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szerkesztői jegyzet…

Itt a nyár: perzselő nap,
forró hangulat
Amikor e sorok íródnak, már javában tombol a nyár! Aszfaltot
perzselve, levegőt hevítve barangol szerteszét, érintése nyomán
forróság árasztja el az utcákat, tereket. Aki csak tud, menekül a
hőség és az égető napsugarak elől. A szerencsésebbek már pihenéssel töltik az izzasztó napokat, de feltételezem, többen vannak
azok, akik – hőség ide, kánikula oda – most is dolgoznak. Aki
teheti, persze közben hűti magát: magasabbra kapcsolja a légkondicionáló fokozatát, szelősebb ruhát ölt, árnyékba húzódik,
vagy éppen hűsítő limonádét kortyolgat. Sajnálatos tény, de ezt
nem mindenki teheti meg munkavégzése során, példának okáért
a mozdonyvezetők sem. Az év elején lezárult komfortjavító intézkedésekről szóló tárgyalások – melynek köszönhetően elhárult a
sztrájkveszély – rögzítették, hogy milyen korszerűsítéseket kell
végrehajtani a vontatójárműveken. Ezek között szerepelt többek
között, hogy az év végéig 50 darab mozdonyra kell felszerelni
klímaberendezést. A pillanatnyi tények azt mutatják, hogy jelenleg – egy nem sok – de még ennyire sem sikerült felszerelni eddig
a napjainkban igen fontos berendezést. Pedig manapság, amióta
bedurrantott a nyár úgy rendesen, igencsak nagy szükség lenne
rá. Az igen kis számban lévő, klímával felszerelt mozdonyoknak
már át kellett volna esniük a karbantartáson. Ezek konkrét darabszámairól – az írásom elkészültéig – nincs még munkáltatói
anyag. Természetesen a vállalat nem sérti ezzel a megállapodást, hiszen az év végéig kell felszerelni a „kondikat”, de ha az
empátia kellően működne a túloldalon, ezek nem november és

december hónapokra kerülnének fel a járművekre. Tény viszont,
hogy a nyár okozta kellemetlenségeket ugyanúgy megoldja majd
a tél, mint ahogy a nyár megoldja a téli hónapokban tapasztalható fűtési problémákat. A kérdés azonban adja magát: valóban
így kell ezt kezelni?
De ha már a megoldandó problémákról beszélünk, folytassuk
a sort. Július elsejétől csak olyan mozdonnyal köteles kijárni a
mozdonyvezető a telephelyekről, amelyen hibátlanul működnek
a székek. Úgy vélem, itt is még jelentős a munkáltatói adósság,
pedig az idő sürget, hamarosan itt a céldátum, július elseje, amikor e feltétel a fűtőházi kijárás kritériuma lesz.
Arra vonatkozóan sem érkeztek meg az adatok, hogy a huzatosság elhárítása érdekében milyen léptékű a kivitelezés mennyisége. Igaz a mai negyven fokos hőségben ez most nem is annyira
gond, de hát lesz tél is, ha ma ez távolinak is tűnik. Az intézkedések eddigi tempóját alapul véve, persze ez is relatív…
Tény, amit tény: volna mit teljesítenie a túloldalnak. Reményeim szerint az események felgyorsulnak, mert hát nehéz lesz az
utasnak megmagyarázni, hogy a vonaton azért nincs mozdony,
mert nincs rajta normális szék. Bár azt is nehéz megmagyarázni, hogy a légcserélős, klímás kocsikban utazó, 4-500 emberért
felelő egyetlen ember, a mozdonyvezető hőgutát kap a mozdony
vezetőállásán. A magyarázkodás, vagy a megvalósítás felé haladunk? Időszerű lenne eldönteni, nehogy baj legyen!
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Rendkívüli Kongresszus
Rendkívüli Kongresszus
2013. június 5.
A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény értelmében
a Mozdonyvezetők Szakszervezete Rendkívüli Kongresszust tartott, amelyen a következő napirendeket
tárgyalta meg:

Működési területe:
„Magyarország területe”
II./ 1./ a/ bekezdése
„A MOSZ tagjaivá válhatnak a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező vasútvállatok vasúti járművezetői, valamint a
Magyarország területén működő más, vasúti szolgáltatást, vagy
vasúti (iparvasúti) tevékenységet (is) ellátó társasággal (a továbbiakban együttesen: vasúti társaság) munkaviszonyban álló,
az alábbi munkakörökben dolgozó munkavállalók:
Korlátozás nélkül:
mozdonyvezető,
mozdony segédkezelő,
mozdonyfűtő,
mozdonyvezető-gyakornok,
vasúti járműves darukezelő,
üzemi (saját használatú) mozdonyvezető,
motorvonat-vezető,
motorvonatvezető-gyakornok,
közúti-vasúti kétéltűjármű vezető,
saját géperejű vasúti munkagép-vezető,
vasúti vágánygépkocsi-vezető,
egyéb vasúti járművezető”.
V/4./e/ bekezdés felsorolásának 4. pontja:
„a költségvetésről szóló számviteli beszámoló és a
költségvetési terv elfogadásáról”,
V/5./b/ bekezdése:
„A Kongresszus legalább évente ülésezik.”
V/5./d/ bekezdése:
„törölve”
V/5./e/ bekezdése:
felsorolás jelölése: „d”

1
2
3
4

Az Alapszabály módosítása
Döntés a 2012. évi számviteli beszámoló elfogadásáról
Döntés a Balassagyarmat Tagcsoport területváltási
kérelméről
Döntés az Autonóm Szakszervezetek Szövetségi
tagság felfüggesztéséről

1/2013.06.05 számú Rendkívüli Kongresszusi határozat:
A Mozdonyvezetők Szakszervezetének Alapszabálya az alábbiak szerint került módosításra:
A Bevezető első bekezdése:
„A Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) az Alaptörvény, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény és a vonatkozó jogszabályok keretei között fejti ki tevékenységét. A Mozdonyvezetők Szakszervezete a szabad szakszervezeti szerveződés alapján létrejött olyan szakmai szakszervezet, amely elődjének tekinti az 1905. október 9-én alakult
Mozdonyvezetők Országos Szövetségét, valamint az 1990-ig
működő Vontatási Utazói Tagozatot, megtartva azok szerveződési elveit.”

Mozdonyvezetők Szakszervezete

V/5./f/ bekezdése:
felsorolás jelölése: „e”
V/5./f/ bekezdése:
„A Kongresszus 4 évente választ elnököt, két ügyvezető alelnököt és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnököt és tagokat, amit
tagcsoporti és területi választások előznek meg.”
2/2013.06.05 számú Rendkívüli Kongresszusi határozat:
A Rendkívüli Kongresszus megerősíti a 9/2013.06.05. számú
Küldöttközgyűlési határozatot, melyben elfogadta a 2012. évi
költségvetésről szóló pénzügyi beszámolót.
3/2013.06.05 számú Rendkívüli Kongresszusi határozat:
A Balassagyarmati Tagcsoport Budapest területhez történő
csatlakozási kérelmét elfogadva az alábbiak szerint változik az
Alapszabály V. fejezetének 2. pontja alapján a területi küldöttcsoportokhoz történő besorolás:
Budapest
Balassagyarmat Tagcsoport
Budapest Déli Tagcsoport,
Budapest Ferencváros Tagcsoport,
Budapest Keleti Tagcsoport,
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Budapest Északi Tagcsoport,
Győr Tagcsoport
- Bp. Nyugat
Dunaújváros Tagcsoport
Hegyeshalom Tagcsoport
Komárom Tagcsoport
Székesfehérvár Tagcsoport,
Pusztaszabolcs Tagcsoport,
Veszprém Tagcsoport
Dorog Tagcsoport,
- Bp. Kelet
Cegléd Tagcsoport,
Hatvan Tagcsoport,
Jászapáti Tagcsoport
Salgótarján Tagcsoport,
Szolnok Tagcsoport
- Miskolc
Füzesabony Tagcsoport,
Miskolc Tagcsoport,
Szerencs Tagcsoport.
- Debrecen
Debrecen Tagcsoport,
Püspökladány Tagcsoport.
- Debrecen-Kelet
Mátészalka Tagcsoport,
Nyíregyháza Tagcsoport,
Záhony Tagcsoport.
- Szeged
Békéscsaba Tagcsoport,
Kecskemét Tagcsoport,
Kiskunhalas Tagcsoport,

Mezőhegyes Tagcsoport,
Szeged Tagcsoport,
Szentes Tagcsoport,
Vésztő Tagcsoport.
- Pécs
Bátaszék Tagcsoport,
Dombóvár Tagcsoport,
Kaposvár Tagcsoport,
Nagykanizsa Tagcsoport,
Pécs Tagcsoport.
- Szombathely
Celldömölk Tagcsoport,
Pápa Tagcsoport,
Szombathely Tagcsoport,
Tapolca Tagcsoport,
Zalaegerszeg Tagcsoport.
- Sopron
Sopron Tagcsoport.
- ISD Dunaferr
- Rail Cargo Hungaria
4/2013.06.05 számú Rendkívüli Kongresszusi határozat:
A Mozdonyvezetők Szakszervezete felfüggeszti az Autonóm
Szakszervezetek Szövetségi tagságát addig az ideig, míg -a
2013. május 1-jén bejelentett- az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége és a
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma egyesülési folyamata
lezajlik. Az egyesüléssel létrejövő „új szövetség” céljainak, megállapodásainak és alapdokumentumainak megismerése után a
Mozdonyvezetők Szakszervezete meghozza saját Alapszabályának megfelelő döntését tagsági viszonyáról.
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VASZ hírek
tal mellett sikerül a kérdést megnyugtatóan rendezni. A vasutasok ugyanis a konfliktus elkerülésében érdekeltek.
Ismeretes: A VASZ 2013. április 11-ére demonstrációt szervezett
a bérajánlás elől elzárkózó Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) székháza elé. A tiltakozás hatására
a VOSZ végül felülbírálta álláspontját, így május 21-én létrejött
a bérajánlás. Erre azért volt szükség, hogy a MÁV Csoportnál is
megkezdődhessenek az idei bérfejlesztést célzó tárgyalások.
Budapest, 2013. június 12.

Vasutas Szakszervezetek
Szövetsége
Megállapodott a Rail Cargo Hungaria Zrt. a Vasutas
Szakszervezetek Szövetségével

A 2013. évi bérfejlesztésről tárgyalt a Mozdonyvezetők
Szakszervezetét, a Vasutasok Szakszervezetét és a VDSzSz Szolidaritást tömörítő Vasutas Szakszervezetek
Szövetsége (VASZ) vezetése a MÁV Csoport menedzsmentjével 2013. június 12-én.
A bérfejlesztés technikáját, módszerét illetően az álláspontok
viszonylag közel állnak egymáshoz. A MÁV Csoport képviselője
nem emelt kifogást a VASZ vezetése által javasolt felosztási elvek
ellen, amik a bértárgyalások folyamán a mielőbbi bérmegállapodás érdekében részletkérdésekben még módosulhatnak.
A legsúlyosabb probléma az, hogy a megcélzott – és a bérajánlásban foglalt – 3,1%-os keresetnövekedés végrehajtásához
szükséges forrás negyede áll csak a MÁV Csoport rendelkezésére.
A 3,1%-os bérfejlesztés teljesítéséhez hiányzó források biztosításához a Kormány és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntésére van szükség. Utóbbi hozzájárulására lenne szükség ahhoz,
hogy a MÁV Csoport az üzleti tervben szereplő bérköltséget 3,5
milliárd forinttal túlléphesse.
A VASZ vezetése a június 12-i tárgyalás alkalmával tájékoztatta
a MÁV Csoport vezetőit: a vasutasság arra számít, hogy a VASZ
szervezésében kiharcolt 3,1%-os országos bérajánlás a MÁV
Csoportnál is megvalósul.
A korábban létrehozott sztrájkbizottságok folytatják a munkabeszüntetés előkészítését – abban a reményben, hogy tárgyalóasz-

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH) és a Vasutas Szakszervezetek
Szövetsége (VASZ) megnyugtatóan, a közös érdekek mentén sikeresen rendezte a napirenden lévő aktuális kérdéseket. Az ezzel
kapcsolatos megállapodást június 13-án a Rail Cargo Hungaria
Zrt. székházában írta alá Dr. Kovács Imre CEO, az Igazgatóság
elnöke, illetve a VASZ illetékes képviselői, Mózes Tibor (VDSzSz
Szolidaritás), Zlati Róbert (Vasutasok Szakszervezete), Bezdán
Mihály (Mozdonyvezetők Szakszervezete). A megállapodásnak
köszönhetően a mai kollektív munkaügyi vita a felek megelégedésével lezárult.
Dr. Kovács Imre a megegyezés aláírásakor hangsúlyozta, örömére szolgál, hogy a vállalat a szakszervezetekkel együtt talált
megoldást az aktuális munkaügyi kérdésekre. Hangsúlyozta, a
Rail Cargo Hungaria 2013-ban is arra törekszik, hogy a tavalyi év
során elért eredményeit megtartsa, fokozza, és versenyképességét hosszú távon biztosítsa. Ebben a feladatvállalásában fontos támaszként tekint valamennyi munkavállalójára, és arra kéri
a szakszervezeteket, ezt az üzenetet tolmácsolják tagjaik felé is.
A VASZ képviselői örömmel konstatálták, hogy a tárgyalások végül a szakszervezetek rendelkezésére álló eszközök további alkalmazása nélkül vezettek eredményre. Ezzel helyreállt a vállalat
és a szakszervezetek közötti, jellemzően konstruktív kapcsolat.
A megállapodásban a vállalat megerősítette, nem fog eltérni a
létszámoptimalizáció korábban szakszervezetekkel is egyeztetett és elfogadott mértéktől, azaz ha a gondoskodási programokkal élők száma eléri a kitűzött szintet, az RCH a társaság karcsúsítását befejezettnek tekinti 2013-ban.
A rövid távú intézkedések keretében arról is megegyezés született, hogy az RCH a szakszervezetekkel szoros együttműködésben külön technológiai vizsgálatot végez a létszám tekintetében.
A felek között abban is konszenzus volt, hogy a középtávú célok
rögzítése érdekében ősszel ismét tárgyalóasztalhoz ülnek és a
társaság addigra elkészülő, három évre vonatkozó üzleti tervének függvényében határozzák meg a következő évek foglalkoztatáspolitikai mérföldköveit. Az RCH és a VASZ meghatározó
eredményként értékeli azt is, hogy teljes konszenzus alapján,
sikeresen meghosszabbították a Kollektív Szerződést.

Jogtanácsos válaszol
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… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!
Nem a közelmúltban történt az alábbi ügy, azonban most született meg a jogerős bírósági ítélet.
A mozdonyvezetővel szemben kötelezettségszegési eljárást indított a munkáltatói jogkör gyakorlója, mert az adott szolgálatára nem az előírt időben jelentkezett. Az adott szolgálati napon
olyan korai időpontban volt köteles a kolléga szolgálatra jelentkezni, hogy a közösségi közlekedés hiánya miatt csak a saját
személygépkocsijával tudta ezt megtenni. A kora hajnali induláskor azonban nem tudta a személygépkocsi motorját beindítani, így mégis közösségi közlekedési eszközt kellett igénybe vennie. Kollégánk telefonon rögtön értesítette a mozdonyfelvigyázót
a történtekről, valamint arról, hogy előreláthatólag mikor fog
beérkezni a szolgálati helyére. A mozdonyvezető kolléga lakóhelyétől kb. tizenöt percre van gyalog a buszmegálló, az első buszt
meg kellett várnia, illetve a busz menetideje is sokkal hosszabb,
mintha személygépkocsival ment volna, így ennek eredményeként jóval később tudott szolgálatra jelentkezni. Azonban még a
későbbi jelentkezés mellett is csak öt perces késéssel indult a
kolléga által továbbított vonat. A munkáltatói intézkedést kiszabó határozat szerint, a munkavállaló mulasztásával megsértette a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 103.§
(1) bekezdését és ezzel zavart okozott a folyamatos feladatellátásban.
A kolléga nem értett egyet a döntéssel, ezért peres eljárást indított az illetékes munkaügyi bíróságon. A munkaügyi bíróság a
kereseti kérelemnek helyt adott, amelynek megfelelően a munkáltató vétkes kötelezettségszegést megállapító és intézkedést
kiszabó határozatát hatályon kívül helyezte. Az első fokon eljáró bíróság rögzítette, hogy a „…felperes miután észlelte, hogy
az autója nem indul, az adott helyzetben…minden tőle telhetőt
megtett annak érdekében, hogy a szolgálatra minél hamarabb
jelentkezni tudjon. A felettesét a késésről haladéktalanul értesítette telefonon, ezáltal az intézkedni tudott a szerelvénnyel kapcsolatos előkészítő munkálatok elvégzése iránt, így a felperes
által vezetett vasúti szerelvény minimális késéssel indult el…
vasútállomásról. A bíróság megállapította, hogy a felperest az

eset kapcsán sem egyenes, vagy eshetőleges szándék, sem pedig tudatos gondatlanság, illetve hanyagság nem terheli.”.
Az elsőfokú eljárás során előadta kollégánk azt is, miszerint a
munkáltató állítása ellenére, Ő nem emlékszik arra, hogy a saját
gépjárművének a használata bármikor is kötelező lett volna a
munkába járáshoz. Az elsőfokú bíróság is megállapította, hogy
az „…alperes a perben nem igazolta, hogy a felperes ezzel kapcsolatban kapott-e és milyen összegű költségtérítést.”. Az alperesi munkáltató fellebbezést nyújtott be az elsőfokú ítélet ellen
és kérte annak megváltoztatását, a kereseti kérelem elutasítását. A másodfokú eljárás eredményeként megállapította az eljáró törvényszék, hogy az elsőfokú bíróság okszerűen, ellentmondásoktól mentesen mérlegelte a bizonyítékokat és helytállóan
következtetett a vétkes kötelezettségszegés hiányára. A másodfokú bíróság szerint a „…gépkocsi akkumulátorának váratlan
meghibásodásának észlelésekor a felperes haladéktalanul értesítette felettesét a késéséről, aki a szükséges intézkedéseket
megtette a vasúti szerelvény előkészítése iránt…”.
A törvényszék rögzítette, hogy nem fogadható el a munkáltató
azon fellebbezési érvelése, miszerint a „…felperes hanyag magatartása a gépkocsija megfelelő karbantartásának és ellenőrzésének elmulasztásából ered, hiszen az, hogy a gépkocsi
akkumulátora ebből adódóan hibásodott meg, csupán alperesi
feltételezés, amit bizonyítékkal alátámasztani nem tudott. Életszerűtlen az az alperesi állítás, miszerint egy karbantartott gépjármű esetében kizárható az akkumulátor váratlan meghibásodása.”. Mindezeknek megfelelően pedig a másodfokú, jogerős
ítélet helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.

Dr. Király György

GYÁSZJELENTÉS
Életének 54. évében elhunyt Tóth

János mozdonyvezető.

Gyógyíthatatlan betegségét méltóssággal tűrte, ameddig máltósággal tűrhette.
Amikor már oly mértékű volt fájdalma, hogy nem bírta elviselni, amikor még ép
tudattal érzékelte, hogy micsoda teher a környezete számára, maga választotta a
halált. Az lett a végzete, ami az élete volt. Hogy miért döntött így, soha nem tudjuk
meg. Mi nem tehetünk mást, minthogy beletörődünk döntésébe!
Tóth Jánost gyászolja családja és a debreceni mozdonyvezetők.

János, nyugodj békében!
2013. június
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Kitérő
Egy interaktív oktatás tapasztalatai
A közelmúltban, egyik jelentős, vidéki fűtőházunkban - ahogyan ma mondanánk Vontatás Szolgáltató Központban
- szervezett a BGOK szimulátoros, interaktív oktatást, amelynek, mint szimulátor kezelő, magam is részese
voltam. Az itt szerzett tapasztalataimat szeretném most olvasóimmal megosztani.
Amit először észrevettem, hogy a hozzám vezényelt masiniszták többsége jól felkészült, az utasításokat ismerő és alkalmazni tudó kolléga volt. Ez a tény többek között az oktatótisztjük
munkáját is dicséri. Természetesen adódtak olyan szabályok,
amelyeket meg kellett beszélnünk, de ezeket is hamar tisztába
tettük.
A második dolog, ami feltűnt, hogy a mozdonyvezetők egy része
szorongással, idegenkedéssel, sőt, volt, aki kifejezett gyűlölettel
ült be a szimulátorba. Sok apró kis trükköt kellett bevetnem ahhoz, hogy a hangulatot javítani tudjam, a felesleges feszültséget,
az indokolatlan félelmeket eloszlassam. Azt hiszem, a többséggel az oktatás végére sikerült megértetnem, hogy a szimulátor
nem a mozdonyvezetők ádáz ellensége, hanem, ha rendeltetésének megfelelően, oktatási célokra használják, akkor kifejezetten a masiniszták mindennapi munkáját segíti, hiszen általa
sokszor könnyen, játékosan lehet az utasításaink száraz, „bikkfanyelven”, sokszor pontatlanul megfogalmazott rendelkezéseit
megérteni.
Azért azon érdemes elgondolkodni, hogy miért is alakult ki a fent
említett ellenérzés a szimulátorral szemben, hiszen még emlékszem rá, amikor az első elkészült és azt Istvántelken üzembe
helyezték, a mozdonyvezetői társadalom milyen lelkesen várta,
hogy megismerkedhessen e drága, ugyanakkor nagyon hasznos eszközzel. Ennek az idillinek mondható állapotnak azonban
hamarosan véget vetett az a tény, hogy az időszakos vizsgákon
kötelezték a mozdonyvezetőket szimulátoros gyakorlat végrehajtására. Az esetek többségében a vizsgázónak egy általa nem
ismert vonalon, egy teljesen ismeretlen mozdonytípuson, olyan
vonattal, amelynek a fékezési sajátosságait nem volt ideje kellő alapossággal megismerni, hibátlanul kellett megoldania egy
vizsgafeladatot. Mindezt abban a tudatban, hogy a további sorsa, állása, karrierje, megélhetése múlik azon, hogy sikeresen
megbirkózik-e a feladattal. A vizsgázó koncentráló képességére
mindezen körülmények az esetek többségében kedvezőtlenül
hatottak, ezért fordulhatott elő, hogy olyanok is megbuktak, akik
egyébként jól ismerik az utasításainkat, a mindennapok gyakorlatában jól teljesítenek, munkájukat pontosan, balesetmentesen
végzik.
Ad absurdum, még az is előfordulhat, hogy maga a vizsgabiztos
(hiszen a vizsgabiztos is csak ember, aki tévedhet) értelmezi helytelenül valamelyik utasításunk némelyik, nem egészen egyértelműen megfogalmazott rendelkezését. Ebben az esetben sincsen
baj, ha a vizsgabiztos egyenrangú partnerként kezeli a vizsgázót,
mert a félreértett rendelkezést megbeszélhetik, átgondolhatják.
Gyakran az ilyen beszélgetésekből a vizsgázó tudását jobban fel
lehet mérni, mint a hivatalos tesztfeladatok kitöltéséből és az
ilyen beszélgetések valóban oktató jellegűvé tehetik a napjainkra
teljesen gépiessé vált időszakos számonkérést.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy esetet, amelynél
ugyan nem voltam jelen, annak valóságtartalmát nem ellenőriztem, de egy, azóta sikeres vizsgát tett kolléga állítja, hogy megtörtént és én miért ne hinnék neki? Ha valóban megtörtént, akkor az nagyon sajnálatos dolog, ha nem, vagy nem úgy, ahogyan
most leírom, akkor az eset kapcsán eloszlatható egy félreértés,
amely félreértést vizsgák vagy interaktív oktatások alkalmával
többször magam is megtapasztaltam.
Történt ugyanis, hogy az említett kolléga vizsgafeladatában szerepelt egy főjelző (fehér árbocos önműködő térközjelző), amely
nem önálló jelzési képpel ellenőrzött egy vonat által vezérelt
fénysorompót. A vizsgázó kolléga teljesen szabályosan, a Forgalmi Utasításban előírtak szerint elhaladt a „Megállj!” állású
önműködő térközjelző mellett, majd amikor a vezetőállás-jelzőn (az útátjáró után) a jelzés „MAX”-ra változott, felgyorsította a
vonatát az engedélyezett sebességre. A vizsgabiztos ezek után
megbuktatta, mert szerinte a teljes vonatot csökkentett, legfeljebb 15 km/ó sebességgel kellett volna áthúznia az útátjárón. Ha
ez így volt, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem a vizsgázó, hanem a vizsgabiztos hibázott. Nos, lássuk, miért és hogyan
kellett volna eljárni?
A tárgyalt időszakban hatályban lévő Forgalmi Utasítás 3.5.pontja szabályozta, hogy mely esetekben tekintendő használhatatlannak egy fénysorompó, a 3.6.2. pont pedig azt, hogy a használhatatlan nyíltvonali fénysorompóról a mozdonyszemélyzetet
értesíteni kell. A 15.9.5. pont pedig arról rendelkezett és rendelkezik majd az új Utasításban is, hogy a vonattal milyen szabályok
alkalmazásával szabad közlekedni a használhatatlan fénysorompóval „fedezett” útátjárón. Ez a pont határozza meg a sebességcsökkentés mértékét és azt, hogy e csökkentett sebességet
meddig kell alkalmazni. Igen ám, de 3.6.4. pont felsorolja azon
eseteket, amikor a használhatatlan fénysorompóról nem kell
a vonatok személyzetét értesíteni. E szabály utolsó bekezdése
pedig így rendelkezik: „Nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni,
ha: ….... - a vonat által vezérelt fénysorompó működését helyhez
kötött főjelző (nem önálló jelzéssel) ellenőrzi.”
Mindebből az következik, hogy esetünkben a mozdonyvezetőt
nem értesítették a fénysorompó használhatatlanságáról, mert
a 3.6.4. pont szerint erre nincsen szükség. Így ő természetesen
nem tudhatott arról, hogy a fénysorompó meghibásodott. A
biztonság ennek ellenére nem sérül, hiszen a továbbhaladást
tiltó önműködő térközjelző mellett csökkentett, legfeljebb 15
km/ó sebességgel közlekedhet egészen addig, amíg jól működő jelfeladás esetén, a vezetőállás-jelző vörös fénye megmarad,
mégpedig úgy, hogy a jelentkező akadály előtt meg tudjon állni,
legyen az az akadály közúti vagy vasúti jármű. A vonat mozdonyvezetőjére itt egyedül az önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályára vonatkozó közlekedési szabályok vonatkoznak,
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még akkor is, ha az útátjáró meghaladása után a jelfeladás és a
közelített főjelző jelzési képének változásából következtetni tud
arra, hogy a jelző valószínűleg a fénysorompó meghibásodása
miatt adott „Megállj!” jelzést. A logikus következtetés azonban
nem parancs, tehát a vezetőállás-jelzőn feltűnő MAX jelzés után
azonnal gyorsítható a vonat, nem csak akkor, amikor az egész
szerelvényt áthúzta az útátjárón. Ha életbe lép az új utasítás –
ezt a cikket 2013. június 9-én vetem papírra -, többé nem kell e
rendelkezés ilyenfajta magyarázatával foglalkoznunk, hiszen a
módosítás már úgy rendelkezik, hogy amennyiben a vonat első
járműve áthaladt az útátjárón, a vonat felgyorsítható. (Ha valakinek ellenvéleménye lenne, kérem jelezze, szívesen vitatkozom
a dologról!)
Ezzel kapcsolatban felmerült még egy érdekes kérdés. Mégpedig az, hogy kell-e „Figyelj!” jelzést adni, ha a meghibásodott
nyíltvonali fénysorompót helyhez kötött főjelző (nem önálló
jelzéssel) ellenőrzi? A választ az F1-es Utasítás 6.2.1.1. pontja
adja meg. Idézem: „Figyelj! Jelzést kell adni: használhatatlan
útsorompóról történt értesítés esetén az útátjáró-jelzőnél.” Tehát az Utasítás rendelkezését szigorúan értelmezve, ha nincs
egyéb személy, vagyon, vagy forgalombiztonságot veszélyeztető körülmény, akkor nem. Ugyanez a helyzet akkor is, ha adott
szolgálati hely bejárati oldalán hibásodik meg a sorompó, de a
kezelési szabályzatban előírt módon a megtévesztő fehér fény
eltörölhető és a bejárati jelzőre a hívójelzés vezérelhető ki, hiszen a mozdonyszemélyzetet ebben az esetben sem kell értesíteni az útsorompó használhatatlanságáról.
Azt azért még el kell mondanom, hogy a valóságban, a hegyeshalmi vonalon az önműködő térközjelzők, ha nem önálló jelzési
képpel ellenőriznek egy nyíltvonali útsorompót, egy kicsit másképpen viselkednek, mint a szimulátoron. A jelző, alaphelyzetben, ha a térköz szabad és a berendezés kifogástalanul működik, továbbhaladást engedélyező jelzési képet mutat. Amikor a
vonat közelít egy hibásan működő útsorompóhoz, a rendszer
egy adott behatási pont után kezdi el az útsorompó ellenőrzését
és ha abban rendellenességet érzékel, a vonat előtt lévő összes
jelzőt Megállj! Állásba állítja. A jelenség hasonló, mintha „Térköz
Megálljt!” vezéreltek volna ki, tehát a mozdonyvezető kénytelen
azonnal megállni, és a továbbhaladásra engedélyt kérni. Ha a
továbbhaladásra az engedéllyel együtt arról is értesítik, hogy a
jelzők „visszaesését” a meghibásodott útsorompó okozta, akkor
ennek az információnak a figyelembe vételével köteles az útátjáróhoz közeledni.

arról, hogy néhány vidéki fűtőházban hogyan zajlottak a vizsgák, miképpen igyekeztek egyes vizsgabiztosok teljesen feleslegesen félelmet kelteni a mozdonyvezetőkben. Nálunk Pesten
(Ferencvárosban) többnyire sokkal jobb, kötetlenebb hangulatban adtunk számot a tudásunkról. Nem volt feleslegesen keltett
félelem, nem volt terror, a vizsgabiztosok kizárólag arra voltak
kíváncsiak, hogy az előttük megjelenő vizsgázó rendelkezik-e
azzal tudással, amely elegendő a biztonságos szolgálat végzéséhez. Ha valaki veszi a fáradtságot és utána néz, láthatja, hogy
ennek ellenére a ferencvárosi mozdonyvezetők semmivel sem
okoztak több (a tudás hiányára visszavezethető) balesetet, mint
az egyes vidéki fűtőházak „halálfélelemben” vizsgáztatott masinisztái. Ebből pedig az következik, hogy nem rontja a közlekedés
biztonságát, ha az időszakos vizsgák emberséges körülmények
között zajlanak. Ne feledjük, amit az utóbbi időkben úgy tűnik
sokan elfelejtettek, az időszakos vizsgának oktató jellegűnek
kellene lennie! Ha a jövőben így lesz, mindenki jobban jár.

Móricz Zsigmond

No, miután az útátjárókat kiveséztük, térjünk vissza a szimulátorhoz! Azt hiszem, a korábban elbeszélt eset után, amelyben
egy kollégát igazságtalanul megbuktattak, nem csodálkozhatunk, ha ő, akivel ez megtörtént, vagy azok, akiknek ezt elmesélte, szorongással gondolnak a szimulátorra, még akkor is, ha
nem vizsgáról, hanem pusztán oktatásról van szó. Szerintem
nagy kár, hogy idáig jutottunk. Nekünk, szimulátor kezelőknek
most többek között az a nehéz feladat jutott osztályrészül, hogy
eloszlassuk e feleslegesen keltett félelmeket. Remélem, sikerrel járunk! Az már a jövő zenéje, hogy a következő időszakos
vizsgák milyen körülmények között, milyen légkörben, hogyan
fognak lezajlani. Egy dologban azonban biztos vagyok. Régen,
amikor még szóban vizsgáztunk, nagyon sok történet keringett
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Területi hírek
Szeged
A békéscsabai nyugdíjas tagcsoport április 29-én tartotta szokásos tavaszi találkozóját a fűtőházi oktatóban. A szép számban
megjelent nyugdíjas kollégák tájékoztatást kaptak a Trakciónál
várható változásokról, valamint az aktív mozdonyvezetők jelenlegi helyzetéről. Ezután a kollégák hosszasan elbeszélgettek
egymással, felelevenítették a régi emlékeiket, megvitatták a jelenlegi helyzetet. Téma volt bőven, mivel a régi ismerősök (barátok) éppen úgy szót ejtettek a vasútról, mint az aktuális politikai
helyzetről. Majd megállapodtak, hogy
idén ősszel is szeretnék, megrendezni
azt a vacsorával egybekötött találkozót, ahol párjukkal együtt tudnak részt
venni és kikapcsolódni. Reméljük ős�szel minél több volt kollégával, és párjával találkozunk. Az elmúlt időszakban
több kolléga kérdezte, hogy a cég által
szervezett vasutasnapra, miért nem
lehet az étkezési jegyeket otthonról interneten keresztül megrendelni, éppen
úgy, mint tavaly. Az oka csupán csak
annyi, hogy valamilyen döntés alapján
csak a MÁV INTRANETES oldalán vagy
levélben lehetséges a jegyek megrendelése. A sima internetes
és az intranetes oldal közötti különbséget pedig nem érdemes
bővebben boncolgatni, elég, ha annyit tudunk, hogy a MÁV intranetes oldalára a „rendes” internet előfizetéssel rendelkező
dolgozók otthonról nem tudnak csatlakozni. Ezt az oldalt csak a
„céges hálózatba kötött” számítógépekről lehet elérni, úgyhogy
az otthoni próbálkozás teljesen felesleges. Arra viszont nem
találok épeszű magyarázatot, hogy a tavalyi gyakorlatot, miért kellett megváltoztatni, ha eddig működhetett a dolog a MÁV
mindenki számára elérhető honlapján keresztül, akkor az idén
miért nem? A mozdonyvezetők lehetősége így annyi, hogy vagy

Debrecen
Az a helyzet, hogy érdemben nem sok mindent tudunk elmondani, hiszen csak ül mindenki a langyos vízben és vár. Az egykori
Trakció már szinte teljesen kiürül vezetői szempontból és ez azt
idézi elő, hogy senki nem tud semmit. A régi tárgyaló felek már
a múlt részei, a „végvárak kapitányai” megcsinálják azt, amit
elmondtak nekik a legutóbbi „csillagközi ismeretfeltöltési kurzuson” . Területünkön sem változtak a munkaügyi kapcsolatok.
Itt még a HÉT ülések úgy vannak összehívva, ahogy azok mondtak, akik ma már a kefegyárban tengetik a napjaikat. (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, amennyiben Önök, vagy a szervezetük nevében delegált munkavállalók
részére szükséges, kérem, időben közöljék a munkáltatóval.)
Máshol, más vállalatnál nem így van.
Na, de mindegy, az élet nem áll meg, csak lassít egy picit. Ez a

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Szóth Tibor
levélben igényeljenek jegyet vagy a mozdonyvezetői várakozókban elhelyezett számítógépet vegyék igénybe, mivel ezek
a gépek csatlakozni tudnak az intranetes oldalra is. Ezeket a
számítógépeket meg nem jellemezném, mivel egy gépet több
mint száz ember használ, és egyébként sem a számítástechnika csúcsai, de szerintem mindenkinek meg van róluk a maga
véleménye. Az egész témának viszont nem csak a vasutasnapi
étkezési jegyek miatt kezdtem neki, hanem azért, mert ez a fajta
hozzáállás jól jellemzi cégünket. A MÁV
és összes leányvállalata rendelkezik
internetes honlappal, amit minden internet előfizetéssel rendelkező dolgozó
el tud érni, így teljes mértékben kihasználható lenne. Ennek ellenére például
egy MÁV hírlevelet sem itt jelentetnek
meg, hanem az intraneten, így aki számítógéppel dolgozik, az eléri, aki nem az
meg vessen magára. Pedig néha ezekben a belső hírlevelekben álláshirdetések vagy lényeges tájékoztatók vannak,
ami lehet, hogy bennünket is érdekelne.
Vagy például az intraneten el lehet érni
az összes olyan utasítást, rendelkezést, amit a cég kiad (vezérigazgatói utasításokat, működtetési vezérigazgatói utasításokat,
stb), igaz az emberek többségét nem érdekli mindegyik, de néha
nagyon jó volna ezekhez hozzáférni. Az utasításokkal, rendelkezésekkel kapcsolatban egyébként már többször kértük a munkáltatót, hogy tegyék fel a mindenki számára elérhető honlapra,
hogy a munkavállalók elérhessék, de kérésünk mindeddig süket
fülekre talált. Ezért szerintem nem csoda, ha az ember úgy érzi,
hogy a cégünk úgy próbál meg tájékoztatni bennünket, hogy az
információkhoz minél nehezebben férjünk hozzá. Azt hiszem, az
illetékesek elgondolkodhatnának a dolgon.

Gyüre Ferenc
lassulás észrevehető azon is, hogy a parancskönyvi rendelkezések is késve érkeznek így fontos, a vasútüzem biztonságára fokozottan veszélyes közlemények nem jutnak el időben a
mozdonyszemélyzethez. Az egész tavasz a különbözeti vizsgáról szólt. Folyamatosan azt hallottuk, hogy akinek nem sikerül,
az nem dolgozhat június 15 után, mert akkor lép hatályba az új
utasítás. Mindenki arra készült, hogy ezen a napon (15-én) már
az új szabályok szerint fog dolgozni. Még a menetrendi segédkönyvekhez is kijöttek a módosítások ehhez a dátumhoz igazítva. Szépen ki is javítottuk, hogy határidőre aktuális legyen. Ezek
a lapcserés módosítások olyanok, hogy régi lapok ki a kukába,
új lapok be. Ki az a hülye, aki megőrzi a régi lapokat? A dolog
szépsége abban rejlik, hogy június 17-én, (valahol 18-án) jött egy
parancskönyvi rendelkezés, miszerint „a jóváhagyott módosítások hatálybaléptetését a Pályaműködtetési és Üzletfejlesztési általános Vezérigazgató-helyettes Úr 2013. Augusztus 26-án
0:00 órától határozta meg. A nyomdai úton előállított Menetrendi
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segédkönyvek I., II., II., köteteinek - az utasítás módosításának
dátumához kapcsolódó - 2. Sz. módosításának az érvényességi
ideje, az utasítás hatályba léptetésével összhangban 2013. augusztus 26-án 0:00 óra.” Hát, csókoltatom a vezérigazgató-helyettes urat is és a Trakció felelősét is! Nálunk minden hétfőn
kuka nap van, így 17-én is elvitték a szemetet a kijavított, de
még hatályban lévő, menetrendi segédkönyv lapjaival együtt!
Hibáztam, mert időben kijavítottam? Ha nem javítom ki, akkor
nem hibázok? Uraim (és Hölgyeim), azért gondolkodjunk már,
még ha ez a tevékenység fáj is némelyünknek. Először törölközünk, utána mosdunk? A vasút veszélyes üzem! Régen ilyen
nem történhetett, igaz akkor még vasutasok (nem 1,5 év vasútszakmai múlttal rendelkezve) irányították a vállalatot. Hová lett

a szakmaiság? Legszívesebben azt írnám, hogy besza…ás, ilyen
nincs! Ekkora hibát véteni és közben azon variálni, hogy a három
jegyvizsgáló férfi kollégát ki kell-e rúgni, mert demonstrációs
jelleggel, szoknyában jelentek meg a Keletiben! Ha volna humorérzéke az illetékeseknek, akkor azzal foglalkoznának, hogy
megvizsgálják a problémát, nem pedig a megtorlást helyeznék
előtérbe! Azon elgondolkodtak-e már, hogy mit fognak tenni, ha
az összes jegyvizsgáló szoknyában jelentkezik szolgálatba? Ki
fognak rúgni mindenkit, mert az sérti az arctalan vasutunk arculatát?
Szép nyarat kívánok mindenkinek, akár a régi, akár az új lapokkal van felszerelve a menetrendi segédkönyve!

Pécs
Szakszervezetünk 2007-ben megállapodást kötött az akkori
MÁV vezetéssel a mozdonyvezetők laktanyai elhelyezéséről,
véget vetve annak az elfogathatatlan gyakorlatnak, mely szerint
egy helységben összezsúfolva elégtelen higiéniai körülmények
között korlátozott tisztálkodási lehetőségek mellett kellett a
pihenő idő eltöltése után „kipihent” állapotban újra szolgálatra
jelentkezni.
Részlet a megállapodásból:
Az aláíró felek egyetértenek abban, hogy alapvetően nincs
szükség laktanyarendszerre a jelenlegi formában, optimális
munkaszervezés útján leszűkíthető. Azon esetekben, amikor a
laktanya igénybevétele feltétlenül szükséges, a laktanya célját
szolgáló helyiségek az alábbi kritériumoknak kell megfelelni.
• zavartalan pihenés érdekében ezen idő alatt egy szobában
egyidejűleg egy fő kerülhet elhelyezésre
• a helyiségek minden új igénybevételt megelőzően tiszta
ágyneműről kell gondoskodni
• a helyiségekben az alapvető higiéniai követelmények betartásáról, rendszeres takarításról gondoskodni kell
• a laktanyai elhelyezést szolgáló helyiséggel azonos szinten
biztosítani kell a mellékhelyiségek (WC, zuhanyzó) használatát, melynek takarítását naponta kell elvégezni
• vagyonvédelem céljából valamennyi helyiség zárhatóságát biztosítani kell a szobák fűtöttségéről és világításáról
az igénybevevő munkavállaló közreműködése és zavarása
nélkül gondoskodni kell
Cégünk vezetése tiszteletben tartva a megállapodást olyan lakások bérlésével biztosítja a kollégák pihenését, amely a fenti
megállapodásnak megfelel. Viszont ezek a helységek nem a
vasút területén, hanem attól távol találhatóak.
Részlet egy eseménykönyvből:
„A vonat továbbítása és a mozdony utókezelése után, elindultam
a laktanyába kivenni a pihenőmet. Az épület bejárat előtt egy
erősen ittas férfi hevert, akitől nem tudtam a lépcsőházba bejutni. Óvatosan odébb húztam a férfit, aki hálája jeléül lehányta
a cipőmet. Kb. egy órába tellett mire a ruházatomat elfogadható
állapotba tudtam hozni (cipő, zokni, nadrág).
A pihenő lejárta után elindultam vissza a pályaudvarra. Már
majdnem odaértem amikor egy hajléktalan férfi jött szembe.
Megpróbáltam kikerülni, de folyton elzárta az utamat. Közelebb

érve egy tárgyat kezdett lóbálni a kezében, és megpróbált leütni vele. Érthető okokból nem kezdtem el nézegetni mi van a
kezében. A támadást el tudtam kerülni és elzavartam az illetőt.
Meg kívánom jegyezni, csak azért volt esélyem, mert egyedül
volt. A laktanya megközelítésére nincs biztonságos alternatíva.
A nappal békés környék éjszakára leginkább egy háborús övezetre emlékeztet. Az egyik irányban az éjjel-nappali, a másikban
a villamos megálló ígér nem várt „kalandot”.„
Elgondolkodtató mennyire tartjuk fontosnak a kollégák személyes biztonságát, milyen magatartást várunk el tőlük, ilyen
megalázó és (élet) veszélyes helyzetben. Szolgálatvégzésre alkalmas-e az ilyen vagy hasonló szituációt átélt mozdonyvezető.
Talán az jelentene megoldást, ha pályaudvarainkon, telephelyeinket fellelhető helységek célszerű átalakításával vagy a már
működők tudatosabb felhasználásával (akár BKV, önköltség)
küszöbölnénk ki ezt a súlyos problémát.
Egy hónapon belül két sporteseményt is lebonyolítottunk, melynek eredményeit tesszük közzé.
2013. április 26-án rendeztük, immár hatodik alkalommal, öt
csapat részvételével a Bock Károly labdarúgó emléktornát.
A hat alkalomból ötször sikerült itthon tartani a vándor kupát, s
csak egyszer adtuk ki kezünkből megőrzésre Dombóvár csapatának egy évre. Az év első tavaszt idéző, de inkább nyár közepére emlékeztető időjárási körülmények között zajlott le rendezvényünk, melynek következtében az eddigi „üdítő” fogyasztás
rekordját is sikerült megdönteni.
Az alábbi végeredmény született:
I.
helyezett: Pécs		
10 pont, 14-3 gólarán�nyal
II.
helyezett: Kaposvár		
7pont, 11-3 gólaránnyal
III.
helyezett: Dombóvár
7 pont, 10-4 gólaránnyal
IV.
helyezett: Nagykanizsa
4 pont, 6-13 gólaránnyal
V.
helyezett: Vegyi-gyümi (területi vegyes) 0pont,
3-21
gólaránnyal
A gólkirály Hegyháti Attila lett a pécsi csapatból 7 találattal,
a legjobb kapus címet a kaposvári csapatból Szigeti János kapta,
a legsportszerűbb csapat a Vegyi-gyümi lett.
Szintén rendkívül ideális időjárás körülmények között került
megrendezésre a tavaszi horgász versenyünk 2013. május
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Területi hírek
21-én, a vasasi horgásztavon.
A rendezvényt egy éve elhunyt kollégánk Mózsa Csaba tiszteletére, emlékére rendeztük Farkas Zsolt tagunk
segítségével. A verseny sikerességét
misem bizonyítja jobban, mint a született eredmények. A 19 horgász összesen 45 kg halat fogott ki mindössze 5
óra alatt. Az összejövetelen nem csak
horgászaink vettek részt, jelen voltak a
versenyre kíváncsi tagjaink, családtagok, barátok. A jó hangulatot a Tóth Józsi által készített pörkölt fokozta tovább.

Az eredmények:
I.
helyezett: Osztrogonácz István
11,2 kg hallal
II.
helyezett: Gál Tibor			
5,55 kg hallal
Füzes Zoltán			
5,55 kg hallal
III.
helyezett: Kasza Zoltán		
4,80 kg hallal
A legnagyobb halat Osztrogonácz István fogta 6,05 kg-s pontyával.

Wéber József

Szombathely
Még májusról szólva, teljesen véget ért - egy ideig - a vizsga, mint írtam áprilisban is jól vettük az akadályt, szerintem
országos szinten is. Több szó most ne essék róla. A foglalkoztatásunk hol pozitív, hol negatív hullámvölgyben van, az
átlagos mínusz órákhoz képest. A szomszéd erősít, a „ludmillát” beüzemelték, s várják az erősítést, több mozdonyt
hoznak, így a meló fogy tovább. Időközben június tizenhattól
a „csörgös” forda fogyott, megjött az erősítés, talán azért
nem érezzük annyira, mivel a nyári menetrend hozott néhány
vonatot – igaz a tanfolyamon lévők, szeptemberig visszajöttek, mentek. Ugyanakkor a tehervonati kiszolgálás változó,
de erősödés kellene ezen a téren, ránk férne írtam még múlt
hónapban a cikkben. De most sajnos kiderült, „a víz az úr”
jól meg áll a versben s az életben. A húszas vonalon történő
tehervonati közlekedés miatt, szinte eltűnik az állás idő egy
rövid időre sajnos. Most, hogy erre járnak a tehervonatok,
láttuk a mozgást, tíz éve látott kollégát, barátot más vasutaktól is. Ha akarunk, tudunk, mutatta a kép. Területi megbeszélésünkön májusban tartottuk, előjött problémaként a norma
idők kérdése. Jeleztük a munkáltatónak a problémát a hónap
elején, s pár nap alatt megoldódott. Ilyen hibával nekiindulni sem szabadna a dolognak, ne közben derüljön ki, hogy itt
valami hibádzik. A tanfolyamon lévő kollégák vizsgáztak, s
visszatérnek a telephelyekre megszakítva az átképzős tanfolyamot, szeptemberig gyakorolják tovább a munkát, mint
írtam, ez pozitív vagy negatív nehéz megmondani, bár én
szerintem egybe egyszerűbb lejátszani ezt a meccset is. Várakozás van a „grammer” székek helyzetével, több esetben
jeleztük, hogy a csere szükséges, néhány esetben megtörtént a csere. Azt várjuk, folyamatában vesszük fel ebben a
kérdésben a lépést, vagy ránk szakad a gond, megállapodás
szerint. Mivel itt a nyár, most már tudjuk a hőség, a 40 fok,
néhol tizenkét órás zsírkisülés, azt gondolom a forduló állomásokon is kellene biztosítania hűs ásványvizet, s jó lenne
ha ez a gondolat, hús nem szállna el, például ott ahol ez lehetséges telephelyeken kívül is. A jó idő miatt, ismételten a
légkondicionáló működése, tisztítása, kerül előtérbe. Remélhetőleg az előírt vizsgálatokon - tematika szerint megoldják
ezt a problémát, már ott ahol az megjelenik, mivel alapgépeken nincs ilyen probléma - igaz az élet most azt mutatja

Mozdonyvezetők Szakszervezete

ennél erősebb a gond. A kollektív szerződés alkalmazásával
kapcsolatosan, felmerült az utazási idő fizetésének kérdése,
abból az apropóból, hogy a kollektív szerződést felülírhatja-e
egy vezérigazgatói utasítás, vagy nem, szerintem nem. Azért
ezt is meg kell vitatnunk a munkáltatónkkal. Most nehezebb
előre haladni ezekben a kérdésben, ismét mozog minden. Ki
van döntési helyzetben, szinte mindig ez a kérdés. Most erre
a kérdésre választ kaptunk részben, megjött a módosítás. A
pihenő idő is szóba került s ebben az esetben, nagyon nincs
gondunk, a régiben benne volt a tizenkét óra, s mindig is azt
mondtuk, ha nincs meg nem teljesül a ksz, s ezt mondtuk
évek óta, s évek alatt is. Van, amit nekünk mozdonyvezetőknek kell betartatnunk. Betartani s betartatni, ezt kell
tennünk. Tovább az időben, s rátérve a tagcsoportok szervezésében történő nyári programokra, a „Vasutas nap” előtt s
utáni programok töltik be a teret. Pince Klub Celldömölkön,
„Guruló Kupa” Szombathelyen (június 15) már lefolyt, később
a honlapon olvashattok róla, „Úszó verseny” a Balatonon,
Tapolcán vasutas napi programok, több tagcsoportnál szervezett nyári „Családi nap” viszi a pálmát, úgyhogy lesz bőven mit csinálni. A Szombathelyi Tagcsoportnál választások
lesznek, mivel a vezetőség két tagra fogyott, mire megjelenik ez az újság, már az új vezetés feláll s fel is állt – Németh
József kollégánk kapta meg a tagcsoport vezetői beosztást,
szinte a százszázalékos támogatással, azért ez nem semmi.
Valamint a „Kőszegi napok” szervezése köti le időnket. Soproni kollégákkal együtt, várunk bennetek, gyertek el. Most,
hogy a létszám behatárolt, keresd a rendezőket.

Horváth György
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A Siemens a Rail Cargo Hungaria Zrt.-t választott: a vasútvállalat végzi
a Vectron mozdonyok magyarországi engedélyezéséhez szükséges
próbákat
A Siemens Zrt. felkérésére június 10-től hét napon keresztül végezzük a társaság
Vectron mozdonyainak biztosítóberendezési és erősáramú összeférhetőségi vizsgálatait, amely ahhoz szükséges, hogy a vontatójárművek megkezdhessék a magyarországi próbaüzemüket. A vizsgálatok keretében a mozdony megfordul Hegyeshalomban, Budapesten, Békéscsabán, Veresegyházon, Albertirsán és Sárosdon is.
A Rail Cargo Hungaria Zrt. büszke arra, hogy a Siemens – tekintettel a vállalatok közötti, hagyományosan jó partneri kapcsolatra – ezzel a feladattal tüntette
ki társaságunkat. A felkérés visszaigazolja, hogy a Siemens
maradéktalanul elégedett volt korábbi szolgáltatásunkkal,
amit a 1116-os sorozatú vontatójárművek hazai bevethetőségéhez szükséges próbáinak szervezésével és kivitelezésével
kapcsolatban nyújtottunk számára.
A mostani próbák első lépéseként a járműtípussal kapcsolatos ismerteket a Siemens szakemberei adják át társaságunk vasútszakmai oktatói számára, akik ezt követően a
próbamenetek végzésére kiválasztott mozdonyvezetőinknek
nyújtanak majd típusismereti oktatást. Mindezek után elindulnak a próbamenetek, amelyek során a MÁV, majd később
a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes szakemberei vizsgálják, hogy a jármű minden szempontból megfelel-e a műszaki és közlekedésbiztonsági előírásoknak. Az engedélyek
megszerzését követően már nincs akadály a Vectronok előtt,
Magyarországon is megkezdhetik pályafutásukat.
A Rail Cargo Hungaria örömmel segíti a Siemens munkáját, a
vállalatra bízott feladatokat a legnagyobb felkészültséggel, és felelőséggel látja el. A mozdonypróbák tapasztalatairól Hírmondónkban számolunk be munkatársainknak.
Néhány érdekesség a Vectron mozdonyokról:
A Vectron a Siemens AG legújabb mozdonycsaládja, amely a jelenleg is több ezres darabszámban
üzemelő Eurosprinter család továbbfejlesztett változata.
A Siemens AG a legkülönfélébb vontatási igényekre fejlesztette ki a Vectron mozdonygenerációt. Ezek a járművek belföldi és határon átlépő, személy- és tehervontatásra egyaránt
alkalmasak 160 km/h vagy 200 km/h csúcssebesség mellett. A különböző (5200 kW illetve 6400 kW teljesítmény, több
feszültségű, egy és kétáramrendszerű (AC, DC illetve a későbbiekben dízel-elektromos meghajtású is lesz.) rugalmas
és az igényeknek megfelelő konfigurálást tesznek lehetővé.
Az országspecifikus vonatbefolyásoló rendszerek egyszerűen kicserélhetők vagy kiegészíthetők. A járművek további
különlegessége
a szerkezeten belüli
deformációs zóna, az
ún. frontend. Ez kön�nyűszerrel leválasztható a járműtestről,
és sérülés esetén
egyszerűen kicserélhető. Az új mozdonytípus a 2010-es InnoTrans világkiállításon, szeptember 21. és 24. között volt először látható.
Fotó: Szécsey István, a SIEMENS képviselője
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Életünkből
Látogatás Kassán
A MOSZ Miskolci Tagcsoportjának hosszú évek óta jó
kapcsolata van a Szlovákiai Mozdonyvezetők Kassai
Tagcsoportjaival. (Federácia Strojvodcov, základná organizácia, Košice)
Sajnos a mostani látogatásunkra nem a jókedv és az öröm volt a
jellemző. Szomorú aktualitása volt az április 26.-i utazásunknak.
Elhunyt Marian Tomčko volt kassai területi vezető, akinek a gyászszertartásán vettünk részt. Sok ismerős arcot láttunk a gyászolók
között, ravatalánál rengeteg kassai kolléga rótta le kegyeletét.
Marian motorja volt a Miskolci Tagcsoport és a kassai tagcsoportok közötti együttműködésnek. A szomorú esemény apropóján
viszont volt alkalmunk találkozni a terület új vezetőjével, Ľubomír
Kontúr-al, valamint az FS elnökével Dušan Kaša-val és titkárával
Milan Hošták-al. Régi jó barátunk Peter Kobelák szervezte meg a
találkozót és segített leküzdeni a nyelvi akadályokat.
Megbeszélésünkön megállapodtunk, hogy a két ország tagcsoportjai között fennálló kapcsolatrendszer eddigi gyakorlatán
nem változtatunk. A szokásos programokra meghívnak egy-egy
csoportot a kassai tagcsoportok és mi saját rendezvényeink alkalmával ugyan így viszonozzuk ezt. Máris meghívást kaptunk a június 29-i gulyáspartijukra, ami egy
kellemes helyen – valószínűleg a Csermely-völgyben
– kerül megrendezésre. Természetesen ezt követően
tájékoztattuk egymást országainkban történt, mozdonyvezetőket érintő megállapodásokról, eredményekről, eredménytelenségekről. Megbeszélésünk
során elmondták a szlovák kollégák hogy lezárultak a
tárgyalások mind a ZSSK Cargo-nál, mind pedig a személyszállító társaságnál. A Cargo előtt komoly változások állnak. Tervezik
a cég feldarabolását, négyfelé akarják a céget felosztani, majd
a jobb részeket privatizálni. A privatizáció során kérőként szóba
került a Cseh és a Lengyel Cargo is. Sajnos a korábbi kormánydöntések miatt eladósodott cég adóssággal annyira terhelt, hogy
gyakorlatilag a vételár az adóság kifizetésére lenne elég. Ugyanakkor lépni is kell az ügyben, mert a lengyel Cargo bonyolít több,
nagyon komoly fuvart (pl. a US Steel Kosice-nek) a lengyel határtól egészen Kassáig. Csökken a szállítanivaló, létszámleépítést
terveznek, és nincs a mozdonyvezetőkre foglalkoztatási garancia.
A bérmegállapodás során gyakorlatilag bérfejlesztés nem volt,
hacsak nem tekintjük annak az egységes 10 Euros alapbéremelést. És ez már a negyedik év, amikor gyakorlatilag nulla a bérfejlesztés a Cargo-nál. Egy érdekes – és a magyar viszonylatokban
is alkalmazható bérelem viszont bekerült a Kollektív Szerződésbe. (Az év elejétől KSZ nélküli foglalkoztatás volt – ami igen hátrányos volt a szlovák Cargo-s kollégák számára) A „kellemetlen” jelentkezések esetén - ez a 23 és 05 óra közé eső szolgálatkezdést,
vagy szolgálatvégzést jelenti – 2 Euro pótlékot fizet a munkáltató
jelentkezésenként. Ez érvényesült a személyszállításnál is.
A személyszállításnál nem volt béremelés, viszont volt egy egyszeri, 110 Euro jutalom kifizetés. A Kollektív Szerződés meghos�szabbításra került. KSZ-be került rögzítésre, hogy 5-óránál rövidebb kiküldetésnél is jár 2,50 Euro étkezési pótlék. (Ha szolgálat
hossza 5 és 12 óra között van 4 az étkezési pótlék, 12 órán túl pedig

Mozdonyvezetők Szakszervezete

6 Euro. De például, ha a szolgálat kezdődik 18 órakor és végződik
reggel 6 órakor, akkor jár kétszer 4 Euro étkezési pótlék, vagy ha
a szolgálat tartalma csak 8 óra, akkor is két étkezési pótlék illeti
meg a mozdonyvezetőt (4 Euro plusz 2,50 Euro) Kicsit bonyolultnak tűnik…
Problémaként jelentkezik náluk is magánvasutak előretörése illetve az ott dolgozó mozdonyvezetők nem szabályos foglalkoztatása. Így ott is versenyelőnybe kerülhetnek ezek a cégek.
Mi is tájékoztattuk a szlovák kollégákat jelenlegi helyzetünkről.
Megtudhatták tőlünk, hogy megállapodás született a VBKJ (cafetéria) ügyében. Náluk nem ismert ez a juttatási forma, úgy vélem
tetszene nekik. Az FS elnökének és titkárának vázoltuk, hogy a
vontatásszolgáltatás nálunk egy cégen belül valósul meg, az
RCH-nál nincs annyi mozdonyvezető amennyire a szállítási teljesítményük alapján szükségük lenne, ezért tőlünk veszik igénybe
ezt a szolgáltatást, csak úgy mint a személyszállító társaság. Elmondtuk nekik hogy a három céget A MÁV START-ot, a Gépészetet, és a Trakciót) közel három éve készülnek összeszervezni. A
nagy elánnal beharangozott dátum, az április elseje eljött az átszervezésből pedig nem lett semmi. Ugyanis a bankokat elfelejtették erről időben megkérdezni…
Kitértünk az RCH-nál foglalkoztatott mozdonyvezetőkre is. Talán
a magyar vasút egyetlen olyan része ez, ahol viszonylag nyugalom van; van bér és KSZ megállapodás, komoly összegű VBKJ
rendszerrel. A MÁV TRakciónál nem sikerült KSZ-t módosítani –
de legalább van – és a béremelésről még szinte tárgyalások sincsenek. Megemlítettük, hogy a cégünk vezetését milyen gyerekes
dolgok foglalkoztatják – az értelmes és érdemi munka helyett.
(Női motorvonat-vezetők képzése, PR tevékenység, mint amolyan pótcselekvés, stb.) Gyakorlatilag falakba ütközünk, alig lehet
érdemi dolgokról tárgyalni, megállapodni.
Szóba került a két országban eltérően szabályozott sztrájk lebonyolítása, lehetősége. Szlovákiában, ha egy munkahelyen a dolgozók 50%-a +1 fő támogatja a sztrájkot, akkor lehet sztrájkolni.
Nem kell megegyezni a még elégséges szolgáltatás mértékéről.
Tehát ott a sztrájkjog nem egyéni jog, hanem kollektív jog, és a
lebonyolítása hasonló a nálunk korábban alkalmazotthoz.
Míg nálunk a sztrájkot a sztrájktörvény elég szűkre szabottan
szabályozza, és be kell tartani a személyszállítási törvényben leírtakat is. Kicsit elcsodálkoztak a szlovák kollégák azon, hogy akkor bizony nálunk a vonatok nagyobbik része még sztrájk idején
is közlekedni fog.
A megbeszélés végén elköszöntünk egymástól, és kezdetei kissé kíváncsi, de hűvösebb hangulat feloldódott, így legközelebb
már nem ismeretlenként fogunk találkozni. Tóth Ferenc Attila
A délután még a patinás belvárosban néztünk körül, majd a kora esti órákban hazautaztunk.

Hírek röviden...
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Tisztségviselőket választott a Vasutas Nyugdíjpénztár
Május 23-án a Vasutas Nyugdíjpénztár ötévente esedékes tisztségviselő-választó küldöttgyűlésén megválasztotta a tisztségviselőit, jelölésüket a VASZ Elnöksége is támogatta. A Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsának
elnöke Gaskó István lett, az Ellenőrző Bizottság elnöki
posztját pedig Papp Zoltán tölti be a továbbiakban.
Alapító szervezetek:

MÁV Zrt, GySEV Zrt, Mozdonyvezetők Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete, VDSzSz Szolidaritás

Vasutas Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa:
Gaskó István, IT-elnök,
Apavári József, IT-tag
Bors Huba, IT-tag
Dorozsmai Éva, IT-tag
Juhász Tiborné, IT-tag
Nyárádi Lászlóné, IT-tag
Tivald Attiláné, IT-tag

Vasutas Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága:
Papp Zoltán, EB-elnök
Hangonyi Zoltán, EB-tag
Király György, dr, EB-tag
Kovács Dénes, EB-tag
Máthé Judit Mária, EB-tag

Órabérek Európában Egy kis Szines
- itt a lista
Az EU legszegényebb tagállamának számító Bulgáriában tavaly átlagosan 3 euró
70 cent (ezer forint) volt az
órabér, míg Svédországban
41 euró 90 cent (12 ezer forint).
Már megy Virtuális állásexpónk. Nézzen be most!
Annak ellenére, hogy Európában Svédországban a legdrágább
a munkaerő, a skandináv állam gazdaságilag versenyképes
maradt, mert igen nagy a termelékenység az iparban más országokhoz képest és jobban is emelkedett az utóbbi években.
„Az ipari termelékenység 2007 óta 2,5 százalékkal nőtt, míg Németországban csupán 0,9 százalékkal, Európa átlagát tekintve
pedig 1,6 százalékos a mutató” - idézte Erica Sjölandert, a svéd
fémipari szakszervezet közgazdászát a The Local című svéd lap.
(MTI)

Szoknyát hordanak a svéd vasútnál dolgozó férfiak. A svéd vasútnál dolgozók leleményesen kerülték meg a
szigorú, rövidnadrágot tiltó öltözködési szabályzatot. Szoknyát
kezdtek hordani. A stockolmi vasúttársaságnál nagyon szigorúak az öltözködési szabályok. A férfi dolgozók még nagy melegben sem hordhatnak rövidnadrágot. A vonatokat a nem egyszer előforduló 35 fokos hőségben kell vezetni, és ezt nem lehet
kibírni hosszúnadrágban - mondta az egyik masiniszta. Ezért a
svéd vasútnál dolgozó férfiak új módszerrel kerülték meg a szigorú szabályokat - írta a Telegraph. Szoknyát vettek fel. A társaság erre nem tudott mit tenni, hiszen nem diszkriminálhatják
a férfiakat a szoknyaviselés terén. Ha a nők hordhatnak, miért ne
hordhatnának a férfiak - mondta a társaság szóvivője. Csak azt
írták elő, hogy az alkalmazottaknak tisztának és rendezettnek
kell lenniük. (origo)

2013. június
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Munkavédelem
Professzionális elektrokémiai
alkoholteszterek
Egyre több MÁV-TRAKCIÓ Zrt. által üzemeltetett mozdonyszemélyzet feljelentkezési helyen kerül beüzemelésre Alcoscan típusú, AL sorozat jelű alkoholszonda.

Hátránya:
Egyszerű egygombos működtetés ellenére (opcionális USBcsatlakozás mellett) az eredmény mentése számítógépre 30
sec lenne, de ez információátviteli protokoll vagy hálózati számítógépes eszköz közbeiktatásával több perc lehet (feltételezem
módosítva lettek a feljelentkezési normaidők).
Hiteles mérőeszközként alkalmazva:
a pontos működés érdekében az alkoholtesztereket 6 hónaponként vagy 10000 mérés után kalibrálni kell,
szenzorélettartam korlátozott,
működtetési hőmérséklete 0~50 Co között terjedhet. Hideg, téli
időszakban szabadban nem használható (baleset?),
a hitelesítési bizonyítvány kezeléséről, bemutatásáról gondoskodni kell,
mérésügyről szóló törvény valamint végrehajtásáról szóló
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet esedékes.
A munkáltató nem kívánja hiteles mérőeszközként alkalmazni.
Használata tájékoztató jelleggel bír, pozitív mintavételezés esetén követni kell a 25/2009. Vezérigazgatói utasítást, MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában jóváhagyott alkoholszondás, vérvételi protokollt!
Az elektronikus alkoholdetektorok működési technológiájában
legmodernebbnek számító (Fuel-cell) „üzemanyag cellás” félvezetős érzékelés gyakorlati terméke. A kiemelt minőségű elektrokémiai szenzora biztosítja a pontosságot és a relatív hosszú
élettartamot. Az érzékelő elem a levegő áramlási útjába helyezve érzékeli a mintavétel kezdetét és ezzel indítja a mérésciklust,
folyamatosan figyeli a bevitel folytonosságát és nyomását. Készülékkel a kilélegzett levegőből megállapítja a tüdő véralkohol
szintjét és a mért értéket véralkohol % (BAC%), g/l (‰) és g/l
értékben digitálisan kijelez. Az érzékenysége (0,001) három tizedes, míg tájékoztatásként jelezve, hogy az alkoholkimutató
indikátorcső csupán (0,1) egy tizedesnyi. Limitált pozitív küszöbértéken felül audiovizuálisan riaszt. Az opcionális USB PC
port és elemei teszik lehetővé légalkohol teszt eredményének
a számítógépen (Windows) való rögzítését és az eredmények
exportálását Web-en, jellemzően Excel formátumban. Névhez
köthető, naplózott, dokumentált méréseket lehet végezni vele,
előírt működtetési fenntartási körülmények között.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A hitelesítéstől, hátrányoktól, alkalmazás módjától függetlenül
(a 1993. évi XCIII. törvény 55. § (1) d.) pontja alapján új technológia
bevezetésekor kötelezően előírt oktatás keretén belül feltételezem, hogy a munkáltatói jogkörgyakorlók az eszköz alkalmazása előtt gondoskodtak arról, hogy értesítve legyenek az oktatással megbízott szervezetek. Soron kívül parancskönyvileg hívták
fel a munkavállalók figyelmét, hogy még a tájékoztatásként bíró
mérést sem teszi etikus módon lehetővé és befolyásolhatja:

•
•
•

a munkavállaló esetleges tüdőbetegsége,
testhőmérséklet emelkedése,
magasabb szintű „aceton tartalmú levegőt”, nem mindegyik (Fuel-cell) cellaérzékelő tudja megkülönböztetni,
amelyet egyébként tévesen felismert alkoholt jelenthet.

Az Országos Rendőr-főkapitányság 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítása szerint kell eljárni a – közúti, vasúti, vízi és légi – közlekedés szabályai megtartásának jogszabályi felhatalmazás alapján
történő ellenőrzése, továbbá mindazon személyek ellenőrzése
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Kértük a munkáltatót, hogy biztosítsa az alkoholteszterhez előírt
szájrészek magyar nyelvű használati útmutatóját és ezt tegye
közzé. (Három évvel ezelőtt az első ilyen típusú eszköz beszerzésekor ez még nem állt rendelkezésre.) Feltételezem, hogy a
mérőeszköz használatának elrendeléshez hasonlóan Munkavédelmi Szabályzat helyi függelékében leszabályozva megtörtént
ez is. Parancskönyvben közölve lett és feleslegesnek tűnik ismét
a szó szerint közzétenni (vagy mégis?):

során, akiknél a cselekmény elkövetése kapcsán a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenléte
vizsgálatot igényelhet. Ezen esetekben is idült/akut tüdőbetegség és testhőmérséklet emelkedés valamint egyes betegségek
a légalkohol mérés eredményét befolyásolhatják, ezért amen�nyiben erre a mintavételezés végrehajtására irányuló személy
nem járul hozzá (ekkor kitöltendő, vonatkozó nyilatkozatot tesz
az intézkedés alá vont), vér – és vizeletvétel foganatosítása
szükséges.
Minden elektronikus cellaérzékelős alkoholdetektorral való
mérési módnál szükséges egy fizikai kapcsolatot létesíteni az
eszköz és az emberi szervezet között. A mintavételezés végrehajtásához egy szájrész szükséges.
A szabadalmi joggal bíró gyártó (ACE Handels- & Entwicklungs
GmbH), valamint valamennyi hazai beszállító (a MÁV-os is) személyenként és tesztenként egy új szájrész használatát írja elő.

Felhasználási utasítás
„Az AL5000, AL5500, AL6000, AL7000, AL9000-s alkoholszondákhoz tartozó befogószár illetve szájrész, egyszeri használatra van szánva – egészségügyi és fertőzéselkerülési okokból!
A befogószár (szájrész) semmilyen körülmények között se legyen többször használva, még ugyanazon személy által sem!
Csomagolás: A 25-ös kiszerelésekben, egyenkénti csomagolásban. Használat: A készülék befúvónyílásába kell helyezni, (a
vékonyabb oldal csatlakozik az eszközhöz, a fújást a vastagabb
oldal irányából kell végezni). Használatához tápellátásra nincs
szükség!”
A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező kötelezettségeket a munkáltató nem háríthatja a munkavállalóra. Egységes, hálózati szinten azonos leszabályozást (MvSz
módosítást) kértünk a Biztonsági csoporttól, a szakmai apparátustól. A munkáltatóval közösen felelősek vagyunk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Fel nem merülhet - még gondolat
szintjén sem – hogy gazdasági érdeket (keresett koncepciót)
helyezünk, munkabiztonsági kockázat elé!

Balesetmentes közlekedést kívánok!
Hornok Béla

2013. június
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Alapítványi levél
Tisztelt Tagtárs!
Napjainkban gyakran olvashatunk arról, hogy a társadalmi értékrend átalakul, olyan érték, mint
a segítőkészség eltűnni látszik napjaink önző világában. Érezzük és tapasztaljuk, hogy a mindennapi megélhetés egyre nehezebb és felér egy katasztrófával, ha családfő beteg lesz vagy elemi
csapás éri a család otthonát.
A mozdonyvezetők már több mint 10 éve felismerték, hogy az összetartozást erősíti, ha a szociálisan nehéz helyzetbe került kollégák
segítséget kapnak a bajban, ezért életre hívták a Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért Alapítványt (továbbiakban:
Mozdonyvezető Alapítvány). Korábban és napjainkban is találunk számos példát a munkatársi önzetlenségre, amikor például gyűjtést szerveztek kisebb közösségek, tagcsoportok társaik támogatására. Az embert és családot érintő váratlan események és a
rendkívüli élethelyzetek száma egyre emelkedő számot mutat szűkebb környezetünkben.
Szakmai szolidaritásunk intézményesített támogatója a bajban a Mozdonyvezető Alapítvány, melynek a megnövekedett segélyezési
igények kielégítésére további anyagi forrásokra van szüksége. Ezért útjára indítjuk az „Adj egy ötöst!” akciót, melynek lényege,
hogy legalább napi öt forinttal, mindösszesen évi 1 825 Ft egyéni adománnyal támogassuk az alapítványt. A pénzbeli támogatást az
alapítvány számlájára (11706016-20806949) lehet elutalni, a „közleményben” fel kell tüntetni: „Adj egy ötöst!”. További lehetőség az
egyéni támogatás befizetésére a tisztségviselőknél átvehető csekk.
Tisztelt Mozdonyvezető Kolléga!
Kérünk téged, hogy egyéni adományoddal támogasd a Mozdonyvezető Alapítványt, hogy segíteni tudjon a bajba jutottaknak! J. F.
Kennedy híressé vált mondását átfordítva: „Ne azt kérdezd, a mozdonyvezetők közössége mit tehet érted, hanem te mit tehetsz a
nehéz élethelyzetbe került mozdonyvezetőkért!”
Budapest, 2013. június 5.

		
		

Tóth Ferenc Attila							
a kuratórium elnöke					

Kiss László
a MOSZ elnöke

Az első támogatók, június 5-én
kézjegyükkel is alátámasztották
segítő szándékukat.

Mozdonyvezetők Szakszervezete
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Fotó: Szécsey István, a SIEMENS képviselője
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Amit tenned kell:

elutalni a támogatásodat az alapítvány
számlájára: 11706016–20806949
vagy keresd fel tisztségviselődet,
aki segít eljuttatni adományodat
az alapítványhoz!

Mozdonyvezetők a mozdonyvezetőkért!
Mozdonyvezetők a biztonságos
és egészséges életért Alapítvány
Nyilvántartási szám: 8273

www.mosz.co.hu/new_MOSZ/index.php/alapitvany.html

