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Mozdonyvezetők Szakszervezete
Balogh Sándor

szerkesztői jegyzet…

A 63.-on túl, a 23.-ik előtt
Minden év júliusának második hete a vasutasokról szól. Így volt
ez 2013. évben is a 63. Vasutasnapon. Az új vasúti tisztek eskütétellel vállalták a vasút zakatoló útjának jövőbeni egyengetését,
a múltban a vasútért tenni akarók egy maroknyi létszáma pedig
elismerésekben részesült eme ünnepélyes napon. 1961 óta, amióta
e hivatást megünneplik hazánkban, sok minden megváltozott. A
valamikori vasúti hálózat jóval kisebb lett az elmúlt 63 év alatt,
a vasúton dolgozó munkavállalók száma ma már csak töredéke
annak, ahhoz képest mely akkortájt volt, amikor a neves napot
kormányhatározat alapján megálmodták. Talán napjainkban már
csak az a meglepő, hogy nem nevezték még át nemzeti vasutasnappá e méltán elismert napot. Mi változott az elmúlt bő fél évszázad alatt? Mondhatnám: minden, s mondhatnám: semmi. A vasút
átlagsebessége szinte semmit sem változott. Egy 1953 menetrend
tanúsága szerint ma sem jut el gyorsabban egy gyorsvonati pótjeggyel megtűzdelt vonat adott fővonalon Budapestről célállomásáig. A vezetők és vezetettek aránya ma sincs másképpen, mint
évtizedekkel ezelőtt, s hogy szervezik, átszervezik a céget folyamatosan, már senkit sem lep meg igazán. Lényeg, hogy egyre kevesebb pénzből kellene egyre jobb vasutat működtetni. Ez a fából
vaskarika története, de mindig akadnak olyanok, akik e megoldhatatlan feladat megoldására vállalkoznak ideig, óráig. De most
inkább dicsérjük azokat, akik e változó, egyre nehezebb világban
mégis csak biztosítják a vasút zavartalan működését. Sok ezer más
elismerésre méltók közül gratulálok most azon keveseknek, akik
most kitüntetéseket vehettek át a Vasutasnapi ünnepségen. Gratulálok azoknak is, akiknek most nem jutott kitüntetés, elismerés,
csak részemről egy aprócska köszönet!
S ha már az ünnepeknél járunk, folytassuk a sort egy számunkra
kedves hagyománnyal is. Augusztus 23-án, 23 évvel ezelőtt alakult meg a Mozdonyvezetők Szakszervezete a Vasutasok Szakszervezetének Benczúr utcai székházában. A megalakulást megelőző
VSZ-n belüli tagozati munka korlátozása arra ösztökélte az akkori Küldötteket, hogy döntést hozzanak az önálló mozdonyvezetőket képviselő szakszervezet megalakulásáról. A döntés meg-

született és néhány hét leforgása alatt közel hatezer fő lépett be
a Mozdonyvezetők Szakszervezetébe. Az akkortájt még létező
fűtők, vontatási vonatkísérők, segédkezelők és mozdonyvezetők
pillanatok alatt felismerték az önálló érdekvédelem fontosságát.
Olyan nagymérvű volt a mozdonyvezetői érdekek képviseletének
elmaradása, hogy mondhatni hatalmas változásokat lehetett elérni néhány év alatt. Az első közös sztrájk élménye tovább növelte a szakmai kohéziót. A fanyalgók mondják, hogy napjainkra ez
a lendület megtorpant. Ha valaki reálisan ítéli meg a helyzetet,
annak tudnia kell, hogy sokat változott a világ, amelyben élünk.
Átalakult a jogi és egyéb környezet, melyben az elérhető léptékek jelentősen megváltoztak. Napjainkban – ki gondolta volna a
megalakuláskor – a munkahelyek megtartása a legfontosabb cél.
A munkakörülmények ma sem idilliek, de ha valaki visszagondol,
hogy milyenek voltak 1990-ben, látnia kell a változást. Nem csak
a vezetőállásokra gondolok, hanem a foglalkoztatás feltételeire is.
Az egy éjszak háromszor jött az értesítő-jellegű foglalkoztatás ma
már ismeretlen fogalommá vált, főleg a fiatalabb kollégák körében, és ezek nem a munkáltató önkéntes adományai voltak, hanem
a szakszervezet elmúlt történelmének vívmányai.
Köszönet minden egykori és jelenlegi tisztségviselőnek, hogy kitartó és elkötelezett munkával segítették utunkat, amely bár a kezdetektől göröngyös volt, de közös erővel mindig továbbhaladtunk
rajta. A jövő sem lesz könnyebb! Bízunk abban, hogy a kollégáink
érdekében vívott küzdelmünkben egyre több új segítőre is lelünk,
akik felismerve céljaink fontosságát csatlakoznak szakszervezetünkhöz. De addig is: legyünk büszkék az eddig elért eredményekre és ünnepeljük meg azokat….

Happy Birthday MOSZ
Kiss László
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VASZ Családi és sportnap
…a BVSC pályán! Először is azzal kezdeném, hogy irigykedni nem szép dolog! Látom lelki szemeim előtt, ahogy
a Kedves Kollégák forgatják az újságot, nézik a képeket! El kellett volna menni…hangzik a halk sutyorgás. Késő!
De jövőre szeretettel várunk Mindenkit! Egy kis ízelítő, miről is maradtatok le.

A Keleti pályaudvarról indultunk gőzvontatású nosztalgiavonattal Rákosrendezőre.
A pályaudvaron pogácsával, borral kínálták a megjelenteket, így
a reggeli kipipálva.

A gyerekek nagy izgalommal és
korukhoz mérten türelemmel
próbálták kivárni az indulás
időpontját. A kicsik fotózkodással, kártyázással, a nagyok borocskával, hisz a jó bor nemesít.

Zászlófelvonulás és fúvószenekar kíséretében érkezett a sereg
a BVSC pályára.
Mindenki elfoglalta a bázisát, a VASZ elnöksége köszöntötte az
egybegyűlteket, majd imát mondtak a jó időért és a felhőtlen
szórakozásért.

Mozdonyvezetők Szakszervezete
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Délelőtt a színpadon néptáncosok és hastáncosok szépségükkel, bájaikkal, később a musicelesek a hangjukkal kápráztatták
el a közönséget.

Az ökör, malac, csirke, kolbász, sör, bor csak ránk várt! Napokig
pácolt húsok, ízletes aromája olvadt a szánkban, nem is beszélve a tökéletesen csapolt sörökről!

A fellépők és a vendégek lubickoltak, kik a medencében, a hűs
vízben, kik a színpadon az izzadságban. Szerencsénkre jó időt
kaptunk, Vezetőink imája hatott és a húsokat sem kellett sokáig
sütni, hisz a tűző nap duplán színt adott az ételeknek. A medencében voltak pancsoló kislányok és pancsoló nagylányok!

A focisták megkezdték kemény, de barátságos küzdelmüket a
zöld gyepen. Barátság ide, barátság oda, a leigazolt focisták színészi képességüket felülmúlva volt, aki a földön fetrengett. Bár a
mai napig nem értem, hogy a képen látható 5 ember miért kerget 1 labdát?!

2013. július
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VASZ Családi és sportnap
Íjászat, arcfestés, csocsó, ulti, jenga és ugrálóvár a játékos kedvű és meleget tűrő jelenlévőknek. Bárki igénybe vehette a csocsót, fiúk-lányok, felnőttek-gyerekek.
A jengánál a Hölgyek jeleskedtek, Ők építettek, a Férfiak romboltak.

Arcfestésnél a kisasszonyok a bőség zavarában nem tudtak
választani, a fiatalemberek megmutatták, hogy kiskorban még
határozottabbak, és a tárt karokkal váró, gyerekeket imádó profi
arcfestők karjaiba omlottak.

Gubik Petrának köszönhetjük még, hogy emelte a nap színvonalát és nem vett rajta uralmat, az ujján lévő feketeözvegy gyűrű.
Viszont annál több szeretetet sugallt (lehet a szív alakú fülbevalónak köszönhető) pár magyar számmal, melyet a közönség
kérésére énekelt.

Délután Badár Sándor humorista (volt vasutas kolléga) csalt
mosolyt az arcunkra. Végül, de nem utolsó sorban, a várva várt
legnagyobb babos kendős, Nagy Feró és a Beatrice, az X-Faktor
Mentora, zenekarával csápoltatta a nagyérdeműt.

Feró a huncut mosolyával és fenomenális humorával, fiatalos,
lendületes temperamantumával, szívből jövő szeretét még a kezével is kifejezte.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

7
A foci győztesei: I. Keleti Sasok, II. Miskolc, III. Nyugati Start
Legjobb kapus díját László és a Gólkirály címet Szabó Roland
vehette át.

Mellesleg Feró még egy vagány, belevaló rajongót is felhívott a
színpadra és éneklésre buzdította, mely a közönségnek láthatóan nagyon tetszett.

Akinek a nevét emlegetni fogjuk egész 2013-as évben, hogy milyen frenetikusan jó, színvonalas családi és sportrendezvényt
csinált nekünk, nem más, mint Gelencsér László! Kedves Laci!

A sporttevékenységen résztvevő helyezettek fénypontja a késő
délutáni eredményhirdetés. Átadtuk a díjakat és együtt örültünk
a nyertesekkel.

Az íjászat nyertesei: I. Princz Alexandra, II. Szabó Attila, III. Nagy
Balázs.
Gyermek ijjászat győztesei: I. Fige Dorottya, II. Szabó Emese, III.
Papik Balázs.

Úgy hiszem, hogy nemcsak a saját, hanem a VASZ nevében írhatom: Köszönjük! Bízom benne, hogy sok-sok ehhez hasonló
rendezvényt köszönhetünk még Neked! Köszönöm, hogy részese lehettem!
Oszvald Fruzsina

2013. július
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Jogtanácsos válaszol
… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!
Szakszervezetünk egyik tagja az
adott napi szolgálatleírása szerint
végezte munkáját, amikor is új,
eredetileg nem tervezett szolgálati feladatokat kapott, így a munkáltató által kijelölt időben nem
tudta kivenni a 45 perces munkaközi szünetet. A mozdonyvezető
természetesen mozdonyvezetői
eseményjelentést készített a munkaközi szünet elmaradásáról. A
munkáltatói jogkör gyakorló intézkedett ugyan a ki nem vett munkaközi szünet kifizetéséről, de csak
„rendes” munkaidőként, vagyis
nem ismerte el kollégánk rendkívüli munkavégzés díjazása iránti
igényét. Ennek eredményeként
az illetékes munkaügyi bíróságon
peres eljárást indított a mozdonyvezető. Az eljáró elsőfokú bíróság
helyt adott a munkavállaló kereseti kérelmének, ezért a ki nem
vett munkaközi szünet rendkívüli munkavégzésként történő kifizetésére kötelezte a munkáltatót. Az alperesi munkáltató nem
vitatta az eljárásban, hogy a per tárgyát képező szolgálat során
a munkaközi szünetet nem tudta kivenni a munkavállaló a munkavégzési kötelezettségei teljesítése miatt, azonban továbbra
is fenntartotta álláspontját, hogy túlóra nem számolható el és
nem fizethető ki. A peres eljárásban előadta kollégánk, hogy az

idevonatkozó parancskönyvi rendelkezés értelmében, - amely a
munkaközi szünetre vonatkozó 2012. július 01-jétől alkalmazandó szabályokat rögzítette - ha a munkaközi szünet az adott szolgálat alatt nem adható ki, úgy a munkaközi szünet tartama alatti
munkavégzést munkaidőként kell díjazni, annak jellege szerint.
A munkáltató által csatolt szolgálatleírás egyértelműen tartalmazta az elvégzendő munkaköri feladatokat, mint ahogy pontosan ki volt jelölve a 45 perces munkaközi szünet is. A Kollektív
Szerződés, mint munkaviszonyra vonatkozó szabály 36.§ 1. pont
c) alpontja meghatározza a munkaidő-beosztás fogalmát, valamint a 37.§ 1. pont a) alpontja azt is, hogy a munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzés rendkívüli munkavégzésnek minősül.
A munkavállaló álláspontja szerint, a Kollektív Szerződés fent
hivatkozott rendelkezése értelmében a munkaidő-beosztás fogalmi körébe tartozik az egyes munkanapokon a munkavégzés
időtartamának meghatározása is. Az pedig nem volt vitatott,
hogy a munkaközi szünet ideje alatt munkát végzett a mozdonyvezető, tehát a munkavégzés időtartama megnövekedett. Ennek
megfelelően, amennyiben a munkavégzés időtartama megnőtt,
akkor az eredeti munkaidő-beosztásától eltérő munkavégzést
teljesített a felperesi munkavállaló, tehát ennek okán rendkívüli
munkavégzésnek minősül a ki nem adott munkaközi szünet.
Persze most is csak azt tudom mondani, a jövő majd eldönti,
hogy az alperesi munkáltató benyújtja-e fellebbezését az elsőfokú ítélet
ellen, és mikor, milyen Dr. Király György
eredménnyel fejeződik be
a peres eljárás.

GYÁSZJELENTÉS
Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett és tisztelt kollégánk

Szilák István
(1965-2013)

2013. július 4.-én, életének 48. évében örökre itt hagyott bennünket.
Tettét megérteni soha nem fogjuk, de döntésébe bele kell nyugodnunk.

Nyugodj békében!
„Drága jó szüleid szeme fénye voltál
Róluk mindig oly nagy szeretettel szóltál
Most, hogy elmentél, megpihensz majd náluk,
Nekik is Te voltál minden boldogságuk”
MOSZ Szentesi Tagcsoport

Mozdonyvezetők Szakszervezete
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Parádés mozdonybemutató, több száz látogató – a
Vasúttörténeti Park idén is sok különlegességgel várta
a Múzeumok Éjszakájára érkezőket
Több száz lelkes és jókedvű érdeklődő látogatott ki a Vasúttörténeti
Parkba június 22-én a
Magánvasutak találkozójára, ami a Múzeumok
Éjszakájának apropóján
éjszakába nyúlóan fogadta a felnőtteket és a
gyermekeket egyaránt.
A szervezők felkérésére a Rail Cargo Hungaria egyik legnagyobb
büszkeségével, a 1116-045-ös pályaszámú Taurus mozdonnyal
vonult ki. Idén a vállalat rendezvényen való részvételét tovább
színesítette, hogy a Siemens Zrt. Vectron mozdonyát is – amelyeknek a magyarországi engedélyezéséhez szükséges próbáit
a társaság végezte – felsorakoztathatta az impozáns vontatójárművek sorába, illetve 2068-as tolatómozdonyával a Rail Cargo
Carrier Kft. is képviseltette magát.
A Rail Cargo Hungaria Zrt. részéről a Vontatás szervezetét Dudok Péter vontatási reszortos képviselte. A Tauruson két mozdonyvezető kollégánk, Zsólya Tibor és Kiss Mihály váltásban fogadták a vezetőállásra lépő érdeklődőket. Ezekre a pillanatokra
jó szívvel, mosolyogva emlékeznek vissza: „rengetegen voltak

mozdonyvezetőinket is a Taurus vezetőállásában. Dr. Kovács
Imre látogatását követően a következő szavakkal köszönte meg
mozdonyvezetőinknek a részvételt: „Köszönöm Nektek, hogy
cégünk nevében részt vettetek a kiállításon! Ezzel is bemutathattuk, hogy van jelenünk és jövőnk is. És nem csak a kiállítást
köszönöm, hanem a napi munkát is, amellyel minden mozdonyvezető kolléga elősegíti, hogy a saját trakciós képességünkkel
versenyképesek legyünk a konkurenciával szemben.”
A nap során a mozdonyok, illetve vállalatunk rövid ismertetőjét
a fordítókorongon történő megfordítás pillanatai mellett is többször, hangosbemondón keresztül ismertették a látogatókkal.
A színes és tartalmas programoknak köszönhetően egy szempillantás alatt eltelt a nap. Az éjszakába nyúló események
azonban még adtak kis esélyt arra, hogy az utolsó perceket is
kihasználva a látogatók részesei legyenek az éjszakai lóvasút-utazásnak, körutazást tegyenek az első fordítókorongon,
vagy éppen a mécsesek fényében csodálják meg a matuzsálemi
gőzmozdonyokat.
Társaságunk büszke arra, hogy a rendkívül színvonalas és sok
látogatót vonzó program részese lehetett és örömmel tesz eleget a Vasúttörténeti Park jövőbeni, hasonló jellegű felkérésének
is. Bízunk abban, hogy sok gyermekben ébresztettük fel a kíváncsiságot a vasutas hivatás iránt és reméljük, néhány éven belül
őket is köszönthetjük a vállalat kötelékében.
Gyermekszáj, avagy a legjellemzőbb kérdések, amelyeket az
apróságok – talán a jövő vasutasai – feltettek mozdonyvezetőinknek:
• Akkor ezt a mozdonyt most elindíthatom?
• Milyen erős a mozdony?
• Hogy kell mozdonyt vezetni?
• A gombokat milyen sorrendben kell megnyomni?
• Hogyan lehet dudálni?
RCH Kommunikáció

kíváncsiak a mozdonyra, több mint ötszázan kerestek fel minket, ennek nagy része gyermek volt. A kicsik nagy lelkesedést
és érdeklődést mutattak. A legtöbben vezetni, illetve, ha már azt
nem lehetett, dudálni szerettek volna. Minden gomb, minden
részlet érdekelte őket.”
A nagyszabású rendezvényre vállalatunk Igazgatóságának elnöke, Dr. Kovács Imre CEO is ellátogatott. Miután végigtekintette a fordítókorongon büszkén feszítő mozdonyokat, felkereste

2013. július
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Területi hírek
Szombathely
Július hó adta magát. Hol 40 fokos meleg, hol 15 fokos „hideg”
szél, eső, s kemény jégverés jött. Bár nem mindenkit lepett meg
a dolog, azért volt, aki autója karosszériáját formatervezett „diónyi” jéggel egyengettette meg. Amerre járt az „áldás”, szinte
mindent elvitt. Míg a Balatonon, az „Úszó napon” kb. harminc fő,
élvezte az egész napos jó időt, otthon 100 km-re csúnya világ
volt, az a pár család, aki autóval jött, jó befektetést csinált. Nem
kellett azon gondolkodni, hogy az otthon szabadba lévő autóval
most mi van. Az „Úszó” versenyen szinte minden korosztály
képviseltette magát, így az egész napos fonyódi program jól
telt. A hivatalos program mellett, a kellemes vízben, felnőttek,
gyerekek labdáztak, kikapcsolódtak, amiért jöttünk azt tettük.
Hazafelé az „ég kegyes”, hűvös jó időben utaztunk, akkor még
nem tudtuk milyen csúnya világ járt arra. Tovább június 28-án
került sor a Ság hegyi „Családi vasutas” napra a celldömölki tagcsoport szervezésében. A korán kelők már reggel elkezdték a
készületeket a finom ebédhez. Halászlé három fajta halból a helyi horgászok készítésével, valamint babgulyás volt a déli menü,
amely nagyon finomra sikeredett. A jó hangulatot egyik kolléga
fia és barátai alkotta zenekar fokozta, évről évre egyre többen
vesznek részt a hagyományosan a tagcsoport szervezésben
lévő napon. A pince klub jó helyet, a szervezők pedig finom ételt,
italt biztosítanak a kollégáknak. Az ember szívét csak melengeti,
ha a régi szokás ismét visszatér, s egyre több kolléga érzi ott a
helye. Ismét egy hét múlik, a Tapolcai „vasutas” nap adja a programot. Erőnkhöz képest támogattuk a szervezőket, s plakáttal
hívtuk fel, munkatársaink figyelmét az egész napos programra.
Ahol ismét meg lehetett csodálni a Nohab mozdonyt kívülről, s
belülről. Valamint ezer program, szórakozási lehetőség biztosította a jó hangulatot. A főzőversenyen csapatunk (Tapolcai fiúk) a
harmadik helyezést érték el, szép eredmény. A programok után
térjünk rá a foglalkoztatásra. Bár nem nagy mennyiségben, de
van operatív vezénylés a kollégáknál. Azért ha valaki csak ebből
állja a számlákat, azért megérezni ezt. A felfutott teherforgalom
hozott a konyhára, ilyen kellene átlagba havonta, két, három hét.
A nyári forgalom megnövelte a nagy tó felé s mellett közlekedő
vonatok számát, így a nyár pozitív képet ad. Biztos a kihasználtság is megfelelően nőtt. A típus s a vonalismeretesek befejezték
a képzést, és vizsgát tettek a hó elején. Érdekes kérdést vet fel a
típuscsalád, már ha van ilyen, és három illetve négy generációs

mozdonyokat be lehet-e sorolni annak. Egy jóképű vitát megérne azért. Mert ellehet mondani, itt nem ugyanott van a „gáz”, a
„kuplung”, a „fékpedál”, s a kormány, meg még egy két más dolog, mint a teherautókban. Nem is tudom, miért érzem jónak ezt
a hasonlatot. A helyi ügyeknél, ismét találtunk a fordulók kialakításakor helytelen adatokkal, amit a munkáltató mikor szóvá
tettük, időszerűen javított. S a legvégén, ismét hallani a MT által
biztosított munkaidő kedvezmények bejelentéséről, s annak bizonylatolásáról, s elszámolásáról, alakul a dolog. Nagy élmény
úgy tíz-tizenöt éve voltunk kint az osztrák kollégáknál, s akkor
Ők nem csak a vezénylést tudták előre egy évre, hanem az előre tervezett szakszervezeti munkavégzést is, s lám be volt írva
előre, rendesen órával stb., s nem hallottak arról, hogy igazolják
a munkáltató felé, már jól érted a munkáltató felé, hogy Ő ott mit
csinál. Talán ezért is vannak előbbre egy ici-picivel, mivel amit
lehet, előre betervezik. Látom már, bejelentem a munkaidő kedvezményt, majd igazolom magam, s igazolom a részvételem,
papíron. S hozok egy igazolást, hogy jogosan veszek részt rajta,
majd a munkáltatóm igazolja, hogy ott voltam, amit bemutatok
magamnak, és neki, hogy tudjam ott voltam. Ezt mind papíron.
És ekkor a munkáltatóm is bejelenti számomra a tárgyaláson
való részvételét, s Ő is hozza az igazolást, a megfelelő helyről,
hogy ott van, s most munkaidőben van, tehát ha tárgyalunk,
tárgyaló képesek vagyunk. Ezt mind papíron. Nem is értem, ha
a bejelentőben megjelöli valaki a szakszervezeti munkavégzés
napját, akkor miért gondolja valaki, hogy ezt igazoltatni kell. Ez
kb. olyan, mintha a szabadságomat igazoltatni kellene, a szálloda portásával, hogy ott voltam, mert különben „nem is tudom”.
Van még egy-két érdekessége a dolognak, amivel már ezelőtt is
találkoztam, ez nem új. Nekem erről egyszerre egy pénzintézet
jut eszembe, akinél aláírás változás hivatalos bejelentésekor,
az ügyintéző érdeklődött, s miért történt változás az aláíró személyében, elmosolyodtam -„Ezt ugye a minket
megválasztott emberektől
kérdezze meg” - közöltem
– „mert én nekik tartozom Horváth György
beszámolási felelősséggel!”

Budapest Centrum
A MÁV TRAKCIÓ ZRt. VSZK Budapest és a szakszervezetek között júniusban és júliusban HÉT ülés keretében került sor, találkozóra. Az ülésen részt vett Német Zoltán a VSZK vezetője,
valamint Nagy Tamás és Gál Attila VSZT vezető. A HÉT ülésen a
szakszervezetek képviseletében a MOSZ Bp. Centrum terület, a
Bp. Nyugat és Kelet terület vezetői, a MOSZ Északi tagcsoport
vezetője valamint a GSZ és VFSZSZ képviselője jelent meg.
A júniusi HÉT ülésen napirend előtti hozzászólás nem volt, az
elfogadott napirend szerint először a központ májusi teljesít-
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ményéről volt szó, ennek keretében Német Zoltán a VSZK gazdasági helyzetéről adott részletes tájékoztatást. A számok azt
mutatják, hogy a személyszállításban a májusi teljesítmény
alapján, 8,2% az elmaradás a 2012 hasonló időszakához képest,
de ez az adat több mint 100.000 kilométerrel nagyobb teljesítményt mutat, mint a 2013 áprilisi mutató. A teherfuvarozásban
a májusi adatok kis elmozdulást jelentenek felfelé, a teljesítmények a tavalyi bázishoz képest azonban még mindig magas,
ezúttal 9,2 %-os elmaradást jeleznek.
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A rendkívüli árvíz helyzet miatt a vasúti közlekedésben is változások voltak (vannak), ezek miatt a rendkívüli túlóra további
növekedése várható elsősorban Győr és Székesfehérvár telephelyeken, és az ezekhez kapcsolódó szolgálati helyeken.
A központ mozdonyvezetői létszáma továbbra is csökken, ezúttal is volt ittasság miatti azonnali hatályú felmondás, egy kollégánk elhunyt, többen pedig visszatértek a vidéki központokba.
A magán vasúttársaságok felé az elvándorlás is jelen van a
területen. A szabadságkiadás eddigi állásáról adott tájékoztatást Német Zoltán. Elmondása szerint a szabadságos ütemterv
szerinti a szabadságok kiadása, sőt néhány szolgálati helyen a
tervekhez képest elmaradás van. Ferencvárosban az eltérés
240 nap, Székesfehérváron és Szolnokon 100-100 nap a munkavállalók javára! Összesen 560 nap az elmaradás, de az adat
annyiban „sántít”, hogy a terveket nem korrigálták, az év eleje
óta bekövetkezett létszámcsökkenéssel!
Áprilisban folytatódott a képzés, a típusismeretre (3870óra) több
órát fordítottak, mint a vonal (1144óra)- és állomásismeretre.
Összesen ez 5000 órát jelentett. Állásidő összesen 296 óra volt
májusban. Következőkben az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdések kerületek napirendre. A terület mozdonyvezetői közül sokan másodállásban, bejelentett munkaviszonyban
vagy megbízási szerződéssel, vállalkozói igazolvánnyal munkát
vállalva egészítik ki jövedelmüket. Őket érte váratlanul, hogy a
munkáltató az eddigi gyakorlatot felrúgva, kevés kivételtől eltekintve, nem kívánja engedélyezni a másodállást, ha az, vasúti közlekedéssel összefügg. Akár nosztalgia, akár iparvasút,
erdei vasút, járműjavító, mind-mind tiltó listára kerülhet. Az
okokat nem sikerült kideríteni, Német Zoltán elmondta, hogy
a stratégiaváltásról van szó, de ez nem magyarázat. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy azokat a másodállásokat, amelyek a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt üzleti érdekeit nem sértették, engedélyezte a
munkáltató, most erre nem tett ígéretet. Kivétel a Széchenyi hegyi Gyermekvasút, (erre már intézkedés történt) s talán a BKV.
Ennél több információval a központvezető Úr sem rendelkezett.
A problémát már jeleztem a MOSZ vezetőinek is, kérem, ha elutasításra kerül a másodállású foglalkozásra való kérelmetek,
keressetek meg, írjatok email-t.
Egyebekben kérdésemre a munkáltató elmondta, hogy Vác állomáson folyamatban van az MKSZ eltöltésére alkalmas hely
kialakítása, sőt Német Zoltán jelentkezési helyet is létesítene
ott. Balassagyarmaton nem tervezi a munkáltató a kerékpártároló területének csökkentését. A Keleti KSZH területén a gépek
tárolásra, mozgatására, tolatási mozgások lebonyolítására,
a felvigyázó tehermentesítésére, egyelőre nem tervezi külsős
alkalmazását, de nem zárkózott el a kérdés rendezésétől. Az alkoholszondás jelentkezések további bevezetése várható, most
Ferencvárosban is elkezdődött a telepítése. Ebben az évben
várható, hogy az Esztergomi jelentkezés az Északi felvigyázóhoz lesz bekötve, a Bp. Déli „bekötése” a Bp. Keleti felvigyázóhoz, 2013-ban nincs tervezve!
A júliusi HÉT ülésen napirend előtti hozzászólás nem volt, az
elfogadott napirend szerint először a KSZ Helyi Függelék két
szolgálat közötti lakáson töltött pihenőidővel kapcsolatos MOSZ
módosító javaslatról volt szó. Javaslatunkat fenntartjuk, mely
úgy szól, hogy a Vasúti trv pihenőidőre vonatkozó bekezdésének megfelelően két szolgálat közben 12 óra lakáson töltött
pihenőidő biztosítása szükséges. Ezt a munkáltató többszöri
tárgyalás után sem fogadta el, értelmezési vita alakult ki, ezért

a MOSZ az NKH-hoz fordult, kérve a TVSZK területén a pihenőidők kiadásának vizsgálatát és a pihenőidőre vonatkozó szabályozás értelmezését.
Ez több mint 3 hónapja történt, az NKH kijelölte a vizsgálat felelősét, erről értesítette a Mozdonyvezetők Szakszervezetét, de
más érdemi vizsgálat, vagy erről szóló, tájékoztatás tudtommal
nem történt. Ezért a MOSZ ismételten levélben fordult az NKH
vezetőjéhez, kérve az ügyről egy vizsgálatot, tájékoztatást. Itt
tart a probléma megoldása, annak ellenére, hogy 30 napos
ügyintézési határidő van, a 100 napja beadott anyagról semmi
hír…Amíg az NKH nem indít vizsgálatot, és nem határoz a MÁV
TR. két szolgálat közötti pihenőidejének kiadási gyakorlatáról,
addig a TVSZK vezetőjével nem tudunk érdemben tárgyalni. Mi
fenntartjuk a módosító javaslatunkat, amelyet Ő mindenkor elutasít. Ezt februárban, márciusban már eljátszottunk párszor.
Következőkben a központ júniusi teljesítményéről volt szó,
ennek keretében Német Zoltán a VSZK gazdasági helyzetéről
adott részletes tájékoztatást. A számok azt mutatják, hogy a
személyszállításban 8,1% az elmaradás a 2012 hasonló időszakához képest, ez mintegy 100.000 kilométerrel kevesebb vonattovábbítást jelent. A teherfuvarozásban 10,7 %-os a visszaesés
2012 júniusához képest, ez kilométerre lefordítva 47.000.(A MÁV
TR egészére vetítve 6,7% a csökkenés). Sajnos 2013-ban a vis�szaesés tartósnak és mélynek mutatkozik, a teherszállításban
látható élénkülésből a Trakció nem tudja kivenni a részét, bár
Német Zoltán tájékoztatása szerint a júliusban eddig befutott
megrendelések száma, magasabb az előzőeknél. A 20, 80,
100 és 120 sz. vonalon is „mozgolódnak” a vonatok. A júniusi
kisebb teljesítmény az árvíz számlájára írható, a Start is kevesebb vonatot közlekedtetett, és a tehervonatok nagy része sem
közlekedett. Német Zoltán ezután ismertette a júniusi túlóra
adatokat, amely júliusban 10,9 órát jelentett fejenként. A júliusi
magas kötelező óra ellenére az Északi kivételével sehol sem
kellett operatív szolgálatot tervezni, már most látható, hogy
lesz rendkívüli munkavégzés. A mozdonyvezetői létszám fogyása továbbra sem állt meg, a magánvasutak elszívó hatása
egyértelmű, és a központvezető Úr egyes telephelyeken már
létszámhiányt lát. Várhatóan a Szombathelyi TVSZK területéről keresnek majd mozdonyvezetőket, elsősorban Ferencváros és Északi telephelyekre, de Dunaújváros is szóba jöhet.
Júliusra a kért szabadságot igyekeztek mindenkinek kiadni, de
ezt augusztusra nem ígérte a munkáltató, tájékoztatása szerint itt lehetnek viták. Ősszel, diesel átképző tanfolyam indítását tervezik, helyszín Szombathely. Az összeférhetetlenséggel
(másodállás) kapcsolatban Német Zoltán elmondta, hogy a
Gyermekvasúton, a BKV-nál engedélyezik a Trakciós mozdonyvezetőknek a másodállást, és a Nosztalgia KFT-nél dolgozóknak is kiadták a júliusra és augusztusra szóló engedélyeket.
Az erdei vasutakkal kapcsolatban még nem született döntés,
más vasútvállalatoknál pedig a MÁV TRAKCIÓ Zrt nem kívánja
engedélyezni dolgozóinak a vasúti járművezetést. Egyebek napirendben a munkáltató tájékoztatott, hogy a Keletiben és Ferencvárosban a pihenőszoba, Északiban a tartózkodó helység
kifestésre kerül.
A Balassagyarmati szolgálatok tervezésekor néhány esetben
az MKSZ kijelölése nem a szabályok szerint történt, a munkáltató szerint pedig Diósjenőn a váróterem is alkalmas annak
eltöltésére. Ezt a MOSZ Balassagyarmati tagcsoport vezetője
szóvá tette, írásban kérte a munkáltatót az MKSZ szabályszerű
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Területi hírek
kijelölésére, Én ezt a HÉT ülésen szóban is megtettem.
Német Zoltán elmondása szerint a Vác állomás hamarosan
kezdődő és több mint egy évig tartó átépítése miatt volt szükség
a fordulók átdolgozására, de az MKSZ kijelölését megnézi, Diósjenőn pedig Gál Attila telephelyvezető úrral személyesen keres megfelelő helységet, ahol az MKSZ kiadható. Az Északi tagcsoport vezetője kérte a központvezető Urat, hogy a Veresi Köfi
leírást, amely módosítás előtt áll, a módosítást követően adják
ki nyomtatott formában a mozdonyvezetőknek. Istvántelken a
térvilágítás hiányos, ennek javítása balesetveszélyes helyzetet
szüntet meg. Az Északi beíróban is kevés a szék, pótlását kérte
a tagcsoport vezetője, aki azt is javasolta, hogy alakítsanak ki
kerékpártárolót a „Fehér Ház” területén. Német Zoltán ígéretet
tett, hogy megnézi a lehetőségeket.
Más. „Szolgálati Közlemény”: a MOSZ kongresszus döntésének
megfelelően, és a balassagyarmati mozdonyvezető kollégák
kérésének eleget téve, a továbbiakban a MOSZ Balassagyarmati tagcsoport a Bp. Centrum területhez tartozik. Az Északiban
és Balassagyarmaton tagcsoporti tisztségviselőket választottak, az Északiban az eddigi tagcsoportvezető Bugyi László
magánvasúton folytatja pályafutását. Bugyi László kis megszakítással, két alkalommal látta el a tagcsoportvezetői feladatokat, munkáját ezúton is köszönjük. Az Északi tagcsoport új vezetője Besztercán Kornél lett, Csapó Sándor küldöttként segíti
munkáját. Balassagyarmaton Szaniszló Zsoltot választották a
tagcsoport első emberének. Valamennyi újonnan választott
tisztségviselőnek a Bp. Centrum terület nevében eredményes
munkát kívánunk. Tagcsoportjaink közül a Ferencvárosi, a
Balassagyarmati és a Bp. Keleti is találkozott külföldi partner
tagcsoport képviselőivel. A Ferencvárosiak lengyel és német
barátaikat fogadták, a találkozókon tájékoztatták egymást, a
kollégákat érintő legfontosabb kérdésekről, és volt alkalom a
fradis mozdonyvezetők munkakörülményeinek bemutatására
is.
A Balassagyarmati tagcsoport képviselői Délvidékre, Szabadkára utaztak, az ottani mozdonyvezetők meghívására, ahol
2013 június 22-én a MATCH - Sporthorgászklub Szabadka rendezésében, horgász- és halászléfőző-versenyen vettek részt. A
palicsi tó partján forró napsütésben,
jó hangulatban lezajlott eseményen
horgászainknak Menyhért Bélának
és Králik Károlynak nem igazán kedvezett a szerencse, mindössze 1,14
kg halat tudtak zsákmányolni. A főzőcsapat tagjai Árminiczky István és
Nyerges Viktor annál jobban szerepeltek, 4. helyezést értek el, jutalmul
egy kerti grill szettet kaptak. Szintén
ezen a napon került sor Palicson, a
nemzetközi kapcsolat fenntartásának jövőbeni lehetőségeiről szóló
megbeszélésére. Döntés a továbbiakról, a szeptember10-12
között Balassagyarmaton sorra kerülő vendéglátáson várható,
amikor a Gyarmati kollégák fogadják a Szabadkai kollégákat.
A Keletis mozdonyvezetők Salzburgi lokführereket fogadtak
májusban. A programban a Vasúttörténeti park bemutatása
mellett a kollégák egy M41-es vezetőálláson ismerkedtek a
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magyar mozdonyvezetők munkájával. A Balaton Északi partján
történt utazás nagy sikert aratott az Osztrák kollégák körében,
bár a sebesség senkit sem szédített el… A 3 napos itt tartózkodás második napjának programját Nagy Zsolt Keletis tisztségviselő tollából ismerhetjük meg:
Szép, napsütéses reggelre ébredtünk.A „koránfekvőknek” nehéz volt nekiindulni a napnak. Az előző napi beszélgetés a mára
nyúlt át. Osztrák vendégeinket, barátainkat a „Magyar tengerhez”, a Balatonhoz invitáltuk. Tradíció, és Hungarikum, volt a
program kigondolásának alapötlete. A reggeli 7:30-as, Déli pályaudvarról való indulásra már mindenki összeszedte magát,
irány a Tapolcai gyorsvonattal a Badacsony! Székesfehérvárig
beszélgetéssel telt az idő, - került elő közben házi sütésű, medvehagymás pogácsa is, - ott mozdonycsere volt, és így már dízel mozdony vontatással tovább, a vendég kollégáink felváltva
mentek az ŐBB mozdonyvezetői kísérővel előre, a vezetőállásra. Igazi kuriózum volt a „418”-as Csörgő, még ha Remotorizált
is! Ezúttal is köszönet a MÁV Trakciónak, a felszállási engedélyekért! Mire mindenki sorra került, a badacsonyi célunkhoz
értünk.Az Osztrák kollégák közül voltak többen, akiknek nem
volt ismeretlen a táj, sőt, egyikük el is dicsekedett, hogy vitorlás
versenyen is indult egykor a Balatonon! Az állomáshoz közel
egy borkóstolás már kiérdemeltté vált, kellett is erőt gyűjteni,
hiszen a „tetőn” a Szegedy Róza bor, -és táj múzeumhoz szólított az első program.
A sportosabbak gyalog, a többiek
a hegyi taxival tették meg a távot.
Ott már várt ránk a „házigazda” Békássy János úr. Jelenleg Ő a megbízott kezelője a háznak, annak, mely
egykoron a híres magyar költő, birtokos, Kisfaludy Sándor kedvese,
Szegedy Róza tulajdona volt. Mai
napig az Ő nevét viseli e ház.Természetesen itt is jutott egy négypoharas kóstolás a hegy-nedvéből, házigazdánk készült, mert kis előadást is tartott e táj borkultúrájáról! Vendégeinkkel gyönyörködtünk a hegyről lenézve
a Balatonra, pazar panoráma a jó időhöz!
Lassan továbbmentünk egy másik helyre, Badacsonytomaj,
Istvándy pincészet következett. Ide már külön busszal mentünk,
egy hagyományos, igazi magyar vendéglátásban volt része a
kis csapatnak. Gyönyörű kilátás a teraszról a tájra. Vendégeink
elégedettek voltak, nem titkoltan. Közben beszélgettünk, előkerültek az érdekvédelmi oldal témái is, mint például a foglalkoztatás biztonság. Meglepődve hallottuk, hogy az ŐBB-nél is
érezteti a hatását a csökkenő vasúti fuvarozás aránya, mindemellett pedig a konkurencia színre lépése az eddigi teherfuvarozás mellé a személyszállításban is egyszerre jelentkezik.
(Westbahn AG)
Ott úgy kezelik jelenleg e kedvezőtlen hatást, hogy a heti 40
óráról, 38 órára csökkentik az alap munkaidőt, mert a már kiképzett munkaerő (vasúti infrastruktúrát működtető dolgozói)
drága, és pazarlás lenne leépíteni, és időigényes lenne majd
újakat felvenni, kiképezni. Létszámfelvétel gyakorlatilag nincs
jelenleg. Érdekes, ott már a fellendülést is latolgatják ugyanakkor. Közeledett a késő délután, salzburgi barátainkat, kollégákat hajózni invitáltuk, irány a „másik part” jeligére. Bada-
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csonytól Fonyódra hajóztunk át, az
út vidám, jó hangulatban telt! Onnan
a déli parton indultunk vissza a Budapestre, még a naplementében sikerült elbúcsúzni Balatonaliga előtt
a Magyar tengertől!
Vonaton visszaútban ki beszélgetéssel, volt, aki pihenéssel töltötte
az időt, késő este volt már, mire Budapestre befutott a szerelvényünk.
Estére mindenki elfáradt. Hogy az utazástól, a Badacsonyi-hegy
levétől, vagy az élményektől, ezt az olvasó fantáziájára bízom. A
Salzburgiak meghívására a Keletis MOSZ csapat augusztus végén látogat Ausztriába. A német nyelv gyakorlására nyílt lehetőség azoknak a Keletiseknek is, akik május, június fordulóján a
GDL Hannover meghívására öt napot töltöttek el Németországban a Budapest Keleti és Hannover partnerkapcsolat keretében.
Német barátaink ezúttal is pazar, változatos és érdekes programot állítottak össze, örök élményt szerezve az odalátogatóknak. Természetesen a legnagyobb sikert most is az ICE vezetése adta, Berlin és Hannover közt nyílt erre lehetőség. Szerepelt
a programban gőzvontatású nosztalgia vasúton utazás épp úgy,
mint hajózás az Elbán. Drezda építészete, a főpályaudvar épülete és a gazdag történelmi emlékek ámulatba ejtették a MOSZ
delegáció tagjait. A nyolcfős csapat élményekkel gazdagodva,
tapasztalatokkal felvértezve utazott haza. Közös történetünk a
Hannoveriekkel szeptemberben Magyarországon íródik tovább!

A győri tagcsoport hagyományos
horgászversenyén, a gyirmóti vizeken
mérte össze szerencséjét
a nyugdíjas és aktív mozdonyvezetők csapata július
17-én. A most harmadik
alkalommal megrendezett
verseny eddig döntetlenre áll, egyet a szeniorok,
egyet a „juniorok” nyertek. Jelenleg a mérlegelés
zajlik… Véget ért a MOSZ
Kupa kispályás labdarúgó
bajnokság 2012-2013-as
kiírása. Nagy örömünkre a MOSZ Bp. Keleti csapata a Soproni
döntőben 3. helyezést ért el, amelyhez gratulálunk. Természetesen az elismerés valamennyi döntőbeli csapatnak és a rendezőknek is szól. A terület és a résztvevő Keletis csapat nevében
is köszönjük a soproniak szervező munkáját.
A vasutasnap alkalmából kitüntetett valamennyi dolgozónak
gratulálunk,
területünk
munkavállalói közül többek odaadó, becsületes,
szakmailag
felkészült
Barsi Balázs
munkáját is elismerte a
munkáltató.

Helyreigazítás
A 2013. májusi lapban a területi hírek között megjelent, hogy az
esztergomi kollégák nem vállalták a szombathelyi villamos átképző
tanfolyamon történő részvételt.
Mielőtt bárki véleményt formálna a részletek ismerete nélkül, a
hiteles tájékoztatás érdekében a következőkről tájékoztatom a
közvéleményt.
2012. Októberében vetettem először fel a Központvezető Úrnak azt,
hogy szükség lenne egy villanyátképző tanfolyam indítására Budapesten, hiszen csak a TVSZK területén közel 50 fő csak dízel szakvizsgával
rendelkezik. Mindezt annak tudatában javasoltam, hogy ekkor már eldöntött tény volt a 2-es vonal 2013. április 2-től történő teljes lezárása.
Gondolva természetesen nem csak a budapesti, hanem a balassagyarmati kollégákra a vidékeken kívül.
Az első konkrét kérdés 2013. február 20-án történt, amikor arról
tájékoztattak, hogy terveznek átképző tanfolyam indítását április első
felében, valószínűleg Szombathelyen.
Az érintett kollégák közül egy nem vállalt egyáltalán tanfolyamot, mi;
a többiek elsősorban családi-, és anyagi okokra hivatkozva mondtunk nemet Szombathelyre azzal a kiegészítéssel, hogy a budapestit
természetesen vállaljuk.
Itt jegyzem meg, hogy arra a kérdésünkre, hogy mekkora a keresetveszteség; a mai napig hivatalos választ nem kaptunk.
Ezek után meglepetten vettük át 2013. április 8-án, illetve ki-ki a
posta helyi szokása, illetve elérhetősége szerint azt a tértivevényes
küldeményt, melyben arról tájékoztattak, hogy 2013. április 8-án
villamos átképző tanfolyam indul Szombathelyen, melyen javasolják
a részvételt.
A fenti időpontokat összevetve érdemi választ erre adni nem tudtunk.
Mivel a cikk írója nem revidiálta magát, ezért kérem a helyreigazítás
megjelentetését.

Dr. Varga Anita

Bartha Géza
vezető ügyvivő

2013. július
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Szakmai kitekintés
Nemrégiben, ünnepségsorozat keretében emlékeztek meg a Vasúttörténeti Parkban a Szili és a Nohab ötven
éves pályafutásáról. Mivel a MÁV-TRAKCIÓNÁL Nohabok már nem üzemelnek, ezért ezekkel a gépekkel nem
kívánok most foglalkozni. Annál érdekesebb téma a V43-as sorozat, hiszen e gépek még jelentős darabszámmal
képviseltetik magukat a hazai vasúthálózaton. Mind a mai napig üzemelnek még a sorozat legidősebb tagjai, de a
legfiatalabbak is túl vannak már a harmadik X-en.
Ha figyelembe vesszük, hogy hajlott koruk ellenére a V43-as
mozdonyok a MÁV-TRAKCIÓ meghatározó vontatójárművei, akkor könnyen azt gondolhatjuk, hogy a konstrukció hibátlan, üzemeltetése pedig egyszerű és gazdaságos. Nos, mint látni fogjuk,
ez koránt sincs így. Azt elöljáróban nem árt elmondanom, hogy
a mozdonyt a MÁV kérésére egy, a félvezetős, 50 periódusú villamos mozdonyok gyártására létrejött nyugat-európai munkaközösség tervezte, majd az első hét darab jármű leszállítása után,
a gyártás jogát eladta a Ganz csoportnak.
Már a kezdetek kezdetén komoly műszaki problémákkal kellett
szembenézniük a tervezőknek és a gyártó cégeknek egyaránt.
Először az SW motorokkal kellett megküzdeniük, mert a próbák során kommutációs nehézségek jelentkeztek. Emiatt a tekercselések módosítása vált szükségessé, amely munkához a
számításokat a leendő gyártó, a Ganz Villamossági Művek szakemberei végezték. Az így áttervezett motorok ettől kezdve kifogástalanul működtek. Elmondhatjuk tehát, hogy a magyar cég
már a tervezésben is tevőlegesen és eredményesen vett részt.
A fent említett vontatómotorok teljesítménye valamivel kisebb
lett az elvártnál, ezért a MÁV árengedményt kapott a szállító
munkaközösségtől. Kullmann Lajos MÁV főtanácsos szerint az
SW motorokat meg lehetett volna építeni úgy, hogy azok elérjék a
szerződésben előírt teljesítményt, ha a szállító fél kihasználhatta
volna a megengedett tengelyterhelést. A licencet megvásároló
hazai gyártó azonban ragaszkodott a két tonna súlytartalékhoz. A későbbiek során, az 1155 pályaszám feletti mozdonyok,
a majdan bevezetni tervezett központi ütköző és vonókészülék
helyének biztosítása végett már hosszabb főkerettel épültek, így
nagyon jól jött az a két tonna súlytartalék.
Nem csak villamos, de járműszerkezeti problémák is nehezítették a mozdonyok kezdeti üzemeltetését. Eleinte jelentős problémákat okoztak a keretrepedések. Feltehetően ezek a hibák
abból adódtak, hogy más-más cég gyártotta (és tervezte) a forgóvázakat és a kereteket. Áttervezés után a repedések gyakorlatilag megszűntek.
A közvetítő fogaskerekek csapágyazásával is bajok voltak,
ugyanis a számítások során nem vették figyelembe, hogy a
fogakon alkotó irányú erők is fellépnek. Az így fellépő erők a
közvetítő fogaskerekek csapágyainak tengelyirányú terhelését
okozták. E kedvezőtlen jelenséget a későbbiek során úgy küszöbölték ki, hogy 1965-ben az eredeti hengergörgős, kétsoros
csapágyakat ugyancsak kétsoros, de kúpgörgős csapágyakra
cserélték.
Valamivel később, megint csak a közvetítő fogaskerekek csapágyai okoztak fejtörést a szakembereknek, mert egyre gyakoribbá váltak az un. blokkolások. A hetvenes évek közepéig még
nem volt kirívóan magas a csapágysérülések száma, ám ezt követően e tekintetben jelentős emelkedés mutatkozott. Vizsgálat
indult annak érdekében, hogy kiderítsék, mi állhat e kedvezőtlen
jelenség hátterében. Felmerült annak gyanúja, hogy a fogaskerekek kenésére hivatott nagy viszkozitású C500-as kenőolaj
esetleg beszivárog a zsírral kent csapágyakba, ezáltal a görgők
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csúszását, berágódását okozhatja. A probléma orvoslására a
MÁV és az akkor még üzemelő Északi Járműjavító mérnökei azt
a megoldást választották, hogy fogaskerék-szekrényt nem olajjal, hanem egy különleges minőségű, úgynevezett Alukomplex
zsírral töltötték fel. Ezzel párhuzamosan a csapágyak kenésére
Unirex csapágyzsírt vetettek be kipróbálás céljából. (Ebben az
időben a V43 1160 pályaszámú mozdony volt a beosztott gépünk
és sajnos mi is e próbálkozás áldozataivá váltunk. A fogaskerékszekrényeket Alukomplex 00 minőségű zsírral töltötték fel.
A mozdony napról napra zajosabb lett, majd egy alkalommal
Sárbogárd állomáson leblokkolt.) A kísérlet katasztrofális eredményt hozott. 1983. év végére a blokkolások száma elérte a havi
tízet, 1986. év szeptemberében pedig már 36 esetet regisztráltak. Újabb, mindenre kiterjedő vizsgálat indult annak érdekében,
hogy a valódi okokat kiderítsék és a villamos vontatást a MÁV
hálózatán fenntarthassák. Azt a lehetőséget sem tartották kizártnak, hogy a mozdonyok alá egy teljesen új, egyedi hajtású
forgóvázat építsenek be, de ezt a megoldást a hatalmas költségei miatt később elvetették.
Beható vizsgálatnak vetették alá a forgóvázak javítási technológiáját, mer felmerült a gyanú, hogy a katasztrofális helyzet
oka ott keresendő. Tudni kell, hogy 1976-ra készült el az Északi járműjavító forgóváz javító műhelye. Ezzel egy időben megszűnt a forgóvázak részegységeinek egyben tartása (a javítások
során az egyes alkatrészeket nem biztos, hogy ugyanabba a
forgóvázba építették vissza, amelyikből kiszedték), figyelmen
kívül hagyva azt a tényt, hogy a használat és a meghibásodások során az egyes alkatrészek kisebb-nagyobb alakváltozást
szenvedhettek. Ekkoriban még nem álltak rendelkezésre azok
a precíz mérő és megmunkáló berendezések, amelyekkel biztosítani lehetett volna a csereszabatossághoz elengedhetetlen
méretpontosságot. Ezért első lépésként előírták, hogy újból a
részegységek egyben tartásával kell javítani a forgóvázakat.
Ezzel párhuzamosan döntés született egy olyan szerszámgép
megvásárlásáról, amely nagyméretű, bonyolult alkatrészek, így
a Szili forgóváz-keretének megmunkálására is képes. Az említett szerszámgép hadrendbe állítása után a blokkolások száma
drasztikusan csökkenni kezdett és a kilencvenes évek közepén
már csak évi egy-két csapágysérülés fordult elő, ami feltűnő javulás a ‚86-ban regisztrált, szeptemberi 36 esethez képest!!
Volt (van?) még egy kedvezőtlen jelenség a V43-as életében,
amely a mozdonyvezetőknek rendkívüli módon megkeserítette,
és esetenként még ma is megkeseríti az életét. Ez pedig a zaj.
Volt idő, amikor rengeteg olyan fogaskereket építettek be a Szilik forgóvázába, amelyek a hatályos műszaki előírásoknak csak
különféle engedményekkel tudtak eleget tenni. Nálunk Ferencvárosban, valamikor a nyolcvanas évek közepén, hivatalosan
mérték a vezetőfülkék zajterhelését. Ha jól emlékszem, az 1166os gépen, a soroksári kanyarban 80 km/ó sebesség mellett 108
dB-t regisztrált a műszer. Ez az érték már gyakorlatilag fizikai
fájdalmat okoz. Ennek ellenére a mozdony üzemelt és nem volt
arra lehetőség, hogy valaki megtagadja vele a szolgálatot. A
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táskámban mindig ott lapult egy csomag vatta, amit zajos gépeken egyszerűen a fülembe dugtam. Igaz, ilyen esetekben nem
hallottam a rádiót, de ez nem nagyon érdekelt. Egyszerűen nem
akartam megsüketülni.
A másik, mozdonyvezetőket gyötrő rendellenesség az ajtók
deformálódása, ami tömítetlenséghez, ezáltal huzathoz vezet.
Sajnos ez a probléma napjainkban is jelen van, és nem hiszem,
hogy konstrukciós változtatás nélkül, megnyugtatóan orvosolható lenne.
Az a tény, hogy a V43-as sorozat ilyen nagy darabszámban érte
meg ezt a szép kort, azzal járt, hogy a gépeket az idők folyamán
gyakran korszerűsítették, azokon több, kisebb-nagyobb változtatást hajtottak végre. E változtatások gyakran olyan mélységűek, hogy a pályaszám csoportban is kifejezésre juttatják azokat.
Így születtek meg a kétezres „Papagáj” és a háromezres „Cirmos” mozdonyok.
A hetvenes, nyolcvanas években, a módosítások pályaszám
csoportok szerint történtek. Például 1001-től 1016-ig a mozdony
az eredeti gyorsszakaszolós egyenirányító védelemmel rendelkezett. Sperkog 5-ös védelmi berendezéssel az 1017-1063, 10811090, és az 1092-es pályaszámú járműveken találkozhattunk. Az
1155 fölötti gépek voltak alkalmassá téve ingavonati közlekedésre. Az említett időszakban a mozdonyon végrehajtott legcsekélyebb módosítás is azzal járt, hogy arról az érdekelt személyzetet parancskönyvben értesítették, időszakos oktatásokon a
változtatásokat ismertették, az áramköri kapcsolási rajzokat
pedig szétosztották.
(Mint érdekesség ide kívánkozik, hogy Ferencvárosban az 1013as Szilin egy lelkes társaság teljesített szolgálatot. Amikor a fordulóba ingavonatok is bekerültek, nem akarták elveszíteni kedvenc beosztott masinájukat, ezért azt „stikában”, a ferencvárosi
műhely dolgozóinak segítségével alkalmassá tetették ingavonati szolgálat ellátására, a reszortosok hallgatólagos beleegyezésével. A fékrendszer azonban az eredeti maradt, ezért, ha idegen
személyzet váltotta őket közbe, oldási nehézségek adódhattak,
sőt adódtak, mert egy alkalommal ki is melegedtek a kerékabroncsok. Amikor a Vezérigazgatóságon tudomást szereztek a
dologról, azonnal véget vetettek az 1013-as ingavonati karrierjének. Emlékezzünk meg a mozdony kiváló személyzetéről is!
Goda Tibor, Harsányi Dezső és Sárvári István.)
Annak ellenére, hogy a vasút féltette a nagy értékű gépeit és
igyekezett a legmagasabb szinten tartani a képzés és az oktatások színvonalát, mégis előfordultak olyan súlyos, nagy anyagi
kárral járó meghibásodások, amelyek a mozdonyvezetők lelkén
száradtak. Egy ilyen esetet mesél el egyik írásában Kullmann
Lajos MÁV főtanácsos. Még a kezdetek kezdetén egy mozdonyvezető, amikor a gyorsszakaszoló védelem lekapcsolt, azt
kiiktatva próbálta meg folytatni az útját. A mozdony ezek után
természetesen tönkrement. A másik eset jóval később, nálunk
Ferencvárosban történt. Egy masiniszta, aki nem akarta meghosszabbítani a menetidőt, hétszer! állította vissza az EZV külső zárlatvédelmi berendezését. A motorban még a kefehidak is
összeégtek. Tudatlanságát jól jellemezte, hogy mindezt leírta az
eseménykönyvi jelentésében. Ezek persze kirívó esetek, a gépen szolgáló járművezetők 99,9%-a ismerte (ismeri) a mozdonyát, azt megfelelően és biztonságosan tudja kezelni.
Napjainkra eljutottunk odáig, hogy alig találni néhány olyan
mozdonyt, amely mindenben megegyezne sorozatbeli társaival.

Az átalakítások teljesen eklektikusan, követhetetlenül történnek, azokról a mozdonyszemélyzetet rendre elfelejtik tájékoztatni. Így fordulhatott elő, hogy egy alkalommal, nagyon hosszú
kihagyás után újra V43-asra kaptam vezénylést. A mozdonyt
gépmenetben kellett volna átvinnem Fradiba, vizsgálatra. Amikor elindultam azt vettem észre, hogy a sebességmérő óra nem
működik. Első lépésként ki akartam cserélni a vas-hidrogén izzót, de meglepetésemre nem találtam a szokott helyén. Amikor
a géppel megérkeztem a műhelybe, a szerelőket kezdtem faggatni. Ők mondták, hogy egyes gépeken a vas-hidrogén izzókat
más, hasonló tulajdonságú áramköri elemmel váltották ki. Egyszóval rendesen leégettem magam.
Gyakran olvasom a MOSZ hírlevelekben, hogy mit tesz, vagy nem
tesz a Gépészet annak érdekében, hogy a vezetőállások komfortosabbak legyenek, hogy megszűnjék a huzat, hogy a székek
kifogástalan állapotban álljanak a mozdonyvezetők rendelkezésére, a klímaberendezésekről már nem is beszélek. Lehet, hogy
néhány embernek nem fog tetszeni, amit most mondok, de sok
esetben maguk a masiniszták tehetnek arról, hogy kényelmetlen üléseken, koszos vezetőálláson, rossz körülmények között
kénytelenek a szolgálatot ellátni. Pályafutásom során gyakran
találkoztam olyan Grammer székkel, amelynek a támláját valamelyik kollégám feszítette egészen hátra, hogy kényelmesebben tudjon egy fordulóállomáson pihenni. A dolog szépséghibája, hogy ezzel a szék használhatatlanná vált. Azt már nem is
említem, amikor a drága, új mozdonyainkról csak úgy eltűnnek a
szerszámok és felszerelési tárgyak. Természetesen a Gépészetnek a feladata a megállapodásban rögzítettek betartása, nekünk
pedig az, hogy vigyázzunk arra, hogy a kialakított komfort minél
tovább megmaradjon!
Ha egy idegen, nem szakmabeli véletlenül elolvassa a fenti
írásomat, könnyen azt gondolhatja, hogy a V43-as egy ócska,
örökös problémákkal küszködő, mozdonyvezetői szempontból
embernyúzó konstrukció. Pedig nem így van. A magam részéről
szerettem ezeket a masinákat, nagyon sokáig beosztott gépem
volt az 1160-as. A hetvenes, nyolcvanas években rangot jelentett
beosztott Szilin utazni. Amit a legjobban szerettem benne, hogy
minden a mozdonyvezető akaratán múlott. Nem volt számítógép, nem volt nyomáskapcsolóval kiegészített EVM 120, ETCS,
MFB. A gépezet kizárólag az én akaratomnak volt alárendelve,
csak nekem engedelmeskedett. Szerintem ezt az érzést nem
lehet pótolni sem Grammer székkel, sem klímaberendezéssel.
Ötven éves a Szili. Bizony öreg konstrukció. Egyben azonban biztos vagyok. A felújított, átalakított járművek még sokáig, akár
évtizedekig is dolgozni fognak. A mozdony bizonyította alkalmasságát azzal, hogy már ötven éve szolgál. Az üzem közben
felmerült problémákon pedig a kiváló vasutas szakember gárda
időről-időre úrrá tudott lenni. Isten éltessen Szili!
Felhasznált források:
Kullmann Lajos. A V43 sorozatú villamosmozdonyok
kifejlesztésének előzményei
Kocsis Gyula:
Válságok
a V43 sorozatú mozdony
életében

Móricz Zsigmond
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Erdélyi kirándulás
Erdélyi étvágygerjesztő nem csak bringásoknak!
Tudom ez nem egy rendhagyó cikk, talán nem is ebbe az újságba való, de mivel velünk mozdonyvezetőkkel történtek a következő kalandok ezért úgy gondoltam érdekes lehet.
2013. május végén nyolc kollégából verbuválódott lelkes kis csapatunk Erdély egyik legszebb részén mérte le teljesítő képességét. Aki közelebbről ismeri a debreceni csapatot az már bizonyára kitalálta, hogy túránk fő eszköze a kerékpár volt. A képen
látható alagút végén már a hamisítatlan erdélyi táj tárulkozik
fel, csalogatva a hasonló perverziókkal rendelkező túrázókat.
Utunkat Sonkolyoson kezdtük a kirándulók körében közkedvelt Nagy-magyar barlang felkeresésével. Nevét a bejáratáról
kapta, amelyet ha belülről kifelé nézünk, a régi nagy Magyarország körvonalazódik ki a szemeink előtt. Mindez a Sebes Kőrös
szédítően gyors és hangos nagy robajjal fodrozódó hullámverésével az előterében. Lélegzetelállító az a kb. 50 méter hosszú
kötélsodronyból készített függőhíd, amelyen a barlangot meglehet közelíteni, és amelynek ikertestvérén volt szerencsénk
bringával is áthajtani, nem törődve a kilengéseivel. Háromnapos
utazásunk második állomása a Dragán víztározó volt, amely
1250 méter magasságban a felhők felett helyezkedik el. Ez azt
jelentette, hogy 16 km megtételével az alaptáborhoz képest 11%
emelkedésben 700 méter szintet másztunk. Aki csinált már hasonlót az könnyen elképzeli, hogy ez annyira nem kevés. Célunk
a Dragán Tó megkerülése volt. Ez 30 km terep kerózást jelent
egy hullámvasúton, amelyen 1050 és 830 méter között ingáztunk. Az út meglehetősen változatos, ezért azt javasolnám, hogy
csak mountain bike kerékpárral rendelkezők vágjanak bele.
Azok számára viszont minden igényt kielégít. Van köves murvás, vízmosásos helyenként dagonyázó sáros rész. Aki ezt szereti, annak boldog mosoly ül ki az arcára a nap végén, amikor a
szálláson a vacsoránál újra éli a kalandokban igen csak bőséges
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útszakaszt. Túránk harmadik napja a Bihari hegység ékkövének
a Iadolina vízesésnek a meglátogatásával telt. A Lesu tó-Biharfüred út a Jád keskenyedő völgyében kapaszkodik 1100 méteres
magasságba. A tó végétől 6 km-re a nehezen járható út szintje
alá ereszkedve tárul elénk a többlépcsős zuhatag ahol a fényképezni szerető biciklis gazdagon talál témát. Megdöbbentő a tájnak az a szépsége, amely ezen a helyen fogad bennünket. Órákat
lehetne eltölteni a lezúgó víz látványában gyönyörködve. Sajnos
a hely szűkössége miatt nem tudom leírni mindazt a felüdülést,
nyugalmat, szépséget, amellyel utunk során találkoztunk, de
talán ez is elég a vállalkozó szelleműeknek, akik majd felkeresik ezeket a páratlanul szép helyeket. Igazi kihívás az off road
kerékpározás szerelmeseinek a hegyi ösvényekben és turista
utakban bővelkedő terep. Természetesen, ha kérdésetek van állunk a rendelkezésetekre. A csapat tagjai: a túravezetők Deli Pál
és Somogyi Sándor, Kocsis Attila, Makay Dénes, Fazekas Attila,
Horváth Zsolt, Szűcs László és Bagi Tibor. Köszönet mindenkinek, hogy létrejött ez az emlékezetes kirándulás.
Bagi Tibor Db.
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A Mi nagy HO-HÓ-ink!
Debrecenben
immáron
harmadik
alkalommal, tartottuk meg a
rend hag yónak
számító
két
napos horgászversenyünket.
A
Debrecen
melletti Kócos
horgásztó hangulatos, csendes,
természetes környezetében mérhették össze tudásukat, vagy inkább
szerencséjüket a
„nagy ho-hók”. A halakban bővelkedő tóban a legügyesebb
horgászunk Papp Zoltán, 51,83 kg hal kifogásával nyerte el az első helyet és egyben megszerezte a legnagyobb halért járó kitüntetést is. A
8,4 kg-os ponty értékes fogásnak bizonyult. A
második helyezett Tőkés László nem sokkal maradt le társa mögött, összesítésben 36,66 kg hal
fogásával. Ezt az eredményt igen csak nagyszámú
hal kifogásával érte el, így a legtöbb halat fogó érem
is az ő zsebében landolt. A 25 darabos mennyiségben volt
bőven kisebb nagyobb ponty, kárász és afrikai harcsa is. Jó és
tehetséges tanulónak számított az ifjabb Tőkés László, aki a
harmadik helyen végzett 31,18 kg-al. Sok általam nem ismert
trükköt bevetett a nagyobb fogás érdekében, de tanárát nem sikerült legyőzni. Legyőzte azonban a többi nevezőt, akik szintén
kitettek magukért és sok fogással fárasztották a mérlegelő, Kökényesi Tibor kollégát. Kitüntetett feladatát egyedüli önként jelentkezőként felkérésre szerezte. Lelkesen végezte
megtisztelő feladatát és közben erősen szurkolt
az ifjabb Kökényesi Tibornak. Sajnos a biztatás
ellenére a többi botforgatóval együtt csak a
negyedik helyre lett elég a hal mennyisége.
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Ezt a helyezést nem díjaztuk így jó néhányan
osztoztak rajta. A tó tulajdonosa által
biztosított babgulyás jó étvágyunknak köszönhetően hamar elfogyott. Időközben megérkeztek
a csak szurkoló ismerősök,
családtagok és kollégák.
Jó hangulatban biztatták a
versenyzőket, majd csatlakoztak a vacsorához, amely
után újra a horgászaté volt a
terep. A szervezők nevében
köszönjük a résztvevőknek
a vidám és jó hangulatban lezajlott
re n d ez vé ny t .
Reményeink
szerint még több
jelentkezővel jövőre
is sikerül megrendezni ezt a sokak által
kedvelt versenyt.
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