helyzetet semmilyen módon nem oldotta meg - hiszen a KÜT
által használt irodából, amelyet a MÁVTRAKCIÓ Zrt. vezetője bocsátott a
testület rendelkezésére, - véleményem
szerint nem ilyen módon kellett volna a
munkavállalók által választott tisztségviselőket eltávolítani, ezért válaszoltam
a levélre a következő módon „Tisztelt
Igazgató Úr! Köszönöm, hogy amikor a
helyzet megváltoztathatatlan stádiumba került, az irodai cseréket levezénylő
felelős vezető rajtad keresztül megtalálta az irodát használó - MÁV-TRAKCIÓ
Zrt. KÜT - testület vezetőjét. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a levél
aláírója nem fogalmazott tényszerűen,
ugyanis velem telefonon semmit nem
közölt, és még arra sem volt hajlandó,
hogy az én telefonos keresésemre reagáljon. A jelen helyzeten ez már nem
változtat semmit, egyetlen kérdésem
van csak, a holnapi KÜT ülésre érkező azon kollégák, akik a közlekedésből
adódóan korábban kénytelenek beutazni, hol tölthetik az érkezés és az
ülés kezdeti időpontja közötti időt?”. A
levélre sajnos semmilyen reakció nem
érkezett, sőt a másnapi KÜT ülésre
Szűcs Lajos úr a meghívás ellenére
nem jött el. Tiszteletét tette viszont
Csépke András üzemeltetési igazgató
úr, aki az üggyel kapcsolatban annyit
jegyzett meg „és meddig fogunk ezen
még zokogni?” Megdöbbentem ezen
a partnerinek éppen nem nevezhető
hozzáálláson, aminek egy kérdéssel
tanújelét is adtam, megkérdeztem mi
történt volna, ha az Ő irodáját hasonló
módon foglalták volna le? A válasz rövid, érthető és számomra az előzmények tekintetében nem meglepő: „azt
nem velünk beszélné meg”. A történet
úgy folytatódott, hogy a 276-os irodában kaptunk egy szekrényt, amibe
átpakoltuk a holminkat, de kulcsom
még e sorok írásának időpontjában
nincs. Az időközben folyó változások,
és a tervek szerint feltehetően a MÁVTRAKCIÓ Zrt-nél nem lesz már szükség
a munkavállalói részvételre a céges
döntésekben, de az eljárás még így is
nagyon felháborító! Az egész ügynek
csak egy jelentősége van, a munkáltatót mostanában nem igazán érdekli a
munkavállalók joga!
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Alapítványi hírek
Alapítványunk 2012. február 20-án ülésezett.
Az ülés során összesen 17 kérelmet vizsgáltunk
meg.
Három kérelemhez kiegészítést kértünk, másik
három kérelmet pedig elutasítottunk. A Kiegészítés kérésének oka az volt, hogy adatok, igazolások hiányoztak, az elutasítás oka pedig az, hogy
a szociális rászorultság esete nem állt fenn.
Gyermekszületési segélyből három kollégánk részesült, így összesen 60 000Ft-ot utaltunk részükre. Egy kollégánk elhunyt, az őt eltemettető
részére 125 000Ft-ot utalt alapítványunk. Sajnos volt olyan mozdonyvezető, akinek gyermeke
hunyt el, nehéz helyzetén 50 000Ft-al enyhítettünk.
Négy kollégánkon, akik azért fordultak hozzánk
támogatásért, mert hosszantartó betegségben
szenvednek, vagy nehéz szociális helyzetbe kerültek 105 000 Ft-al tudtunk segíteni.
Az ülés során összesen 340 000Ft sorsáról
döntöttünk, ezzel az összeggel tudtunk a rászoruló kollégákon segíteni.
Alapítványunk következő ülését március második
felében tartja, a MOSZ központban.
Most is arra kérjük a mozdonyvezetői kart és szimpatizánsainkat, hogy adójuk egy
százalékával támogassák az
alapítványunkat. Mint köztudott ez alapítványuk legfontosobb anyagi forrása. Ez az
Az alapítvány
egy százalék felajánlása nem
kuratóriuma nevében:
kerül senkinek pénzbe, puszTóth Ferenc Attila
tán egy kis figyelmet, néhány
kuratórium elnöke
percet kell erre áldozni. Május közepéig élhetnek ezzel a felajánlási lehetőséggel a kollégák, hozzátartozók, szimpatizánsaink. A rendelkező nyilatkozatok a tagcsoportoknál
már megtalálhatók.
Alapítványunk adószáma:
18174432-1-42
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