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szerkesztői jegyzet…

Te is kellesz, hogy
segíteni tudjunk!
Kevés olyan ember van, aki élete során ne került volna még
olyan élethelyzetbe, hogy segítségre szoruljon. Ezekben az
esetekben a csekély támogatás is óriásivá válhat, ha az jókor érkezik. A Mozdonyvezetők Szakszervezete időben felismerte, hogy aki gyorsan ad, az sokat ad. Éppen ezért már
évekkel ezelőtt létrehozta a Mozdonyvezetők a biztonságos
és egészséges életért nevet viselő alapítványát. Büszkén
mondhatom, az elmúlt évtizedben megszámlálhatatlan esetben tudtuk segíteni tag jainkat. A mozdonyvezető kollégák
felismerték, hogy adójuk 1%-val egy olyan alapítványt támogatnak, amely segít azokon, akik – nem jó szántukból
ugyan – de támogatására szorulnak. Felsorolni sem lehet, mi
minden esetben nyújtott már támogatást alapítványunk: a hivatásunkkal együtt járó véletlen, de drága hibák anyagi következményeinek csökkentése terén, az árvízkárosultak megsegítésekor, a halálozásoknál, a születésekkor, a rendkívüli
helyzetbe kerültek megsegítésekor, a betegségek kezelésekor,
a rekreációt szolgáló sportesemények támogatásakor. Még
több száz tétellel folytathatnám a sort, hogy milyen esetekben nyújtott támogatást. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy kollégáink, szimpatizánsaink nem fukarkodtak az
1 % felajánlásával, ezzel is bizonyítva, aki józanul gondolkodik, az tudja: adni kell ahhoz, hogy kaphasson az ember.
Nem is volt ezzel semmi gond a 2011. évi felajánlásokig. Természetesen azt nem tudja és tudhatja az Alapítvány, kitől

mennyi átutalás érkezik, de
azt igen, hogy hány fő élt az
egy százalék felajánlásával.
Sajnos ez csökkenő tendenciát mutat, ezáltal az érkező források is megcsappantak, s így az a kuratórium is nehezen
tud eleget tenni segélyezési kötelezettségének. Az Alapító
– Mozdonyvezetők Szakszervezete - természetesen az alapítványt azonnali támogatásban részesítette, mert segítség
nélkül nem maradhat rászoruló kollégánk! Testületeink is
tárgyaltak már az alapítvány támogatásáról. Sok százszor
mutattak már példát helyi közösségek, tagcsoportok a rászoruló kollégáink megsegítésében. Most sem kell mást tenni,
mindössze az alapítvány forrásait kellene erősíteni, például
napi öt forinttal. Tudom, mert több kolléga elmondta, hogy
milyen jó volt, amikor segíteni tudott rajtuk alapítványunk és
úgy gondolja, hogy a nemes gesztusért akár hajlandó évente
500-1000 Ft-t is bedobni a közösbe annak érdekében, hogy
segítsünk a bajbajutottakon. Sose felejtsd: ma Ő, holnap Te
szorulhatsz rá erre a támogatásra!
Kérem, keresd a tisztségviselőket és támogasd a MI Alapítványunkat, mellyel magadon is segíthetsz egyszer, bár sose
kerüljön rá sor! Ezt szívből kívánom!
Kiss László
elnök
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Távozik a Rail Cargo Hungaria
kötelékéből
Tatár Árpád Róbert

A vontatásmenedzsment élén eredményesen végzett csaknem
négyévi és a CEO csapatában eltöltött több mint félévi munkát
követően Tatár Árpád kollégánk élt a munkaszerződés közös
megegyezésével történő megszüntetésének előnyös lehetőségével és új kihívások elé néz. A Hírmondónak elmondta, hogy a
vasúthoz kötődő életpályája miatt logikus lenne, hogy a „sínek
világában” folytassa karrierjét, és ezt is szeretné. A jövőre vonatkozó döntését nem kell elhamarkodnia. Még egy jó darabig
állományban marad, miközben munkát már nem kell, hogy végezzen és a Cargo Híd jellegű megoldás juttatásainak birtokában nyugodtan mérlegelheti a legvonzóbb lehetőségeket.
Tatár Árpád családja hagyományosan kötődik a közlekedéshez.
Édesapja dunai hajóparancsnok volt, aki fia pályaválasztásakor
azt tanácsolta, hogy szerezzen más műszaki ismereteket. Így
azután a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolára jelentkezett, ahol előbb vasútgépész üzemmérnöki, majd közlekedési
műszaki tanári oklevelet szerzett. Kollégánk fia sem szegődött
az elődök nyomába: jelenleg légiirányítónak tanul Maastrichtban
az Eurocontrol-nál.
A szuverén pályaválasztást követően Tatár Árpád a vontatás különböző területein dolgozott 27 éven át. A MÁV-nál Budapest-Ferencvárosban a Vontatási, majd Gépészeti Főnökségén, majd
ugyanott a mozdonyüzemeltetésen egyre magasabb beosztásokban felelős munkával eltöltött évtizedeket követően került
a MÁV Zrt. Vezérigazgatóság elnöki titkárságára 2005 tavaszán
mint titkárságvezető, ahol ellátta az igazgatóság titkárának
feladatait is. Bár ez a feladat is sok kihívással és felelősséggel
járt, 2009 novemberében mégis örömmel tett eleget vállalatunk
felkérésének, hogy működjön közre a vontatásmenedzsment
kialakításában. A meghívás elfogadásához a szakma iránti szeretete mellett hozzájárult az is, hogy a társaságunknál dolgozó
kollégák egy részét már régóta jól ismerte és jó munkakapcsolatban volt velük. Évtizedes, a vontatás területein eltöltött
kapcsolatrendszere előnyeit kamatoztathatta, amikor a vontatásmenedzsment vezetőjeként részt vett a Rail Cargo Hungaria

mozdonyvezetői csapatának kiválasztásában, mivel a jelentkezők közül is többekkel már dolgozott korábbi munkahelyén.
2010. január 20-a mérföldkő volt vállalatunk életében. Ekkor indult ugyanis ünnepélyes keretek között első útjára – az akkor
még – MÁV Cargo teljes egészében saját mozdonnyal és saját
mozdonyvezetővel közlekedő vonata. Az akkori eseményen az
üzemeltetési-vezérigazgató helyettes mellett Tatár Árpád vontatásmenedzsment vezető és Werner Buchberger, a vontatásmenedzsment társvezetője is részt vettek. Kollégánk szívesen
emlékezik erre a napra, hiszen munkája eredményét látta megvalósulni. Az ezt követő időszak is bővelkedett feladatokban.
Az eredmények közé tartozik, hogy az Ausztria felé irányuló
forgalom egy része az osztrák vasúti engedélyek megszerzése és vállalatunk néhány mozdonyvezetőjének sikeres ausztriai
vizsgája után már mozdony és mozdonyvezető csere nélkül bonyolódik. Bár a Rail Cargo Hungaria vontatási szükségletének
nagyobbik részét a MÁV Trakció-tól, szolgáltatásként vesszük
igénybe, a vonatok több mint egyharmadát már önállóan juttatjuk el célállomásaikra. A Rail Cargo Hungaria vontatási képessége folyamatos növekedésével együtt sokasodtak meg a
vontatásmenedzsment feladatai is.

Tatár Árpádnak sok sikert és további munkában
és eredményekben bo”velkedo” aktív
életpályát kívánunk.!
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Ahogyan én láttam
Tisztelt Olvasók!

egy olyan eszköz, mely alkalmas javító szándékú véleményünk
ironikus közlésére.

Ez az írás egy kicsit más lesz, mint a többi volt, mert itt és most,
egy egykori MOSZ tisztségviselőről szeretnék megemlékezni,
aki 2009-ben vonult nyugdíjba Záhonyból. Pokol Barnabás, azaz
Pepi rajzaival többen találkozhattatok a Mozdonyvezetők lapjában, hiszen a legtöbb karikatúra az Ő keze munkáját dícsérte.
Szeretetre méltó, jó szándékú, kedves ember volt, de ezt bizonyára meg is
erősítik majd
azok,
akik
ismerték.
Tragikus hírtelenséggel
ragadta el tőlünk a halál
2013. április
23-án. Hírtelen fel sem
tudtuk fogni,
hogy a mindig
fiatalos, örökké aktív ember,
hogyan
lehet egyik percről a másikra a múlt része. Nem volt időnk elköszönni Tőle, mert nem adott lehetőséget erre az élet. Sajnálom,
sajnáljuk, gyászoljuk. Az alábbiakban, egy 2008-ban, vele készített interjút olvashattok, változatlan formában. Akkor még csak
ábrándozott a nyugdíjról, de a következő évben sikerült neki.
Sajnos nem sokáig élvezhette azt!

2. Mikor jöttél rá, hogy van tehetséged a rajzoláshoz, festészethez, mióta foglalkozol ezzel a tevékenységgel?
Válasz: Szegeden tanultam vasútgépészeti szakközépiskolában, ahol súlyponti tantárgy volt a szakrajz. Itt kezdtem át-át kacsintgatni a vonalzós rajzok mellett a
szabadkézi rajz világába. Foltképeket,
grafikákat festettem, rajzoltam, néha
zsebpénz kiegészítésként is. Később
már a mozdonyvezetői munka mellett,
különböző pályázatokra neveztem be
rajzaimmal, több-kevesebb sikerrel.
Cégtáblákat, reklámgrafikákat készítettem akkor még manuális módszerekkel. Megkerestem különböző
sajtóorgánumokat is a rajzaimmal,
melyek leközölték azokat.

Olvassátok szeretettel, mert Ő is mindenkit szeretett!
„A Mozdonyvezetők Lapjában már többször találkozhattatok
Pokol Barnabás, alias PEPI záhonyi mozdonyvezető rajzaival,
karikatúráival. A most következő tíz kérdést neki fogom feltenni,
hogy kicsit közelebb kerüljünk a művészet rejtelmeihez, titkaihoz.
1. Üdvözöllek! Régebben is
és mostanában szintén találkozhatunk a műveiddel a
Mozdonyvezetők Lapjában.
Lehet-e ezt a tevékenységet hobbinak nevezni, vagy
esetleg ez már több annál?
Válasz: Régebben talán többször, mint manapság. A MOSZ
megalakulásánál a karikatúra fegyverét is be kellett vetni
szervezetünk elfogadtatásához, tekintélyünk növeléséhez. Ebből következik, hogy
ez nem csak hobbi, hanem

Mozdonyvezetők Szakszervezete

3. Csak kellemes időtöltés gyanánt
nyúlsz az ecsethez, vagy valamilyen
művészi csoportnak, tömörülésnek
is tagja vagy?
Válasz: Az idők folyamán rájöttem, hogy ez a tevékenység kitűnő stresszoldó hatású főleg a festészet. Barátaimmal megalakítottunk Záhonyban egy alkotó csoportot, melynek két mozdonyvezető tagja is volt, jómagam és Tóth Sándor ma már nyugdíjas
kollégánk is. Akkoriban még nagyobb volt a támogatottsága az
ilyen tevékenységnek, mint manapság. A vasutas művelődési
ház biztosított számunkra helyet az alkotásra, estenként kiállítások rendezésére is. Sajnos ezek a lehetőségek egyre jobban
szűkülnek. Később megalakítottuk a Tisza könyök Tükre egyesületet is, mely a térség összes alkotójának, amatőr művészének, helytörténészének még a táncosoknak is szolgált bemutatására. Időszaki kiadványokat jelentettünk meg, melyet saját
pénzünkön adtunk ki és terjesztettünk. Ezek a kiadványok egyre
ritkábbak mivel a kis példányszám miatt, költséges a nyomtatásuk. Az internet lehetőségét szeretnénk kihasználni majd egy
saját honlappal.
4. Ha már említetted a „Tiszakönyök” egyesületet, meg szeretném
tudni, hogy menyi idődet vesz el ez
a kulturális tevékenységed a hétköznapjaidból, másra van-e időd, valamivel foglalkozol-e ezeken kívül?
Válasz: Egyre kevesebbet tudok alkotással foglalkozni. Az előző két ciklusban szülőfalumban, Győröcskén
önkormányzati képviselő voltam, Záhonyban a város polgárőrségét vezetem, szakszervezeti bizalmi vagyok
és ami legfontosabb: HÁROM unokás
nagyapa!
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5. A mozdonyvezetést, a művészetet, a polgárőrséget és a szakszervezeti életet nem nehéz összeegyeztetni?
Válasz: Az idő múltával egyre nehezebb. Vagy a világ gyorsult fel, vagy
én lassulok rohamosan. Szerintem
mindkettő.
6. Térjünk vissza a művészet titokzatos világába. Kiállításokon, bemutatókon találkozhat-e a „nagyközönség” a festményeiddel, hiszen
nem csak karikatúrákat készítesz?
Válasz: Helyben időszakonként szervezünk kiállításokat, meghívásos
tárlatokon, Kisvárdán szoktam szerepelni, de volt már grafikám
Budapesten és Szlovákiában is.
7. Honnan meríted az ötleteidet,
honnan jön az ihlet?
Válasz: Ahogy mondani szokták „a
téma az utcán hever”. Hála a technikának ma már nem kell csupán a
memóriára hagyatkozni. A digitális
eszközök térhódítása nagy lehetőség számunkra. Mindig van nálam
fotózásra alkalmas eszköz, amivel
egy jó ötlet vagy kép rögzíthető, majd
később felhasználható.
Legutóbb
munka közben készítettem a tokaji
hegyről egy jó felvételt, ami már ecset
alá készül, de készült sajnos olyan is,
ami a borzalmakat mutatja be, történetesen Debrecenben, a fűtőházba
tartva, egy tartálykocsiból kifolyt pakurába veszett kismadár képe is. Gyűjtöm ezeket az ötleteket és
ha pártjaink és kormányaink is úgy döntenek, hogy végre nyugdíjba mehetek , előveszem és elkészítem őket.

te tele. Nagy munka volt. A hét éves lányunokám, a kerti hinta
festésénél segédkezett. A srácok még kicsik, a nagyobbik egy
éves, a kisebbik három hónapos, őket most csak a mozdonyok
érdeklik
10. A végére szeretném megtudni, hogy van-e még benned
elég tartalék, láthatjuk-e a műveidet havonta a Mozdonyvezetők Lapjában?
Válasz: Ötletek vannak, sajnos, ahogy már említettem, időből van
kevés. Ráadásul közeleg az időszakos nyaktekerés (vizsga) is!
Nagyon szépen köszönöm a válaszaidat, remélem, hogy még
sokáig és egyre többet láthatjuk a műveidet a
Mozdonyvezetők Lapjában!
Gyüre Ferenc”

A fenti sorokat az alábbiakkal egészíteném ki.
Barna, nyugdíjba vonulása után is aktív maradt. 2009-ben beiratkozott a záhonyi szakközépiskolába, ahol 2012-ben sikeresen
leérettségizett. Haláláig a parancsnoka volt a záhonyi polgárőr
egyesületnek és időközben megszületett a negyedik unokája is.
Nyugodj
Békében
Barátom!
Gy.F.

8.
Vannak-e nagy volumenű terveid, terveid között
szerepel-e a „nagy mű” elkészítése?
Válasz: Konkrétan nincs, de ha
valakinek van jó ötlete, küldje a
pokol58@freemail.hu címre.
9.
A családodban lesz-e
utód, fellelhető-e valamelyik
gyerekedben, vagy unokádban
az örökölt tehetség?
Válasz: Nagyobbik lányom a gyerekszobát mesefigurákkal festet-
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Jogtanácsos válaszol
… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!

Néhány hónappal ezelőtt, a Kollektív Szerződés (továbbiakban:
KSz) 75. §-a szerint minősülő, munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettség megszegésében vétkesnek mondta ki a munkáltató
egyik kollégánkat és ezért hátrányos jogkövetkezményként az
alapbérének csökkentését rendelte el. Azért kezdeményezett
eljárást a munkáltatói jogkör gyakorló, mert álláspontja szerint
nem a kijelölt helyen és időben jelentkezett a mozdonyvezető
szolgálatra. A munkáltatói intézkedést kiszabó határozat szerint, a munkavállaló megsértette a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 52.§ (1) bekezdés a)
és d) pontjait, valamint a vontatójármű személyzet részére szóló
E.1. számú Utasítás (továbbiakban: E.1. sz. Utasítás) I. rész 8.4.2.
pontjában foglaltakat. A békéltetésre nem került sor, így a mozdonyvezető keresetlevelet nyújtott be az illetékes munkaügyi bíróságon. Az első fokon eljáró bíróság helyt adott a munkavállaló
kereseti kérelmének. Az Mt. idevonatkozó rendelkezései alapján
rögzítette a munkaügyi bíróság, hogy a „…munkaszerződésben
a munkavégzési hely meghatározásra került... Mindezek alapján
az a szabály nem alkalmazható, hogy munkahelynek azt a helyet
kell tekinteni, ahol a felperes a munkáját szokás szerint végezte.

Ez alapján nem minősül munkahely megjelölése nélküli változó
munkavégzési helynek a felperes munkahelye, ezért a 2012. évi
LXXXVI. törvény (Mth.) 4.§ (1) bekezdése sem alkalmazható jelen
esetben.”. Az elsőfokú eljárás eredményeként megállapította a
bíróság, miszerint a munkáltató „…kötelezettsége volt az, hogy
amennyiben a munkaszerződésben meghatározott és a kialakult gyakorlatnak megfelelő miskolci feljelentkezési helytől eltérő jelentkezési helyen várja el a munka megkezdését, erről a
munkavállalót tájékoztassa. A per során ennek bizonyítása az
alperes kötelezettsége volt, azonban sem az írásbeli bizonyítékok, sem a tanúk vallomása nem támasztotta alá azt, hogy a felperest tájékoztatták…”. Az eljáró munkaügyi bíróság álláspontja
szerint a tanúk a felperesi munkavállaló előadását támasztották
alá, vagyis azt, hogy a számítógépen való tudakozódás csak egy
lehetőség, ilyen jellegű kötelezettsége nincs a munkavállalónak.
Ennek következményeként, a munkavállaló azzal nem követett
el kötelezettségszegést, hogy a számítógépen nem nézte meg
a szolgálat pontos tartalmát, a feljelentkezési hely esetleges
változását. A perben felmerült adatok, tények és körülmények
alapján tehát megállapította az elsőfokú bíróság, hogy a „…jelentkezési hely meghatározása a munkáltató kötelezettsége.
Amennyiben az eltér a szokásostól és a munkaszerződés szerintitől, arról külön - igazolható módon - tájékoztatni kell a munkavállalót. Amennyiben ilyen tájékoztatás nincs és a felperes a
munkaszerződése és a kialakult gyakorlatnak megfelelő helyen
jelentkezik munkára vétkes kötelezettségszegést nem követ el.
… Jelen esetben vétkes kötelezettségszegés megállapítására
nem volt lehetőség, ezért hátrányos jogkövetkezményt sem alkalmazhatott jogszerűen a munkáltató.”.
Persze arra a kérdésre, hogy az ügyben él-e
fellebbezési lehetőségével az alperesi munkáltató, a közeljövőben megkapjuk a választ.
Dr. Király György

Új márka: Rail Cargo Group
A Rail Cargo Austria csoport ezentúl új ernyő márka alatt, Rail
Cargo Group-ként jelenik meg ügyfelei és partnerei előtt. Európa
egyik legjelentősebb vasúti árufuvarozó társasága – amelynek a
Rail Cargo Hungaria Zrt. is tagja - ezzel lépéssel a még hatékonyabb piaci fellépés érdekében egyesíti a vállalatcsoport cégeit.
A Rail Cargo Austria ambiciózus délkelet-európai üzleti céljainak
elérése érdekében minőségi hálózatot épít ki. Ennek keretében
a belső erőforrások optimális felhasználása érdekében új, az
ügyfelekre és piacra szabott szervezeti felépítés jött létre. A Rail
Cargo Group erre építve válaszol a következő évek gazdasági kihívásaira. Az új márka a cégcsoportban meglévő erők és képességek egyesítését támogatja. A Rail Cargo Austria AG leányvállalatai ezentúl – a spedíciót kivéve – „Rail Cargo”-ként lépnek fel,
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a megfelelő magyarázó névkiegészítéssel. A cég Ausztriában
továbbra is Rail Cargo Austria, Magyarországon pedig Rail Cargo Hungaria néven jelenik meg ügyfeleik előtt. A termékpiacon
– azaz a vontatási és üzemeltetési szolgáltatásoknál – az egyes
feladatkörök optimális összefogása valósul meg a leányvállalatokkal, a Rail Cargo Carrierrel, a Rail Cargo Wagonnal és a Rail
Cargo Italiával.
RCH Kommunikáció

ÁPRILISI TRÉFA?
Április 1-re virradó éjszaka különös álomban volt részem. Felébredvén, teljesen valóságosnak tűnt az átélt élmény, mert a naptárra tekintve nem értettem azt,
hogy nem április 5-e van. Szinte kábultan az élmény
hatása alatt, lázasan keresgélni kezdtem leveleim között, hogy amit álmodtam, az megtörtént-e vajon, vagy
sem. Annyira valóságosnak tűnt az álom, hogy most
közreadom.
Április első napjaiban, pontosabban 4-én, egy „tértivevényes”
levelet vettem át. Feladóként a MÁV –TRAKCIÓ Vasúti Vontatási
Zrt. VSZK Miskolc volt feltüntetve.
Némi izgatottsággal bontottam fel a levelet. Az egyoldalas dokumentumban a következő szerepelt:

a Törvénykönyvékör gyakorlója, a Munk
Mint a munkáltatói jog
vény 54.§-ban foglalt
ről szóló 2012. évi I. tör
n
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be
és
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ez
lm
Önt munkáltatói figye
en munkáját
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az utasításoknak és a
gfelelően végezze.
rendelkezéseknek me
s előfordulásakor
ánuló újabb mulasztá
Az Ön részéről megnyilv
tekintek el.
és alkalmazásától nem
a munkáltatói intézked
edés, hátrányos
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m jár.
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l megállapításra
lagellenőrzés alkalmáva
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x-i szolgálatában,
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került, hogy L.L. munk
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/h sebességgel
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vonat továbbításakor 120
/h sebességet.
engedélyezett 100 km
közlekedett, túllépte az
25.
Miskolc, 2013. március
Gipsz Jakab
orlóközpontvezető
munkáltatói jogkörgyak

Tények, és előzmények az álmomban:
2013.03.05-én telefonon értesített a változáskezelő, hogy a
2013.03.12.-i szolgálatomat 7 napon túl módosítja és egy órával
korábban kell jönnöm szolgálatba, mert: „van egy kis restanci-
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ád, és jegyzőkönyvezni kell menni XY reszortoshoz”.
Másnap, március 06-án felhívtam telefonon XY reszortos urat
érdeklődvén, hogy miről van szó. Ő azt mondta, hogy a fent említett vonatnál, kb. 2 km hosszban 105 km/h-val közlekedtem.
Megkérdeztem, hogy ezért kell mennem jegyzőkönyvelésre? A
válasza az volt, hogy igen, ezért.
A március 12-ére tervezett jegyzőkönyvelésem egyéb okból elmaradt.
Felelevenítve az álombéli szolgálatot, arra emlékeztem, hogy a
sebességmérő óra „felfelé ütött”.
A kb. 2 km időben kifejezve az adott sebességnél, cirka egy perc.
Mivel a jegyzőkönyvelés elmaradt, ezért a sebességmérő szalagot sem volt alkalmam megtekinteni.
Nem tudhatom, hogy a megállapítások helytállóak-e 100% mértékben. Nem szokásom egyébként, és nem is szeretek gyorsabban menni, mint amennyi a megengedett. Ennek a legfőbb oka
az, hogy csak így tudja a mozdonyvezető megvédenie magát,
mint azt esetünk is példázza. Valamikor még 1984-ben azt tanították nekem mestereim, hogy az még nem baj ha „felüt” a
mutató, a baj az, ha „beáll”. Ezt a tézist felül kell, hogy írjam a
hátralévő pályafutásom során! Sőt, Isten mentsen attól, hogy a
mutató a megengedett értéket elérje! Ugye minden esetben ott
van az a bizonyos „legfeljebb” szó. Kit érdekel a vonat késése,
az a pár perc nem éri meg azt a kockázatot, hogy a mozdonyvezetőt vonják felelősségre egyedül! Minden mozdonyvezető
tapasztalja, hogy mely vasutast mennyire „izgatja” az a tény, ha
késik a vonat. Azért még nem büntettek meg sok mozdonyvezetőt, mert lassabban ment a kelleténél (egyről azért tudok, de
az más tészta).
Valamikor 1984-ben szem és fültanúja voltam annak, amikor
mesteremet megkérdezte az akkori személyzeti reszortos „elvtárs”, aki már akkor is inkább Úr volt, hogy szeretné-e, ha beírnák a gyorsfordába, mert látja a szalagjairól, hogy rendszeresen
10 km/h –val gyorsabban megy a megengedettnél. Természetesen mesterem nemleges választ adott. A dolog ennyivel el volt
intézve.
Álmaimban azonban más idők járnak.
Mivel a levél - nem határozat – már némi pontatlansággal kezdődik, s az indoklásában szereplő adatok is kissé megváltoztak,
így csak áprilisi tréfának tudom azt felfogni. Bár ez nem teljesen
igaz, mert a közel 30 éves pályafutásom után elérték azt, hogy
többé csak a „legfeljebb” alatti sebességgel közlekedem. Ki tudhatja? Ezeknél a megbízható szerkezeteknél!
Furcsának találom, hogy a reszortos által elmondott kb. 2 Km
1200 méterre, a 105 Km meg kb. 105 Km/h –ra változott a levélben. A két variáció közül, vajon melyik az igaz? Lehet, hogy fél
percig esetleg 102 km/h-val közlekedtem? A fél perc a szalagon
milyen hosszúságú? Vajon könnyű volt észrevenni?
Csak tréfáról lehet szó?!
Az Mt. hivatkozott szakasza, nem csak az álmomban, hanem a
valóságban is a következőket határozza meg:
„54. § (1) A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás telje-
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sítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a
környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
(2) A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha
annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
(3) A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles
rendelkezésre állni.
(4) A munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha
ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól
való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul

tájékoztatni kell.”
Ez nem jogosítja fel a TVSZK vezetőt arra, hogy „munkáltatói figyelmeztetésben” részesítsen!
Csak tréfáról lehet szó! Nem?
Hogy álmomban fokozzam a tréfát, úgy döntöttem, hogy én is,
mint munkavállaló, figyelmeztetésben részesítem munkáltatómat, a levelében tükröződő figyelmetlen munkavégzése miatt.
Így hát meg is írtam levelemet álmomban azon nyomban:
Arra eszméltem, hogy a munkavállalói figyelmeztetés megírása
után felébredtem. Igaz, a víz nem vert ki, de elgondolkodtatott
az álom! Csakis álom lehetett, hiszen el tudja-e képzelni valaki, hogy egy TVSZK Vezető nem tudja azt, hogy a
levelében leírt Mt. hivatkozás mit tartalmaz? Ugye, hogy nem. Neki, ráadásul
ezt nem is fejből kell tudnia, ott vannak
mellette a megfelelő szakirodalmak. De
ha a szakirodalom éppenséggel nem elérhető, ott van a megfelelően felkészült
szakértői segítség. Neki a levél megírása után akár több órányi ideje is van arra,
hogy a levelét elolvassa, s a hibákat korrigálja. Nem egy fél perc, hogy észleljen és
korrigáljon. Csakis álom lehetett.
Csakis álom lehetett, hiszen ki tudja azt elképzelni, hogy egy TVSZK Vezető nem tudja azt eldönteni, hogy mikor jutott valamely
dolog a tudomására?
Az is az álmot támasztja alá, hogy ilyen
fokú adatcsere, és kommunikációs zavar
egy TVSZK Vezető, és egy reszortos között
ugye nem lehet.
Azt meg végképp nem tudom elképzelni,
hogy a munkáltatói határozatban szándékosan került „elírásra” a szalag ellenőrzés
dátuma, csak azért, hogy a 15 napba beleférjen, ami egyébként, még az álmomban
sem valósult meg!
Na, ugye, hogy csak álom lehetett?!

LACZAI LAJOS
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Debrecen
a levesbe. A mozdonyvezetők itt vannak, a szakértők meg kitudja merre boldogítják tevékenységükkel szegény munkavállalókat. Ez volt a fontossági sorrend.

Debrecen - Kelet
Területünkön a munkaügyi
kapcsolatok
soha nem látott mélységekbe zuhantak,
úgy érdemben, mint
tartalmilag.
Egyszerűen érthetetlen
számunkra, hogy
a munkáltató miért ragaszkodik a
„HÉT” meg-

hívóban ahhoz
a szövegezéshez, amit a
néha működéstámogató szervezet aktivistái
szerkesztettek meg, és
adtak közre a végvárak
kapitányainak felhasználásra. (Erről van szó:
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, amen�nyiben Önök, vagy a szervezetük nevében
delegált munkavállalók részére szükséges,
kérem, időben közöljék a munkáltatóval.)
Jelenleg a MÁV csoport leányvállalatánál
egyedüliként a Trakció „munkatársai” nem
tekintik a HÉT ülést konzultációnak, holott
a munkáltató hívja össze! Érthetetlen. A jövő
azonban bármit hozhat, mert a fentebb említett szervezet munkatársai és már az egykori humánigazgató is
csak történelem a vállalatnál. Mindig mondtam régebben, egy
vállalatnak, a számára fontos embereket - akik a pénzt hozzák
munkájukkal,- meg kell becsülni, aki meg nem fontos az mehet

Területünkön az elmúlt időben két tagcsoportnál is volt rendezvény. Amíg a nyíregyházi tagcsoport április 27-én bowling versenyt szervezett, addig az előző nap (26-án) Záhonyban sikeres
Mozdonyvezetők bálja került megrendezésre. A zenét a Holdfény
duó szolgáltatta hajnalig. Május 25-re Nyíregyháza horgászversenyt szervezett, de erről majd a későbbiekben bővebben. A záhonyi horgászverseny július 27-én kerül megrendezésre.
Sajnos nem csak jó hírek vannak, hanem sok a rossz is. Egyre
többet járunk temetésre, mind az aktív, mind a már nyugdíjas
kollégákéra. Az idén a záhonyi mozdonyvezető társadalom három nyugdíjas mozdonyvezetőtől
és egy nyugalmazott reszortvezetőtől vett
búcsút. A mozdonyvezetők: Mártha Lajos,
Szőgyényi Gábor, Pokol Barnabás (Pepi), a
reszortvezető Enyedi Béla.
Mint azt fentebb írtam, teljesen új vezetése van
a vállalatunknak. Azt, hogy ez jó-e, avagy ros�sz, majd az idő fogja igazolni. Mi mindenesetre
bízunk abban, hogy valamilyen formában rendeződnek a munkaügyi kapcsolatok és érdemi párbeszédet
fogunk tudni folytatni a munkáltatóval (bárki is legyen az)!

Gyüre Ferenc
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Területi hírek
Miskolc
Legutóbbi híreim óta három hónap telt el. Utólag megpróbálok röviden az eltelt időszakról tájékoztatást adni.
A gazdasági mutatókról, azaz a TVSZK Miskolc teljesítményeiről
nem kívánok írni, mert véleményem szerint az nem mindenkit
érdekel kellőképpen. Az eltelt időszakban több bírósági tárgyaláson vagyunk túl, melyek kielégítően alakultak számunkra. Elsőfokú ítéleteink is vannak már, de beszámolni azokról csak a
jogerős határozatok megérkezte után fogok.
Március 8-án a miskolci tagcsoport hagyományihoz híven,
meglátogattuk és megajándékoztuk egy csekélyke édességgel
Miskolcon azon HÖLGY munkavállalókat - akik főleg cégünknél – kapcsolatban állnak tagjainkkal, illetve a mozdonyvezetői
munkavégzéssel.
Március 28-án került megrendezésre Miskolcon a MOSZ KUPA
őszi selejtezője 4 csapat részvételével. A zord időjárási körülmények közepette lebonyolításra került selejtező esemény nélkül
lezajlott. A Tavaszi selejtezőt a záhonyi tagcsoport szervezte április 18-án saját városában. (Köszönjük a finom, és kiadós kaját!)
A két forduló után elsőként Püspökladány, másodikként Miskolc
I. csapatai jutottak a középdöntőbe. S ha már a továbbjutásról
írok, a Budapesten megrendezett két selejtező forduló után Miskolc II. csapata is továbbjutott a középdöntőbe másodikként.
GRATULÁLOK MINDKÉT CSAPATUNKNAK A TOVÁBBJUTÁSHOZ!
Területünk legszomorúbb eseménye talán az, hogy 2013 áprilisától kezdődően a szerencsi tagcsoport vezetője Szabó Zoltán
Úr, megvált a Trakciótól, s egy magán vasúti
társaságnál helyezkedett el mozdonyvezetőként. Mint területi ügyvivője csak arról tudok
beszámolni, hogy megítélésem szerint szakszervezeti munkáját kiválóan végezte! Tudom,
mert tapasztaltam, hogy számára a szerencsi
mozdonyvezetők nagyon fontosak voltak. Tudom, hogy sokat dolgozott értük, s rengeteget
is áldozott ezért energiájából, szabadidejéből, (és egy kicsit még
másból is). Megvolt a kellő ismerete, és tehetsége is ahhoz, hogy
jó vezető legyen. Megmaradt továbbra is a szerencsi tagcsoport
tagjaként, de a tagcsoportvezetői stafétát átadta Szviatkovszky József
kollégánknak. Azt is tudom, hogy a tagcsoport
vezetése a megfelelő kezekbe került. Itt, és most
fejezem ki hálámat Zoli
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odaadó munkájáért. A tavalyi MOT megrendezése egyik példája
annak, hogy milyen munkát tudott ő végezni közöttünk.

LTÁ N!
KE D VE S ZO
SZÉ PE N
KÖ SZÖ N ÖM
T,
M U N KÁ D A
!
ÁG O D AT IS
S B A RÁ TS
E N VÉLE D!
IST E N LE GY
Az áprilisi hónap aktualitása volt területünkön a különbözeti forgalmi vizsgák lebonyolítása. A vizsga akadályait sikerült
leküzdeni. Csak egyetlen tagunknak nem sikerült első körben
vizsgája, mert két lap összeragadt, amit nem vette észre, s így
kitöltetlenül adta azt le, s emiatt kellett ismételnie! Összességében azt tudom mondani, aki felkészült, és foglalkozott a kérdésekkel, és az anyaggal, ha nem is könnyedén, de simán „vette az
akadályokat”!
Május hónap eddigi legfontosabb eseménye, hogy 8-án Pöstyéni
György TVSZK vezető úrral együtt aláírtuk a Kollektív Szerződés
Helyi Függelékét Miskolcon!
Előzmények:
A 2010-ben kötött Helyi Függelékünk aláírásakor ragaszkodtam
hozzá, hogy azt a KSZ 4. §. szerint kössük. Azaz, a Gsz, csak záradékoló fél lehet, ahogyan a MOSZ tagcsoportjai, mivel nincs
területi szintű képviselete. A Gsz helyi képviselője záradékolóként nem volt hajlandó aláírni a HF-et! A Gsz a H.F.-t bíróságon
támadta meg, annak ellenére, hogy a KSZ-t, annak 4. §-ával elnökük is aláírta! A Fővárosi Bíróság a kérelmüket helyben hagyta, ami azt jelenti, hogy a KSZ miskolci Helyi Függelékét hatályon
kívül helyezte. /Jelen pillanatban ez a határozat jogerősen, írásban, még nincs a kezünkben./ Azt a Helyi Függeléket helyezte
hatályon kívül a bíróság, ami gyakorlatilag a miskolci mozdonyvezetőkre nézve törvény szerinti pozitívumot nem nagyon tartalmaz! A mozdonyvezetőkre nézve, legfontosabb része a HF-nek
a 2. sz. melléklete volt, amit a munkaáltató nem tartott be 2012.
07. 01-től. A jelentkezési helyek csakis a 2012.12.17-i megállapodásnak köszönhetően éltek, azaz alkalmazta a munkáltató, nem
pedig azért, mert a HF ezen részét érvényesnek tekintette.
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A másik nagyon fontos dolog a munkaközi szünet, ami szintén
nem a törvény szellemének megfelelően szerepel az említett
HF-ben. Summa summarum, a HF eredeti állapotában a mozdonyvezetőkre nézve nem osztott, nem szorzott a létével.
Azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy fontos az aláírt közös
akaraton nyugvó Helyi Függelék!
A 2012. évi I. törvény, azaz az új Munka Törvénykönyve értelmében a TRAKCIÓ Zrt-nél, Helyi Függelék megkötésére
munkavállalói oldalról egyedül a MOSZ jogosult! Az ítélet
kihirdetését követően Pöstyéni György május 8-ra KSZ HF tárgyalásra hívott meg. Javaslatot tett a Helyi Függelékre, amely
nem sokban tért el az eredetitől. Korábban, január 11-én már
küldtem egy írásos módosító javaslatot a TVSZK vezetőnek a
HF módosítására, de arra nem is válaszolt. A Helyi Függelékhez
adott javaslataimat csak részben fogadta el. A 8-i „tárgyaláson”
a javasolt pihenőidő és munkaközi szünet kérdésében konszenzusra jutottunk, így aláírtuk a Helyi Függeléket.
A 2013.05.09-től életbe lépett KSZ Helyi Függelékének a mozdonyvezetőkre nézve két nagyon fontos pontja van, amely nem
a MOSZ elképzelése szerint került módosításra, de az eredetitől
akkor is jobb. Az egyik a munkaközi szünethez kapcsolódik, a
másik pedig a napi pihenő időhöz.
Munkaközi szünet- KSZ HF8.§.1.2. c.): Rögzítésre került, hogy a
munkaközi szünet „a szolgálat hosszától függően 20/45 perc.”
A munkáltató javaslatában az szerepelt, hogy: „Az IVU szolgálatleírásban leírt helyen és időben kell a munkaközi szünetet
kivenni.” Ez így kizárólag a mozdonyvezetőre rótt volna kötelezettséget! A fenti munkáltatói javaslat helyett a MOSZ javaslatát
elfogadta a munkáltató, így az elfogadott szöveg:
„ A szolgálatleírásban leírt időben kell a munkaközi szünetet
kiadni.” Így elsősorban a munkáltatóra nézve ró kötelezettséget
a munkaközi szünet kiadása, mert azt az általa meghatározott
időben kell kiadni!
Napi pihenőidő – KSZ. HF. 9.§. : Rögzítésre került, hogy a mozdonyvezetők, azaz a vontatási utazószolgálatot ellátók két szolgálat közötti pihenőideje 12 óra! Kihúzásra került az a kitétel,
hogy a dolgozó beleegyezésével ez 8 óra is lehet. Tehát a mozdonyvezetők pihenőideje minden esetben a két szolgálat között 12 óra kell, hogy legyen! A Kollektív Szerződés 43. §. 1.
pedig kimondja azt, hogy a 12 óra napi pihenőidőt „a lakásra
(tartózkodási helyre) való érkezéstől, az onnan való munkába indulásig (utazási idő) kell figyelembe venni.” A Vasúti
törvény (2005.évi CLXXXIII. tv) kimondja, hogy ezt a lakóhelyi pihenőidőt megrövidíteni nem lehet, sem kollektív, sem egyéni
szerződésben!

nem tud hazamenni a tervezett időben, akkor a 12 óra attól a
perctől kezdődik, amikor a mozdonyvezető ténylegesen a lakására ér! Az előbbi okok miatt sem csökkenthető a 12 óra!
Aki úgy jön vissza szolgálatba, hogy nincs meg a lakáson töltött
12 óra pihenőideje, az a felelősséget is egyedül magára vállalja!
„A felelősség a munkavégzésért egyéni.” F. 2. Utasítás 1.4.1.
pontja. Közölni kell a felvigyázóval lejelentkezéskor, hogy: „a következő szolgálatba nem tudok visszajönni, mert nincs meg a
lakáson töltött pihenőidő!” A felvigyázó ennek megfelelően kell,
hogy eljárjon.
Két törvényes eset lehetséges.
Az egyik: - megkérdi, hogy mikorra tudsz vissza jönni?
Mivel hét napon belül vagyunk, a munkavállaló hozzájárulásával, 2500 Ft-ért módosítja a munkaidő beosztást és visszajön a
mozdonyvezető arra az időpontra, amikorra már vissza tud jönni, és amit a felvigyázó mond.
A második: Mivel hét napon belül vagyunk, s ha nem járul hozzá a mozdonyvezető a munkaidő beosztás módosításához, úgy a
következő szolgálata elmarad. Ez azt jelenti, hogy annyival csökken a teljesített havi óra (kötelező órához képest mínusz óra keletkezik), vagy ha lenne túlóra, az annyival csökkenni fog (kivéve
a ki nem adott munkaközi szünetet, mert azt túlóradíjazással
kell elszámolni). A május 8-án aláírt Helyi Függeléknek nagyon
fontos eleme még a 2.sz. melléklete, mely a mozdonyvezetők felés lejelentkezési helyeit tartalmazza az eredeti formában, változtatás nélkül.Ez azt jelenti, hogy a Kollektív Szerződés hatálya
alá tartozó miskolci TVSZK mozdonyvezetője csak a táblázatban
szereplő reá vonatkozó jelentkezési helyeken jelentkeztethető.
Ma, a TRAKCIÓ Zrt.-nél tudomásom szerint csak nekünk, Miskolcon van olyan elfogadott és aláírt Helyi Függelékünk, amely
rendezte a két szolgálat közötti pihenőidőt, és tartalmazza a
jelentkezési helyeket lakóhelyekre bontva, ahogyan az régen is
volt! A munkáltató ígérete szerint, a Helyi Függelék hamarosan
elérhető lesz a felvigyázóban. Európában a második világháborúhoz kapcsolódva május 8-át tartják a „GYŐZELEM NAPJA”-nak. Annak ellenére, hogy a bíróság a HF ügyében nem a
TRAKCIÓ-t, és a MOSZ-t hozta ki győztesen, mi, MÁJUS 8-án
GYŐZTÜNK! MEGNYERTÜNK EGY ÚJABB HÁBORÚT!

LACZAI LAJOS

Mindezeket figyelembe véve tehát a mozdonyvezetőnek nem
fontos az, hogy mennyi utazási idővel tervezik a szolgálatokat.
Ha a munkaidő beosztásban két szolgálat között nincs meg láthatóan a lakáson töltött pihenőidő, továbbra is jelezni kell azt a
vezénylőnek/ változáskezelőnek, akinek ezt korrigálnia kell.
Ha a tervezés nem megfelelő, vagy a vonat késése, vagy egyéb
ok miatt a szolgálat meghosszabbodik, és a mozdonyvezető
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Területi hírek
Budapest Centrum
A MÁV TRAKCIÓ Zrt. VSZK Budapest és a szakszervezetek között májusban, soros HÉT ülés keretében került sor,
találkozóra. Az ülésen részt vett Német Zoltán a VSZK vezetője, valamint a telephelyek vezetői, egy kivétellel. A
HÉT ülésen a szakszervezetek képviseletében a MOSZ Bp. Centrum terület, a Bp. Nyugat és Kelet terület vezetői,
a MOSZ Ferencvárosi tagcsoport vezetője valamint a GSZ és VFSZSZ képviselője jelent meg.
A HÉT ülésen napirend előtti hozzászólás nem volt, az elfogadott
napirend szerint először a központ áprilisi teljesítményéről volt
szó, ennek keretében Német Zoltán a VSZK gazdasági helyzetéről adott részletes tájékoztatást. A tájékoztatót megelőzően
a két oldal képviselői egyetértettek abban, hogy a mozdonyvezetők két szolgálat közötti pihenőidejét szabályozó HF módosításról, az NKH érdemi vizsgálata után folytatják az egyeztetést.
Központvezető Úr a teljesítményekről elmondta, a számok azt
mutatják, hogy a személyszállításban 1-4. hónap vizsgálata
után, 9,0% az elmaradás a 2012. hasonló időszakához képest.
A teherfuvarozásban az áprilisi adatok az eddigi legjobb 2013-as
teljesítményt mutatják, ez azonban még így is jelentős 10,1 %-os
visszaesést jelent az elmúlt év adataihoz képest. Központvezető Úr elmondta, hogy a teherszállításban kiemelten fontos szerepet játszó 1. sz. vasúti fővonalon majdnem teljesen háttérbe
szorult a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a magántársaságokkal szemben. Csak egy kicsit jobb a helyzet a 120. sz. vonalon. Így
elmondható, hogy a tranzitszállítások
lebonyolításában egyre kevésbé jelentős a MÁV TRAKCIÓ Zrt. jelenléte. Kérdés, mit tesz a menedzsment a helyzet
javítására? A 40-42 és a 80-as vonalon
nem látható visszaesés. A hegyesi vonalon tapasztalható visszafogott Trakciós teljesítmény hatása a győri és hegyeshalmi mozdonyvezetők körében
egyértelműen érezteti hatását, akár a
túlóra adatokat, akár a szabadságkiadást nézzük. A központban
csak a balassagyarmati kollégáknak adódik kevesebb túlmunkára lehetősége, mint az ország nyugati kapujában, ahol pedig
jobb napokon 40-50 tehervonat lép be az országba. Szemünk
láttára, zsugorodik a MÁV csoport teljesítménye, a mozdonyvezetőink jövedelmi helyzete lassan egyáltalán nem lesz versenyképes a piacon lévő többi társaság utazószemélyzetéhez
képest. Még szerencse, hogy a pályafelújításokhoz kapcsolódó
anyagolási, villamos kitolói tevékenységek, továbbra is nagy
számban vannak jelen, és a kitérőszállítások is a területünk
mozdonyvezetőinek jelentenek munkát. „Segíti” az órahelyzetet
az is, hogy a létszám fogyása továbbra sem állt meg, elsősorban a munkavállalók részéről történő felmondás miatt. Folyamatosan és szinte minden telephelyet érinti a kollégák részéről
történő felmondás, de sajnos az ittasság miatt Központvezető

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Úrnak is van munkája az azonnali hatályú munkáltatói felmondás terén. Német Zoltán ismertette az áprilisi túlóra adatokat,
amelyek egyelőre tájékoztató jellegűek, az SAP rendszer ettől
max. 1 órás eltérést mutathat.
Központ szinten az átlag 8,72 óra/fő.
Mínusz óra Székesfehérváron volt, májusban a vezénylés tervezésekor az Északiban is, de ezek a hónap folyamán eltűnnek,
szolgálattá alakulnak. A szolgálati órák májusban is kevés túlórát jeleznek, a ferencvárosi 9 órás eddigi túlóra mellett, a többi
telephelyen 5-6 túlóra a jellemző. A szabadság kiadás eddigi állásáról előzetesen Csire László Nyugat terület képviselője kért
írásban tájékoztatást, erre válaszolt Német Zoltán. Elmondása
szerint a szabadságos ütemterv szerinti a szabadságok kiadása, sőt néhány szolgálati helyen a tervekhez képest, elmaradás
van. Ferencvárosban az eltérés 180 nap a munkavállalók javára!
Ennyivel kevesebb szabadságot adtak
ki a tervekhez képest. A központ dolgozóinak havi átlagban 1,8-2,6 órát adtak
ki március 31-ig. Áprilisban is volt képzés, a típusismeretre több órát fordítottak, mint a vonal- és állomásismeretre.
Összesen ez 5000 órát jelentett.
Egyebek napirendben Bakos János
ferencvárosi tagcsoportvezető egy
konkrét szolgálat kapcsán kérte, a
központvezetőt, hogy szüntesse meg
azt a gyakorlatot, amikor a Helyi Függelék szabályait felrúgva, Kelenföld állomáson történik a mozdonyszemélyzet fel- és lejelentkezése. Az érvényes és hatályos
KSZ Helyi Függelék 3/A melléklet (5) szerint „Bp.-Kelenföld, BpKispest jelentkezési helyeket a munkáltató kizárólag állomási
tartalék szolgálat esetén alkalmazza. Ez a szabály nem vonatkozik a változó munkahelyre szóló munkaszerződéssel rendelkező
munkavállalókra.”
Nevezett szolgálat nem minősíthető Kelenföld állomásra rendszeresített tolatószolgálatnak, inkább a 30-as vonal átépítése
miatt, az átépítés idejére, és Kelenföldet érintően megrendelt kiszolgáló szolgálatnak. Ennek ellenére Ferencvárosi munkaszerződéssel rendelkező mozdonyvezetőket vezényelnek önköltség,
utazási idő nélkül Kelenföldre. „Természetesen” Kelenföldön a
legelemibb feltételek is hiányoznak, a jelentkezési helyek előírásaihoz, nincs tisztálkodási lehetőség, nincs parancskönyv és az
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sem tisztázott, hogy ki győződik meg a szolgálatképes állapotáról a mozdonyvezetőnek! A vita kapcsán szó esett versenyképességről, meg arról, hogy a MOSZ tisztségviselőinek milyen a
szemlélete! Pedig mi csak a szabályok betartását kértük a munkáltatótól! Német Zoltán a vita végére úgy tett pontot, hogy a
telephelyvezetőt utasította arra, hogy csak a KSZ Helyi Függelék
szerint történhet a Kelenföldre vezénylés. Kíváncsian várjuk ennek gyakorlati megvalósulását!
Ezután, kértem, hogy a Keleti KSZH-en gondoskodjanak a megfelelő székekről, mert a régiek nagyon rossz állapotban vannak. Közben ez a helyzet megoldódott, mert lakóhelyemről egy
irodaépület felújítása miatt feleslegessé vált székeket sikerült
beszerezni, így le tudjuk cserélni a Keleti mozdonyvezetői tartózkodó elhasznált székeit. A történet bája az, hogy természetesen
régi székeink is hasonló módon kerültek használatba, csakúgy,
mint néhány szekrény, és egyéb ülőalkalmatosság, ágy a pihenőszobában. Ez nem különleges, hanem általános helyzet, nem
tudom, meddig leszünk még ilyen méltatlan helyzetben. 70 -80
milliárdos vállalat, végtelenül lelakott szociális épületekkel, öltözőkkel, fürdőkkel, pihenő-és tartózkodó helységekkel. A mozdonyvezetők elé állított követelményrendszer joggal magas,
de a munkáltató biztosította feltételrendszer sajnos rendkívül
alacsony színvonalú. Ez a néhány sor, talán figyelemkeltésnek
megfelelő, arra, hogy a menedzsment
a kívánt értékén kezelje a dolgozóit,
és 6 darab szék beszerzése ne legyen
teljesíthetetlen feladat. Az április HÉT
ülésen erre már ígéretet tett a munkáltató, akkor két széket küldött is, de az
máshol landolt.
Kérdeztem a Központvezető Urat, tervezik-e a Keletiben a szabadságos kérelem könyv megszüntetését, mert Én
ilyen híreket hallottam. Határozott nem
volt a válasz, nincs ilyen szándéka sem
a központvezetőnek, sem a telephelyvezetőnek.
Más. Területünk mozdonyvezetői körében sajnos sok a gázolással, elütéssel járó rendkívüli esemény. A legutóbbi, amely
Biatorbágynál történt, különösen sokkoló látványt nyújtott. Ezzel majdnem egy időben, volt kollégánk, aki jelenleg az ÖBB
mozdonyvezetője szintén részese volt egy gázolásnak. Ott az
irányító azonnal gépkocsit küldött, amelyben a leváltó is utazott,
és a helyszínre sietett az osztrák vöröskereszt munkatársa, aki
ilyenkor a mozdonyvezetőt segíti a helyzet feldolgozásában. Az
osztrák mozdonyvezetőt azonnal leváltották és (kényszer)szabadságra küldték. Nálunk a MOSZ évekkel ezelőtt benyújtotta
javaslatát, a mozdonyvezetők gázolást követő rehabilitációjáról.
Azóta érdemben semmi sem történt… Kérjük az „illetékeseket”,
keressenek, találjanak megoldást e megoldatlan helyzetre.

A Keleti tagcsoport szervezésében ötödik alkalommal rendeztük meg a TAURUS Kupa kispályás labdarúgó tornát, a Tatai
Olimpiai Edzőtáborban. Gyönyörű időben, remekül előkészített
pályákon, az edzőtábor ősfás környezetében 11 együttes részvételével startolt a küzdelem. A megszokott csapatokon kívül
újként üdvözölhettük az LTE Hungary csapatát, és a rendező
Keleti is két gárdával nevezett. A címvédő Győr mellett képviseltette magát a kupát már elnyert Ferencváros, Sopron és Hegyeshalom is. A Szegediek és Szolnokiak ismét eljöttek közénk,
és a kissé foghíjas RCHun csapata is megjelent. A budapesti
csapatok sorát erősítette az Északi. A csapatok két csoportban mérkőztek, majd a csoportgyőztesek a TAURUS Kupáért,
míg a csoport második helyezettjei a bronzmeccsért játszottak.
Küzdelmes, sportszerű összecsapásokat láthattunk, az egyik
csoportban hamar tisztázódtak az erőviszonyok, míg a másik
csoportban az utolsó meccseken dőlt el az elsőség sorsa. A
„B” csoportba sorsoltak közül kiemelkedett Sopron együttese,
amely végig határozottan, gólra törően játszott, mesterien kihasználta játékosai gyorsaságát. Ebben a kvintettben említést
érdemel a Szeged játéka, amely a hosszú utazás után is gyorsan
járatta a labdát és biztosan szerezte meg a második helyet. A tavalyi győztes Győr nem jutott tovább. Az „A” csoportban hat gárda meccselt, itt Hegyeshalom szerezte meg a jogot a döntőre. A
Keleti első csapata csalódást okozott,
gólszegény, enervált játékával, az LTE
és az RCH nagyot küzdött minden labdáért. Végül a rendező Keleti II. csapata
futott be másodiknak, így a kupadöntőt
Sopron és Hegyeshalom, míg a bronzmérkőzést Szeged és Keleti II. vívta
egymással. A csoportelsők ütközete
meglepően magabiztos Soproni sikert
eredményezett, a hegyesiek védekezése és helyzetkihasználása gyenge volt.
A Sopron 3 góljára nem érkezett válasz. A 3. helyet Szeged szerezte meg,
itt szorosabb volt az eredmény, a 2:1, dobogót jelentett. A TAURUS Kupa 2013. évi győztese Sopron, második Hegyeshalom,
harmadik Szeged együttese lett.
A tornát közös estebéd követte a Berta Malom Sportcentrumban, ahol a díjak átadására is sor került. A dobogósokon kívül
kupát és elismerést nyert Simon Tamás soproni játékos, aki 11
találatával elnyerte a gólkirályi címet. Az LTE jóvoltából, felajánlásából ezentúl, a legjobb kapust is díjazzuk. Első alkalommal
Osgyáni Zoltán a Keleti I. hálóőre nyerte a kupát. A rendező
tagcsoport nevében ezúton is megköszönjük a csapatok sportszerű versenyzését, a játékvezetők közreműködését és a Berta
vendégszeretetét. Köszönjük az alapítvány és a MOSZ Sportbizottság támogatását.
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Alapítványi és sporthírek
Alapítványunk kuratóriuma 2013. április 18-án ülésezett.
Az ülésen a kuratórium három tagja vett részt.
Az ülésre meghívtuk az alapítványunk könyvelőjét, akivel megbeszélést folytattunk, illetve, aki ismertette a 2012 évi mérleget,
eredmény-kimutatást, és a közhasznúsági mellékletet.
Ülésünk során 20 kérelmet vizsgáltunk meg. Két korábbihoz
beérkeztek a kért kiegészítések, így azokat is el tudtuk bírálni.
Három kérelmet elutasítottunk, mert megítélésünk szerint a
szociális rászorultság nem állt fenn. Két kérelemhez kiegészítést kértünk, hogy pontosabb képet kapjunk a rászoruló helyzetéről. Gyermekszületési segélyből egy kollégánk részesült,
20.000 Ft-ot utalunk részükre. Egy kártérítési határozat miatt
hozzánk eljuttatott kérelem okán 55 000 Ft-ot utalunk az érintettnek. Nyolc kérelmező olyan rossz szociális helyzetben van,
hogy nehézségeit csak segítségünkkel tudja megoldani. Az őket
sújtó helyzeten összesen 205 000 Ft-tal tudtunk enyhíteni. Két
mozdonyvezető is fordult hozzánk, mert daganatos betegségben szenvednek rajtuk 50 000 - 50 000 Ft-tal tudtunk segíteni.
Egy kollégánk - aki sajnos elhunyt - feleségének 125 000 Ft-ot,
egy kollégánkon, akinek a felesége hunyt el 50 000Ft-ot utaltunk
át segítségképpen.
Egy tagcsoportot is támogattunk, mert az alapítvány céljaival
azonos célok megvalósításán fáradozik, erre kért anyagi segítséget. Alapítványunk adminisztratív teendőit Rojtos Pálné nyug-

díjazása miatt átmenetileg Tóth Ferenc Attila látja el, kérésekkel,
kérdésekkel keressétek őt. Kéréssel fordulunk az alapítóhoz,
hogy támogassa alapítványunkat. Ahhoz hogy az eddigi színvonalon tudjuk ellátni feladatainkat, hogy ilyen jelentősen tudjunk
segíteni a bajba jutott kollégákon szükség van a csökkenő adó
1%-ok mellett más forrásra is. A kuratórium tagjai is kutatják az
újabb források bevonásának lehetőségét.
Addig is A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges
Életért Alapítvány (adószám:18174432-1-42) arra kéri a mozdonyvezetőket, vasutasokat, családtagokat és partnereit,
hogy támogassák adójuk 1 %-val. Több 1% = több segítség!
Alapítványunk következő ülését 2013. május
harmadik harmadában tartja a MOSZ székházban.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke

Sporthírek
Mint az bizonyára már többek által ismert, ez év februárjában
a küldöttközgyűlés egy új összetételű sportbizottságot választott. Ennek tagjai: Csapkó Béla (Miskolc), Kass Tibor (Bp.Keleti),
Nemes Zsolt (Debrecen) és Radasics András (Sopron). A júniusi
küldöttgyűlésen reményeink szerint megválasztásra kerül még
egy ötödik tag, aki a nyugati országrészt, dél-Dunántúlt lesz hivatott képviselni.
Márciusban a székházban megtartottuk az alakuló ülésünket,
melyen átnéztük az éppen aktuális sportügyi teendőket és elnököt választottunk. A legsürgetőbb feladat az éppen folyó MOSZ
kupa további lebonyolítása. Ezért összeállítottuk és kihirdettük a
pályázatot a középdöntő helyszínének kiválasztásához.
A következő áprilisi ülésen döntöttünk a beérkezett pályázatok
alapján a középdöntő helyszínéről, szűkös anyagi lehetőségeinkhez mérten. A kiválasztott: Miskolc. Tehát az 1. Középdöntő
május 31. - június 1-én kerül lebonyolításra. A résztvevő csapatok: Szombathely, Székesfehérvár, Bp.Keleti, Miskolc I. és Mezőhegyes. A 2. középdöntő június 01. - 02-án kerül lebonyolításra. A
résztvevő csapatok: Sopron I, Sopron II, Miskolc II, Püspökladány
és Szentes. A sportbizottság nevében ezúton is gratulálunk a
középdöntőbe került csapatoknak az eddigi sportszerű játékért
és helytállásért. Akinek pedig most nem sikerült, az jövőre újra
megpróbálhatja. Ezzel már utaltam a jövőre is. Ugyanis tervez-
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zük a kupa folytatását a következő évben is, a soros ülésen fog
testet ölteni a MOSZ Kupa 2013/2014-es kiírása. Reméljük, hogy
több csapat fog nevezni, mint tavaly, hogy részvételükkel izgalmasabbá tegyék a küzdelmet. Sőt! Más sportágakat is szeretnénk országos szintre emelni. Kidolgozás alatt van a kosárlabda
MOSZ Kupa kiírása, ami - ha a tagcsoportok jobban aktivizálják
magukat - felnőhet akár a foci elismertségének a szintjére is.
Terveink lennének, csak az a fránya pénz, mindig az hiányzik.
Ennek ellenére anyagi lehetőségeinkhez mérten megpróbálunk
támogatni olyan rendezvényeket, amik régiókat, országrészeket
mozgatnak meg.
Az áprilisi ülésen összeállítottuk a pályázatot a döntő helyszínének kiválasztásához. Erre azért van szükség, mert az élet és a
pénz (vagy inkább a pénz hiánya) úgy hozta, hogy az idén nem a
MOT részeként kerül lebonyolításra a döntő. Így a nyertes pályázó lesz a házigazda csapat. A beérkezett pályázatokat a következő ülésen, június 06-án fogjuk elbírálni, és minél hamarabb
közhírré tenni a rendezvény időpontját, hogy a döntőbe jutottaknak legyen még idejük elintézni a szabadidőt a részvételükhöz.
Csapkó Béla
sportbizottság, elnök

VASZ családi és sportnap

Sült ökör (+ kenyér + vegyes vágott
+ evôeszköz + mûanyag tál + szalvéta)
Sült Ft/~25
ökör (+dkg
kenyér + vegyes vágott
700
+ evôeszköz + mûanyag tál + szalvéta)
700 Ft/~25malacsült
dkg
Ropogós
(+ kenyér + vegyes
vágott + evôeszköz + mûanyag tál
Ropogós
malacsült
(+ dkg
kenyér + vegyes
+
szalvéta)
600 Ft/~25
vágott + evôeszköz + mûanyag tál
+ szalvéta)
600
Ft/~25+ dkg
Grill
csirke (+
kenyér
vegyes vágott
+ evôeszköz + mûanyag tál + szalvéta)
GrillFt/fél
csirkecsirke
(+ kenyér + vegyes vágott
600
+ evôeszköz + mûanyag tál + szalvéta)
600 kolbász
Ft/fél csirke
Sült
(+ kenyér + mustár +vegyes
vágott + evôeszköz + mûanyag tál
Sült
kolbász (+ kenyér + mustár +vegyes
+
szalvéta)
vágott
+ evôeszköz
+ mûanyag tál
300
Ft/~20
dkg
+ szalvéta)
300 –Ft/~20
dkg (Egri bikavér)
Bor
400 Ft/liter
Bor –– 250
400 Ft/0,5
Ft/literl (Egri
bikavér)
Sör
(Soproni)
Sör – 250
Ft/0,5
l (Soproni)
Üdítô
italok
(Coca-Cola
termékek)
300 Ft/2 l, 250 Ft/1 l, 200 Ft/0,5 l
Üdítô italok150
(Coca-Cola
termékek)
Ásványvíz:
Ft/1,5 l, 100
Ft/0,5 l
300 Ft/2 l, 250 Ft/1 l, 200 Ft/0,5 l
Ásványvíz:
150
Ft/1,5
l,
100
l
A színpadon neves fellépôkFt/0,5
(délelôtt
népzene, néptánc, az egyik délutáni
A színpadonpedig
nevesNagy
fellépôk
fenegyerek
Feró(délelôtt
és a Beatrice
népzene,
néptánc,készítsetek)
az egyik délutáni
lesz
(baboskendôt
fenegyerek pedig Nagy Feró és a Beatrice
lesz (baboskendôt készítsetek)
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VASZ Focikupa: Nevezési határidô: 2013. június 19. 17 óra
Nevezési díj: 3000 Ft/csapat
VASZ Focikupa:
Nevezési
határidô: 2013. június 19. 17 óra
Kapcsolat:
Czentnár Béla
(70/455-0902)
Nevezési díj: 3000 Ft/csapat
Kapcsolat: Czentnár Béla (70/455-0902)
Ulti-bajnokság:
Jelentkezés, információ: Bereczki Tibor (70/366-0237)
Ulti-bajnokság: Jelentkezés, információ: Bereczki Tibor (70/366-0237)
Ezen kívül: íjászverseny gyermek és felnôtt kategóriában (nevezés díjta-

lan), íjászbemutató, csocsóverseny, gyerekeknek arcfestés, ugrálóvár, korEzenmedence-használat,
kívül: íjászverseny gyermek
ésuszoda.
felnôtt kategóriában (nevezés díjtalátlan
strandolás,
lan),
íjászbemutató,
csocsóverseny,
A
többi
sporteseményre
jelentkezés agyerekeknek
helyszínen. arcfestés, ugrálóvár, korlátlan medence-használat, strandolás, uszoda.
A többi sporteseményre jelentkezés a helyszínen.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Mozdonyvezetôk Szakszervezete – Oszvald Fruzsina,
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
01-21-87,
061/221-2230
Mozdonyvezetôk
Szakszervezete
Oszvald01-10-00,
Fruzsina,0630/921-4891
Vasutasok
Szakszervezete
– Meleg– János,
01-21-87,
061/221-2230
VDSzSz
Szolidaritás
– Ozsváth Mária, 01-13-29, 0670/455-0909
Vasutasok Szakszervezete
– Meleg
János,
01-10-00, 0630/921-4891
Fôszervezô:
Gelencsér László,
01-13-29,
0670/455-0884
VDSzSz Szolidaritás – Ozsváth Mária, 01-13-29, 0670/455-0909
Fôszervezô: Gelencsér László, 01-13-29, 0670/455-0884

Étel- és italjegyeket csak
elôvételben lehet rendelni,
a
helyszínen
nem csak
lesz
Ételés italjegyeket
jegyárusítás.
elôvételben lehet rendelni,
A
júniusnem
17-énlesz
16
a jegyeket
helyszínen
óráig
lehet megrendelni.
jegyárusítás.
A jegyeket június 17-én 16
óráig lehet megrendelni.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy kollégánk, Gyo˝ri József
szolnoki, korábban püspökladányi mozdonyvezeto˝ hosszú,
súlyos betegsége után életének 53. évében elhunyt.
Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték.
Nyugodj békében Józsi!
A szolnoki és püspökladányi mozdonyvezeto˝k

2013. május
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Kitérő

Azt hiszem, mire ez a cikkem megjelenik, a mozdonyvezetők talán valamennyien túl lesznek a különbözeti vizsgákon, sőt az is
lehet, hogy már az új utasításunk lesz érvényben.
A 2008-ban életbe léptetett (régi) Forgalmi és Jelzési Utasításokban olyan új rendelkezések láttak napvilágot, amelyek a nem
átmenő fővágányokon, valamint a kitérő irányba terelő váltókon
át megközelíthető illetve elhagyható vágányokon közlekedő vonatok esetén alkalmazandó sebességet igyekeztek (igyekeznek)
pontosítani. Az F1-es Jelzési Utasítás 2.4.2.5. pontja egy kicsit kibővítve, pontosítva került át a most megjelenő új utasításba, de
megítélésem szerint a szövegtörzs még így is vitákra okot adó,
félreérthető, pontatlan. A Forgalmi Utasításban a 15.1.10. sorszám alatt, a vonatok sebessége című rendelkezés egészült ki
2008-ban a g) bekezdéssel, és marad érvényben változtatás nélkül az újban is. Ebben az írásomban arra szeretnék rávilágítani,
hogy milyen okokból születtek és kerültek az utasításainkba a
fent említett szabályok, ha 1846-tól, a magyarországi gőzüzemű
vasút születésétől a kétezres évek elejéig nélkülük is garantálható volt a közlekedés biztonsága.
Nos, bármilyen hihetetlenül hangzik is, e rendelkezések megalkotását a vontatójárművek teljesítményének és ezzel összefüggésben, vonóerejének ugrásszerű növekedése indokolta.
Nézzünk egy példát! Tegyük fel, hogy egyszer, régen, valamikor
a hetvenes években egy személyvonat valamely középállomáson, vonatkeresztezés lebonyolítása végett nem az átmenő fővágányra járt be, hanem a szolgálati hely kitérő irányú váltókon
át megközelíthető, egyéb vonatfogadó fővágányára. Akkoriban
a vonóerőt az esetek többségében gőz-, vagy közepes teljesítményű dízelmozdonyok biztosították, a vonatokat pedig többnyire nyolc-tíz kocsis szerelvények alkották. Amikor a szerelvény
mozdonyvezetője megkapta a felhatalmazást az indulásra és a
kijárati jelzőn a kitérő irányba terelő váltók miatt 40 km/ó sebességgel való továbbhaladást engedélyező jelzés jelent meg,
a jármű vezetője akarva sem lett volna képes 40 km/ó sebesség fölé gyorsítani a vonatát, mert ahhoz nem állt rendelkezésére megfelelő gyorsító erő, vagy ha mégis, hiszen akkoriban
már nagy számban futottak hálózatunkon a V43-as mozdonyok,
azok vezérei általában nem igyekeztek kihasználni a legnagyobb
vonóerőt, úgymond kímélték a beosztott gépüket. Így a vonat
szépen, negyvennel kiballagott az állomás nem átmenő fővá-
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gányáról, és csak miután az utolsó jármű is elhagyta a kijárati
váltókörzetet, kezdett gyorsítani.
Napjainkban azonban gyökeresen megváltozott a helyzet, hiszen gyakran előfordul, hogy 6400 kW teljesítményű mozdonyok - amelyek kb. 90 km/ó sebesség eléréséig képesek 300
kN vonóerővel gyorsítani - mindössze két-három kocsiból álló
személyszállító vagy egyéb kis terhelésű vonatokat továbbítanak, az egyre szaporodó FLIRT motorvonatokról már nem
is beszélek, amelyek hihetetlen gyorsító és rendkívül hatásos
fékezőerővel rendelkeznek. Ebből adódik, hogy, ha az előző bekezdésben leírt esetben a vonat, ha a szolgálati helyről elindul, a
kijárati jelzőig akár százas, vagy még nagyobb tempóra is képes
felgyorsulni úgy, hogy a kijárati jelző elérése előtt a szerelvény
sebessége a jelző jelzési képe által engedélyezett sebességre
kényelmesen csökkenthető. Tehát vonatunk, a jelző mellett már
a Jelzési képnek megfelelő sebességgel közlekedik, elvileg teljesen szabályosan, mégis veszélyeztetve a biztonságot, hiszen
az állomások nem átmenő fővágányai gyakran csak 40 km/ó
alkalmazható sebességre vannak kiépítve, sőt, a hetvenes évek
második felétől villamosított vonalakon e vágányok egy része
felett a felsővezeték kiépítettsége (tartósodrony nélküli hosszlánc) sem teszi lehetővé a negyvenes tempót meghaladó közlekedést, annak ellenére sem, hogy külön sebességkorlátozás
nincsen a vágányra elrendelve. Áthaladó vonatoknál esetenként
előfordult, sőt, szerintem mind a mai napig előfordul, hogy, ha
nem az átmenő fővágányon halad keresztül egy vonat, a mozdonyvezető a bejárati és a kijárati váltók között – ha megfelelő
vonóerővel rendelkezik és a szerelvény hossza is lehetővé teszi a járművét jelentősen felgyorsítja, mondván, az adott vágányra
sebességkorlátozásról nem kapott semmiféle értesítést.
Azért, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő, a 2008-ban hatályba lépett (régi) Forgalmi Utasítás
Vonatok sebessége című,15.1 10. pontja kiegészült a már említett
g) bekezdéssel, amely így rendelkezik: „Menet közben sohasem
szabad túllépni: …... g) a szolgálati helyek nem átmenő fővágányain közlekedő vonatoknál a bármely irányból odavezető váltó
kitérő irányba engedélyezett – Műszaki táblázatok II. kötet 7.C.
sz. táblázatában meghatározott – és a vonatkozó biztosított főjelzők jelzési képével is kifejezett sebességet.” Ez a szabály azonos sorszámmal és tartalommal került be az új utasításunkba
is. ( A felsorolás tovább bővült egy h) alponttal, amely a ROLA
vonatok kitérőben alkalmazható sebességével foglalkozik. Sajnos mint tudjuk, feleslegesen, hiszen hálózatunkon megszűnt a
ROLA forgalom.)
Most vizsgáljunk meg egy olyan esetet, amikor a vonat átmenő
fővágányról indul, de a kijárati váltókon kitérő irányba halad ki a
szolgálati helyről. A Jelzési Utasítás rendelkezése alapján, ha a
vonat az állomáson áthalad, amennyiben a bejárati irány egyenes, akkor a kijárati jelzőig (mínusz fékúttávolság) a vonatra engedélyezett sebességgel haladhat, de a jelző mellett már csak
a jelzési képnek megfelelő, csökkentett sebességgel közlekedhet. Ebből kiindulva, ha a vonatunk helyből indul és megfelelő
vonóerő áll a rendelkezésére, a mozdonyvezető egy hosszabb
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állomáson jelentősen, akár a vonatra engedélyezett legnagyobb
sebességre is felgyorsíthat, majd megfelelő fékutat választva,
a jelzőig csökkentheti sebességét a jelzési képnek megfelelő
mértékig. A hatóság ezt az eljárást aggályosnak minősítette,
ezért emeltette be a régi, a 2008-ban hatályba léptetett Jelzési
Utasításba a 2.4.2.5. pontot, amely így fogalmaz: „Helyből, vagy
megállás után induló vonat a kijárati jelző jelzésének megfelelő
sebességgel haladhat ki a szolgálati helyről és az utolsó kijárati
váltó elhagyása után a következő jelzőig a kijárati jelzőn kapott
előjelzésnek megfelelő sebességgel haladhat tovább.” Sajnos
a szabály megfogalmazói annak idején nem vették figyelembe,
hogy egyes esetekben a vonatok továbbhaladást tiltó jelzési kép
mellett kénytelenek közlekedni, amikor a kijárati jelző jelzési
képe vörös, ami azt jelenti, hogy 0 km/ó sebességet engedélyez,
tehát elvileg, ha a mondatot szó szerint értelmezzük, ebben az
esetben a vonat nem járhat ki a szolgálati helyről. Ez a tény pedig
felesleges vitákra adhat okot, ami egy olyan jogszabály gyűjteményben, mint a Forgalmi vagy Jelzési Utasítás, kerülendő kellene, hogy legyen. Remélem, a szöveget előbb-utóbb pontosítani
fogják!
A rendelkezéssel ezen kívül is felmerültek értelmezési viták. Tegyük fel, egy szolgálati hely kijárati jelzőjén sárga, villogó sárga
jelzési kép jelenik meg, majd amikor a vonat elhalad mellette, a
vezetőállás-jelzőn egy zöld fény, vagy MAX felirat mutatja magát. Nos, ha az előbbi pontot vesszük alapul, akkor hiába a vezetőállás-jelző jelzési képe, a vonat a következő jelzőig csak negyvennel ballaghatott. Éppen ezért, a most életbe léptetni kívánt új
utasítás ezen pontja kiegészült egy a) és egy b) bekezdéssel. A
pontosított, teljes 2.4.2.5. pont az új utasításban már így hangzik:
„Helyből, vagy megállás után induló vonat a
kijárati jelző jelzésének megfelelő sebességgel haladhat ki a szolgálati helyről és az utolsó kijárati váltó elhagyása után a következő
jelzőig:
a) jól működő vonatbefolyásoló berendezés
esetén a kijárati jelzőn kapott előjelzésnek,
illetve a vezetőállás jelző jelzésének,
b) jól működő vonatbefolyásoló berendezés
hiánya esetén a kijárati jelzőn kapott előjelzésnek megfelelő sebességgel haladhat tovább.”
Összefoglalva: Ha az utasításainkban megfogalmazott szabályok szerint kívánunk eljárni, akkor helyből induló bármilyen vonat
esetében, ha a kijárati jelzőn csökkentett
sebességgel való továbbhaladást engedélyező jelzési kép jelenik meg és a vonatunkkal érvényes indításra való felhatalmazással
rendelkezünk, akkor a kijárati jelzőig csak a
kijárati jelző által engedélyezett sebességgel közlekedjünk, még akkor is, ha a kijárati
jelző az indulás helyétől nagyon távol esik! A
szabály megalkotóinak szándéka szerint, ha a

kijárati jelzőn továbbhaladást tiltó jelzés alatt hívójelzés jelenik
meg, vagy Írásbeli Rendelkezéssel értesítik a jármű vezetőjét a
jelző kezelhetetlenségéről, kézi jelzésről vagy annak elmaradásáról, az indításra való szabályos felhatalmazás után a kijárati
jelzőig csak legfeljebb 15 km/ó sebességgel szabad közlekedni,
még akkor is, ha a jelző nagyon messze van az indulás helyétől.
A kijárati jelző után a 2.4.2.5. a) vagy b) bekezdések alapján –
amelyek megfogalmazása teljesen egyértelmű, azok külön magyarázatra nem szorulnak – szabad a vonatot gyorsítani.
Ha állomások nem átmenő fővágányán halad egy vonat keresztül és mind a bejárati, mind pedig a kijárati váltók kitérő irányba
terelnek, a vágányon a váltókörzetek közötti egyenes szakaszon
sem szabad a vonatot a jelzők jelzési képein kapott sebességparancs fölé gyorsítani, még akkor sem, ha a vágány nagyon
hosszú és gépmenetben, esetleg nagy gyorsító képességű és
kitűnő fékhatással bíró motorvonattal, vagy nagy teljesítményű
mozdony által vontatott kis terhelésű vonattal közlekedünk.
Ha valaki megfogadja ezeket az általam praktikusnak vélt tanácsokat, sok idegeskedéstől, munkaügyi jogvitáktól, esetleg balesetektől kíméli meg magát.
Mindezt természetesen nem kioktató szándékkal vetettem papírra, hanem azért, hogy segítsek az utasításaink nem az átlagemberek mindennapi nyelvezetén, hanem bonyolultan, mint
látjuk sokszor pontatlanul megfogalmazott szövegének dzsungelében egy kicsit könnyebben eligazodni.

Móricz Zsigmond

2013. május
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Munkavédelem
Higiéniai festés,
léghuzat, szék, klíma

A témában a (immáron közös) munkáltató intézkedéseket,
feladatokat határozott meg a karbantartó MÁV-GÉPÉSZETI Zrt
felé. Az előzőleg felállított vizsgálati tematika szerint felmérték,
hogy a járműveken milyen intézkedéseket kell tenni. Vizsgált
pontok voltak:
•
•
•
•
•
•
•

Vezetőfülke belső állapota (festés)
Grammer székek állapota
Hűtőszekrények működőképessége/hiánya
Klíma berendezések működőképessége
Feljáró ajtók tömítéseinek, zárszerkezeteinek állapota
Géptér ajtók tömítéseinek, zárszerkezeteinek állapota
Géptérben lévő rácsok állapota

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Érdekképviseletünk és a Munkavédelmi Bizottság
kifogással élt a vontatójárművek vezetőfülkéinek
huzatosságával, tisztaságával mozdonyvezetői
székek nem megfelelő állapotával, valamint a
klímaberendezések és a hűtőszekrények működésével
kapcsolatban. A többszöri eredménytelen
egyeztetések következményeként a minimálisnak sem
mondható komfortfokozat, védőeszköz állapot az év
eleji sztrájk követelések része is lett.

Néhány kötelezettségek kezdenek
körvonalazolódni, melyek:
Vezetőfülke festése, csőátmenetek tömítése
Minden V2 / V3 alkalmával és azonos szintű dizel javítás, jelenleg
70 mozdonyt érint.
Székek cseréje
Minden V1 alkalmával a KJK (jegyzem, hogy szubjektív döntés
után) rosszakat javításba küldi. Összesen 142 db széket érint.
Jelenlegi raktárkészlet sérült cserére: 19 db mozdonyra, 7db Bzre. A munkáltató vállalta, hogy 2013. július 1. napjától vontatási
telepről történő kijárás feltételeként érvényesíti, hogy a vezetői
székek minden beépített funkciója működőképes (eddig is így
kellett volna, hisz védőeszköz)!
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Forgóváz cserés járművek utólagos (inverter hiánya miatt elmaradt) mozdonyvezetői szék beépítése
Pályaszám
431 008
431 023
431 025
431 041
431 044
431 048
431 057
431 059
431 072
431 083
431 095
431 117
431 113
431 128
431 131
431 133
431 134
431 135
431 145
431 151
431 152
431 173
431 179
431 208
431 223
431 240

Honállomás
Sm
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Sg
Ud
Ni
Ni
Bc
Bc
Sg
Sg
Bc
Sm
Bc
Ni
Ud
Ud
Ud
Sv
Sg
Sg
Ni

Végzés helye
Sm
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Sg
Ud
Ms
Ms
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sm
Sg
Ms
Ud
Ud
Ud
Sm
Sg
Sg

Pályaszám
431 246
431 253
431 259
431 290
431 297
431 334
431 336
431 339
431 294
431 296
431 374
432 162
432 235
432 291
432 353
433 161
433 197
630 011
630 014
630 023
630 033
630 034
630 144
630 150
630 153

Honállomás
Ni
Ni
Bc
Sv
Ni
Sv
Sv
Sm
Fc
Fc
Ud
Sl
Sl
Sl
Sl
Ud
Ud
Ud
Ud
Ni
Ni
Ni
Fc
Fc
Fc

Végzés helye
Ms
Ms
Sg
Sm
Ms
Sm
Sm
Sm
MS
MS
Ud
MS
MS
MS
MS
Ud
Ud
Ud
Ud
Fc
Fc
Fc
Fc
Fc
Fc

Ms

Hűtőszekrények működőképessége/hiánya
Összesen 26 db járműről érkezett a munkáltatóhoz eseménylap
vagy javítás feladás. Minden V1 alkalmával van csere vagy
javítás.
Feljáró és géptér ajtók tömítések, zárszerkezet
Az érintett járműsorozatokból 28 mozdony kijelölésre
került, melyeknél előzetesen rögzített technológia alapján
a géptér ajtókat KJK szinten javítják. Szükség szerint az
ajtók szétszerelése, merevítésének javítása, deformáció
megszüntetése elengedhetetlen lett (eddig 5 járműnél kellett
így ajtót szerkezeti bontással javítani). 20 mozdonynál történt
javítás, ahol jórészt egyengetéssel, ajtókeret javítással, tömítés

cserével következő fővizsgálatig a hiba orvosolható volt.
Új tömítések beszerzése szükséges lett, mert a jelenleg használt
gumik keménynek bizonyultak helyettük nem tömörgumi
lesz beszerezve. A háromfajta tömítés, mely beépítésre kerül
egységesen a vontatójárműveknél:

•

•
•

„Y” profil, 5,7 mm, anyagminőség EPDM 60± 5
Shaº (feljáró ajtó zárófelületre – szekrényoldal –
ragasztandó kiegyenlítő gumi típusa)
„P” profil, 30×16×2 mm, anyagminőség EPDM 60± 5
Shaº (feljáró ajtó külső tömör P- gumi helyett)
Fektetett üres téglalap profil, 15×18 mm, anyagminőség
EPDM 60± 5 Shaº (géptér ajtó tömör téglalap gumi helyett)

2013-ban klíma beépítésre kijelölt járművek
Pályaszám
BDt 401
BDt 405
BDt 406
5 429 171
5 429 188
5 429 210
5 429 315
5 429 321
5 429 327
5 429 330
5 429 335

Beépítés módja
Főjavítás keretében
Főjavítás keretében
Főjavítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében

Beépítés helye
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT

Átfutási idő
Főjavítás átfutási ideje alatt
Főjavítás átfutási ideje alatt
Főjavítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt

2013. május
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Életünkből
5 429 348
5 429 354
5 429 378
5 429 380
5 429 384
5 429 391
5 429 397
418 163
460 058
630 027
630 034
630 048
630 014
630 150
630 152
630 011
432 345
431 105
432 373
432 270
431 249
432 360
431 182
431 261
431 194
431 154
432 256
431 346
431 359
431 219
431 334
432 235
432 353
432 309
432 236
431 183
431 166
431 246
431 344

„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„C” jelű javítás keretében
„B” jelű javítás keretében
Karosszéria javítással egybekötve
V5 javítás keretében
V5 javítás keretében
V5 javítás keretében
Egyedi klíma beépítés
Egyedi klíma beépítés
Egyedi klíma beépítés
Egyedi klíma beépítés
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
V4 javítás keretében
Karosszéria javítással egybekötve
Karosszéria javítással egybekötve
Karosszéria javítással egybekötve
Karosszéria javítással egybekötve
Egyedi klíma beépítés
Egyedi klíma beépítés
Egyedi klíma beépítés
Egyedi klíma beépítés

Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Miskolc KJK
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Szolnok JJT
Miskolc KJK
Miskolc KJK
Miskolc KJK
Miskolc KJK
Nyíregyháza TM
Nyíregyháza TM
Nyíregyháza TM
Szeged KJK
Dombóvár KJK
Dombóvár KJK
Dombóvár KJK
Dombóvár KJK
Szombathely KJK
Szeged KJK
Szombathely KJK
Nagykanizsa TM
Nagykanizsa TM
Nagykanizsa TM
Miskolc KJK
Dombóvár KJK
Miskolc KJK
Miskolc KJK
Dombóvár KJK

„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„C” javítás átfutási ideje alatt
„B” javítás átfutási ideje alatt
40 munkanap
V5 javítás átfutási ideje alatt
V5 javítás átfutási ideje alatt
V5 javítás átfutási ideje alatt
20 munkanap
20 munkanap
20 munkanap
20 munkanap
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
V4 javítás átfutási ideje alatt
40 munkanap
40 munkanap
40 munkanap
40 munkanap
20 munkanap
20 munkanap
20 munkanap
20 munkanap

Nem kerül beépítésre az M40, M44-5, M43 1000, M47 2000 sorozatú mozdonyokba. Az M41, M62 sorozatba aggregátor
beépítése is szükséges. A 2012. év végén 567 darab klíma volt beépítve.
A 2013 év végéig a jelenleg álomásított 1354 darab járműből 614 db légkondicionálóval ellátottnak kell lenni.
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