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Szerkesztői jegyzet…

Választásokon innen és túl…
Márciusi számunkban arra kértem tagjainkat, hogy a közelgő MÁV-Start Üzemi Tanács és Munkavédelmi képviselő választásokon minél többen vegyenek részt. Az eredmény önmagáért beszél. Közel hetven százalékos részvétel
mellett a VASZ jelöltjei hatvannégy százalék feletti arán�nyal jutottak be a testületekbe. Köszönet ezért a jelölteknek
és legfőképpen a választóknak. A megalakult testületek
reményeink szerint érdemi munkájukkal fogják megköszönni a választók bizalmát és visszaigazolni döntésük
helyességét. A végső választásokra (KÜT, KMvB) április
17-én került sor, ahol is a megválasztott képviselők döntöttek a nevezett testületek személyi összetételéről. Ennek
eredményeként a Központi Üzemi Tanácsot, illetve a Központi Munkavédelmi Bizottságot a VASZ-MOSZ színekben
indult mozdonyvezető kollégák vezetik, jelesül Bordás Imre
és Hornok Béla urak. A testületek a választásuk napján
megtartották alakuló ülésüket és meghozták saját működésükhöz szükséges első döntéseket. A Központi Munkavédelmi Bizottságban az elnök és a társelnökök időszakonként váltják egymást.
A vállalat életében jelentős szerepet betöltő két testület
működési feltételeiről még javában tartanak a tárgyalások,
de remélhetőleg ezek mihamarabb lezárulnak és így a
testületek ténylegesen is be tudják tölteni szerepüket. Az
Üzemi Tanács létrehozásának rendeltetése a munkavállalók közösségének a munkáltatóval való együttműködésének
és a munkáltató döntéseiben való részvételének biztosítá-

sa az üzemi tanácsi képviselet útján. A képviseletet 134 fő
15 Üzemi Tanácson Munkavédelmi képviselőn keresztül
fogja ellátni a MÁV-Startnál. Munkájukhoz jó egészséget,
kitartást és sok sikert kívánok!
A 7. Kongresszust megelőző tagcsoporti választások is
javában zajlanak. A tagcsoportok önálló döntése volt a
választások idejének maghatározása, mindössze annak az
elvárásnak kellett megfelelniük, hogy a választások május
31-ig záruljanak le. Eredményes munkát kívánunk azon
kollégáinknak, akiknek ismét bizalmat szavaznak és feladataikat a megkezdett úton folytathatják tovább. Köszönet
azoknak, akik e nemes feladatot eddig elvégezték.
A tagcsoporti választásokat követően 2014 júliusáig kerül
sor a területek vezetőinek, illetve szeptember 25-én, a
Kongresszuson a vezető tisztségviselők megválasztására.
Nem csak a mi házunk táján kell azonban felelős döntést
hozni az év hátralévő részében: az uniós, majd az önkormányzati választások is lehetőséget nyújtanak arra, hogy
voksunkkal véleményt formáljunk és mérleget vonjunk
politikusaink eddig elvégzett munkájáról.
Bár tény, hogy az utóbbi két választás
közvetlenül nem érinti a szakmánkat, de
hosszú távon igencsak hatással lehet a
mindennapjainkra, hogy döntéshozóink
milyen szívvel viseltetnek a vasutasság
iránt. Döntsünk tehát felelősen, belátásunk szerint.
Kiss László elnök
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NE DOBJA EL 2014-BEN A 1,5 %
TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁST!
Nem szabad elszalasztani a lehetőséget!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a MÁV Zrt. és leányvállalatai (továbbiakban: Munkáltatók) kiemelten kezelik és erősítik a munkavállalók hosszú távú öngondoskodási szándékát.
Ez nyilvánul meg a munkáltató és a szakszervezetek között létrejött megállapodásban, amelynek értelmében a Munkáltatók a
VBKJ kereten felül, 2014-ben, önkéntes nyugdíjpénztári tagság
esetén július 1-jétől összesen 1,5 %-os tagdíj-kiegészítés teljesítését vállalják.
Ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni! Ilyen támogatás mellett
érdemes belépni a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztárba!
Amennyiben szeretne a 20 %-os adókedvezménnyel is élni, saját jövedelméből egyéni befizetést is teljesíthet postai úton, vagy
meghatározott összegre megbízása által munkabéréből történő
levonással

Részletes információkat a Vasutas Nyugdíjpénztártól kérhet az
alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélszolgálat: 1145 Bp. Columbus u. 35.
Ügyfélszolgálati idő: Hétfőn, pénteken 9-12 óráig, Szerdán 9-16
óráig
Ügyfélszolgálati időben hívható telefonok: 06-1/220-86-38,
221-71-93
Vasútüzemi telefon: 01/31-90, 35-05
Vasútüzemi fax: 01/35-08 Városi fax: 06-1/220-87-78
Internet: www.vasutaspenztar.hu E-mail: vasutasp@t-online.
hu
Belépési iratok letölthetők a honlapról.
Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár
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Alapítvány, KÜT hírek
Alapítványi hírek
Alapítványunk kuratóriuma 2014. április 25-én tartotta ülését,
amin részt vett a kuratórium négy tagja. Az ülés során 21 kérelemmel foglalkoztunk.
Elutasításra egy kérelem sem került, viszont egy kérelemhez
kiegészítést kértünk, egy kérelmet pedig, újra be kell adnia a
kérelmezőnek, mert egy másik szervezet nyomtatványát használta (!)
Az alapítvány segély/támogatás kérő lapja letölthető a MOSZ
honlapjáról (http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/images/stories/Alapitvany/segely_alapitvany.pdf) kérjük, ezt használjátok!
Kérjük a kérelemmel hozzánk forduló kollégákat, hogy tüntessék fel a kérelmen az elérhetőségüket! Így ha hiányosságot tapasztalunk, könnyebben tudunk kiegészítést kérni, valamint, a
döntést követően sms üzenetet, vagy e-mail-t tudunk küldeni a
döntés eredményéről.
A fennmaradó 19 kérelmezőnek összesen 660 000 forintot utaltunk át.Sajnos segítségre szorult egy elhunyt kollégánk családja, a családfő halála miatt, valamint egy kollégánk, aki feleségét veszítette el. Ismét többen kerestek meg, mert családjukba
újabb családtag, egy gyermek érkezett, így 7 fő mozdonyvezető
részére 130000Ft-ot utaltunk át. Nyolc személy fordult hozzánk,
többnyire hosszabb időtartamú betegség miatt, vagy ellehetetlenült anyagi helyzete miatt, és kért tőlünk segítséget. Gondjaikon
245000Ft-al próbáltunk enyhíteni. Két szervezet is megkeresett
minket, mert céljaik, tevékenységük egybeesik az alapítványunk
céljaival, tevékenységével, ezért kértek programjaikhoz támogatást, és részükre 110000Ft-ot utaltunk át.
Alapítványunk következő ülését várhatóan június második felében tartja, erről pontosabban a honlapon (http://www.mosz.
co.hu/new_MOSZ/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=23) tájékozódhattok.
A kuratórium ülésén megjelent az alapítvány könyvelője is. Elkészítette alapítványunk mérlegét, eredmény-kimutatását és

közhasznúsági beszámolónkat. A dokumentumok megtekinthetők a honlapon is.
(http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=23)
Megbeszéltük a könyvelésre váró anyagok előkészítésének
részleteit is. Továbbra is lehetőség van a nagyszerű és felemelő
érzést nyújtó adományozás, adakozás gyakorlására. Nem állt le
az „Adj egy ötöst” akciónk, ennek keretében továbbra is várjuk
a felajánlásokat.
Utolsó pillanatához érkezett az adóbevallások elkészítése, illetve az egy százalékos felajánlások leadásának az ideje. Kérjük a
kollégákat, éljenek ezzel a lehetőséggel, támogassák alapítványunkat! Ha valaki a NAV honlapjáról letölthető program segítségével tölti ki adóbevallását, azaz a 1353 lapokat, akkor annak
melléklete az EGYSZA nyomtatvány, ezen kell rendelkezni. Adószámunk: 18174432-1-42 Továbbra is érvényes az, hogy eben az
esetben is zárt borítékba kell tenni a rendelkező nyilatkozatot,
ráírni a rendelkező nevét lakcímét és adószámát, és aláírni a ragasztáson átnyúlóan.
Azok a kollégák, akik a munkáltatójukat bízzák meg az adóbevallás elkészítésével a MOSZ tisztségviselőktől beszerezhető
borítékban elhelyezik a ugyancsak tőlük beszerezhető nyomtatványt, leragasztják, majd a szükséges adatokat ráírják. Az adatok ez esetben kibővülnek a munkáltató adószámával is!
Ebben az évben először lehetőség van arra, hogy a tisztségviselők gyűjtsék össze a rendelkező nyilatkozatokat, és egyszerre juttassák el a munkáltatóhoz!
Így időt és fáradtságot takaríthatnak meg a kollégák. Éljenek a lehetőséggel!
Segítséget és információt kérhettek a MOSZ
tisztségviselőitől!
Az alapítvány kuratóriuma nevében:

Tóth Ferenc Attila

A MÁV-START Központi Üzemi Tanács Hírei
A MÁV-START Zrt. –nél 2014 március végén megtörténtek
az Üzemi Tanács választások, melynek eredményeként április 17-én megalakult a Központi Üzemi Tanács. A Központi Üzemi Tanács tagjai:
Basi Balázs ...................................................................Budapest TSZVK
Bordás Imre elnök ......................................................... Szeged TSZVK
Fain Csaba ..........................................................................Budapest JBK
Gyüre Ferenc ................................................................Debrecen TSZVK
Hegedűs-Biténé Gasztány Erika ...........................................Irányítás
Hornyák Ferenc ...............................................................Debrecen JBK
Kurunczi Imre .................................................................. Szeged TSZVK
Kuti-Horváth József társelnök ..............................Budapest TSZVK
Laczai Lajos .....................................................................Miskolc TSZVK
Lőrincz László .............................................................Budapest TSZVK
Mándoki Imre .........................................................Vasúti Járműjavítás
Mikó Zsolt ...............................................................Szombathely TSZVK
Molnár Sándor ......................................................................Pécs TSZVK
Némethné Kövér Hildegard ..................................Szombathely JBK
Vajda László társelnök ..................................................Debrecen JBK
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A Központi Üzemi Tanács ülése 2014. május
8-án lesz melyen az Ügyrend és az Üzemi Megállopodás megtárgyalása lesznek a fő napirend.
Bordás Imre
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A bűvös szám - harminchárom.
Tartozhat a meseszámok közé, palindrom számok közé, találkoztam vele az irodalomban, valamint Edmund Hillary is harminchárom évesen nagy tettet vitt végbe. Nem is volt problémám
sokáig ezzel a számmal s most sincs, sőt nem is emlegettem
sűrűn. Míg nem egy csendes éjszakán, rajtam kívül eső okok
miatt, nem történt szolgálat meghosszabbodásom, pont harminchárom perccel ha jól emlékszem. Leperegett az esemény,
mintha mi sem történt volna. A következő hónapban megérkezett a fizetés, nem magoztam a dolgot, tételesen nem szokom
leellenőrizni, lehet hogy én vagyok a „hunyó”, de hát nem azért
találták ki a bérszámfejtést, hogy állandóan lesegessem tévedtek-e. Bár vitás kérdések esetén lehet, „rittyenteni” egy excel
programot, s ha jól belőjük, akár száz forintos eltéréssel kiírja az
utalandó összeget, ha ellenőrizni akarnánk a dolgot. Közben jött
a hír, történt néhány tévedés, ekkor kíváncsi lettem, s végig néztem az időközlő s bérközlő papírt. El is csodálkoztam, hús, nincs
meg a pénz. Szóval gondolkodtam a dolgon, s először - híve az
egyszerű megoldásoknak - az idő pénz s energia (meg ugye
nagyon fontos látjuk az információ is, s ezt sose feledjük el) és
no ne költsünk sokat, érdeklődtem a „bérszámfejtőknél” - csak
így írom mert más a megnevezésük -, de ők foglalkoznak a dologgal. Ezt ők is észrevették (mondták), de mivel tovább nem jutottak, gondolom eggyel feljebb szóltak, itt valami nem stimmel.
Hogy hivatalból tették azt nem tudom, de pár percet szántak rá
biztos. Hát mondtam magamba, „várok egy kicsit, ha tudnak róla
akkor rendbe van, csak lesz belőle valami”. Elmúlt röpke hónap
után, már rákészülve a dologra, bontottam borítékot, de mind
hiába. Itt sem találtam, mintha nem is lenne. Monfondíróztam
miként tovább, szánjak rá én is harminc percet még, ezt s azt
összeadva már hatvan három perc az életemből, s benne van a
fölös félóra a magán életemből, és ha átlagot számolok nagyon
csökken az időarányos órabér, meg hát ha a túloldal foglalkozni
kezd vele, több ember s több idő, egész biztos több pénz is, az
összeghez képest időarányosan nagyon megnő a hozzá kötődő
összeg. Ha számolom – mondjuk, nálam hétszáz forint jut egy
órára - fele meló volt fele szabad. Ott a levél, a hivatalos átvételétől, a megfelelő helyre jutásig s gondolom, többszöri átbeszélés, megbeszélés, akár két-három órát is kitehet. Nem ismerem
az ott végigjárandó utat, de biztos átveszik, szállítják, olvassák,
értelmezik, tovább küldik, ismét szállítják, olvassák, értelmezik,

s ha minden okés, akkor egy arra érdemes kéz, egy „kapcsolót” átkapcsol, vagy programot hangol rá, vagy bekapcsol egy
figyelembe veendő adatot, s nálam a túl oldalon, nagy megelégedésemre „lehullik a pénz”. Amit aztán már jogosan elkölthetek arra, amire akarok, már ha meg van ugye. Ez még azért nem
presszionált volna írásra, de úgy látszik az ördög tényleg nem
alszik. Jött a hó közi levél. Bérszámfejtési gondok voltak, itt az új
időközlő, valamint bérszámfejtő papír. Tényleg lehet, hogy „fejtő”, mert ha ebből megfejted, nyugodtan ülj neki egy komolyabb
sudoku játéknak. Tény, bosszantott a dolog s felhívtam az ott
megnevezett ügyintézőt. Plusz húsz perc most mát ténylegesen ötvenhárom perc az életemből. Közölte velem nem látja a
problémát. Ő pont úgy volt a problémámmal, mint én a pénzzel
nem láttuk. Próbáltam előbbre jutni a dologban, de a végén azt a
tanácsot adta, menjek vissza a idő adatközlő vagy felvivő dolgozóhoz s onnan hívjuk fel a őt, s akkor biztosan megoldódik a dolog. Tehát ismét az történt aminek nem szabadna megtörténnie,
hogy szabad időmbe, mivel nem lakom a munkahelyemen, ha
gyalog megyek csak időt (összefüggés az idő pénz…stb, stb), ha
járművel akkor ténylegesen pénzt is költsek, azért mert ebben
a kérdésben, ahol tudják s látják a problémát, nem tudják meg
oldani, ahol esetleg meg tudnák oldani, ott nem látják. Nem is
értem miért nem ők beszélik meg ketten, s miért nem tudják
megoldani ezt a kérdést. Ez olyan mintha a boltos a bankot hívná fel, mivel nem tud visszaadni aprót, majd megkérne, menjek
ugyan el a bankba s váltassam el a pénzt, majd ha ez meg van,
menjek vissza és vegyek meg mindent nála. És ez az összefüggés, úgy látom néhány más területen is megjelent, mintha süket
füleknek mondanánk problémáinkat. Várom a következő havi
papírokat. Ha megjönne a pénzem, akkor mondjuk a kamatot
mellette kimutatva – mivel két hónapot vártam rá. Kimutathatóan az időközlőt, (januárit) ahol látom a bűvös
33 percet, esetleg egy kis papírt mi történt. S
mondjuk még azt, ha időt – s energiát öltem
ennek a problémának a megoldásához, akkor
köszönik, s remélik nem lesz rá még egyszer
szükség. Mondtam az elején, bűvös mesebeli
szám ez a szám, s nekem mint a mesékben
lehet három kívánságom, bizakodom legalább
Horváth György
egy, teljesül.

A sportbizottság a legutóbbi ülésén a MOSZ Kupa
középdöntőjének rendezőjéről határozott.
Mivel pályázó nem volt, ezért felajánlás alapján BP. Keleti rendezi meg a középdöntőket.
A pontos időpont még nem ismert. Kiírtuk a pályázatot a Kupadöntő szervezésére, rendezésére is.
Napokon belül kihirdetésre kerül a MOSZ Országos Horgászverseny helyszíne is és a rendezők várják majd a kollégák jelentkezését egy-a tavalyi évhez hasonlóan-remélhetőleg
jó hangulatú rendezvényre.
A sportbizottság tagjaiban felvetődött a gondolat, hogy a MOSZ Kupához hasonlóan egy
kosárlabda kupát is indítani kellene, persze, ha ez megfelelő támogatottságra talál a tagcsoportoknál. Ezért várjuk a tagcsoportok érdeklődését ez ügyben.
Sportbizottság

2014. március

8

Területi hírek
Debrecen
Ez az év a választások éve, hisz ilyen sűrűn, ennyiszer egymás
után nem gyakorolhattuk demokratikus jogainkat, az biztos. De
számunkra a legfontosabb választás mégis csak ezután jön,
a helyi Szakszervezeti vezetőségi választás. A területünkön,
Püspökladányban és Debrecenben is a választás napjai, május
19-20-21. Ennek megfelelően a Választási Szabályzatunkban
előírt módon meg is alakultak a Választási Bizottságok, Püspökladányban Cséki István, Debrecenben Sipos Gyula vezetésével, Minden Tagunkat arra kérem, a jelzett napok valamelyikén
adja le szavazatát, még akkor is ha véletlenül ezeken a napokon
nincs munkavégzési kötelezettsége. Előre is Köszönöm Mindenkinek a részvételt.
És ha már választások, szeretném tájékoztatni az olvasókat,
hogy eredményesen lezajlott a múlt hónapban területünkön
az Üzemi Tanácsi, és a Munkavédelmi képviselő választás.
A választásra jogosult munkavállalók korrigált száma az ÜT
választásoknál 1276 fő volt, és ebből 829-en éltek is választási jogukkal, azaz több mint 65 %-os volt a részvételi arány, így
az MT. 247. §.(1) bekezdése szerint érvényes volt a választás. A
megválasztott ÜT tagok területünkön: Papp Károly Attila, Skarbit Barna, Deli Bertalan, Gyüre Ferenc, Szilágyi Sándor, Szabó
János, Lakatos László, Kochán József, Magyar Zoltán, Gergely
Zsoltné, Kovács István. A Munkavédelmi Képviselő választásnál
az 1276 választásra jogosultból, szintén 829 szavaztak, a megválasztott Munkavédelmi képviselők: Aros Attila, Váradi Gyula,
Varga Jenő, Kazsuk László, Kondor József, Nemes Zsolt, Hodosán Zsolt, Gargóczi Lászlóné Marika, Torony László, László Gábor, Somogyi Sándor. Gratulálunk megválasztásukhoz. Azért az
elmondható, hogy jól működött a VASZ szövetség, hisz mindkét
testületbe 100%-ban a közös jelöltek nyertek, és ez összefogás
nélkül nem sikerült volna. Nem ez az első példája az összefogás sikerének, és remélem nem is az utolsó. A választás után
egy héten belül összeült a Debrecen TSZVK Üzemi Tanácsa és
elnöknek Lakatos Lászlót választották, míg társelnököknek
Deli Bertalant és Szabó Jánost. A megválasztott Munkavédelmi képviselők a 1993. évi XCIII. Munkavédelmi Törvény alapján
úgy határoztak, hogy Munkavédelmi Bizottságot hoznak létre,
ezt bejelentették a Munkáltató felé is, és első ülésükön Nemes
Zsoltot elnöknek, míg Gargóczi Lászlóné Marikát, és Hodosán
Zsoltot társelnöknek választották. Mindkét testületnek sok sikert kívánok munkájukhoz.
Más. Egy húzós téma a területünkről, habár nem egyedi az eset.
Van két kollégánk, akik ráadásul szolgálat közben, önhibájukon
kívül, súlyos egészségkárosodást szenvedtek. Egyikük több mint
30 év után vezetés közben sztrókot kapott, másikuk pedig szintén szolgálatban egy szívinfarktust. Mindkettőjükre több műtét
és gyógykezelés várt, és hosszú rehabilitáció után munkába jelentkeztek. Sajnos az orvosijuk nem sikerült, nem alkalmasak
mozdonyvezető munkakörben. Nem kis közbenjárásra még
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a Trakció idejében fel lett nekik ajánlva, úgymond egy rehabos
munkakör, amit az óta is betöltöttek, és maradéktalanul elvégezték munkájukat. Természetesen a megállapodások szerint
bérkiegészítésben is részesültek, és ez lehet a fő probléma, hisz
akik mellettük végezték a hasonló munkájukat, jóval kevesebbe
kerülnek a cégnek. És itt már a Startot értem a cégünk alatt.
A munkakörüket megszüntették, habár a tevékenység továbbra
is el van látva (mesteri jogászkodás), és választás elé állították
őket, hogy jóval messzebb, fedélzeti jegyellenőr munkakörben
kívánják őket foglalkoztatni. A baj csak az, hogy ide harmadik
csoportú orvosi szükséges, és ez nem sikerült egyikkőjüknek
sem, ami nem meglepő. Egy ideje állásidőn vannak, és most az
új ajánlat: utasellátónál mindenes segédmunka, a Keletiben. Hol
itt a méltányosság?! Az orvosijuk ide se biztos, hogy jó, habár ide
csoporton kivűli orvosi alkalmasság szükséges.
Amikor bővült a cég, és a munkakörök száma, nem ilyen megoldásokra gondoltunk. A két kolléga esete még nem megoldott,
reméljük megnyugtatóan zárul kálváriájuk.
A hónap elején kétségbe esve hívott egy kolléga, hogy feltétlenül kísérjük el jegyzőkönyvelésre, mert kapott egy Megállapítási Jegyzőkönyvet, amiben 12 rendbeli kötelezettségszegés
szerepel. Ez furcsa volt számomra, hisz a kollégát nem ilyennek
ismertem, ő az egyike azoknak, akikkel nem szokott baj lenni,
ismeri is és be is tartja az utasításokat, úgyhogy csak annyit tudtam kérdezni, hogy mennyi idő alatt? Talán az éveleje óta? A válasza végképp megdöbbentett. Egy szolgálat alatt. Mint elmondta, aznap nem volt a toppon. És szánja bánja bűneit, de ez van.
Mégis a vádpontokat olvasva kinyílt a bicska a zsebembe. Tudni
kell még, hogy volt egy csodálatos vonatpárunk a fővonalon, ami
egy helyi személyvonat és a többitől eltérően, csak 100/100-as
sebességű. Hát jó páran belefutottak, és meg is kapták érte a
pénzben is jól kifejezhető megrovásukat, sebesség túllépésért.
Habár mind a pálya, mind a vontatójárművek, és mind a vontatott kocsik 120/120-sok voltak, de a szabály az szabály. De a
delikvensünk csak 104-el ment, 500 méter hosszban, egyszer
pedig vonali után 105-ig gyorsított és nem a szalag szerint, hanem az MFB szerint (hol itt a hitelesítés, pontatlanság, kerékátmérő, vezetőállás eltérés). Olyan is volt, hogy a fékpróba végét a
vonat indulása után ütötte ki az MFB-ben, illetve az egyik írásbelit csak később ütötte be, egy másikat pedig egyáltalán nem. Ez
tényleg hiba. Viszont nem tudtam a vizsgáló reszortossal azonosulni, mikor háromszor is megállapítja, hogy a vonali fékpróbát nem a vonatra engedélyezett sebesség felénél, hanem attól
nagyobb sebességnél tartotta meg, illetve két esetben is elmulasztotta „E” fékpróba befejezése után megemelni a fővezeték
nyomást 0,3 bárral. Azóta én is próbálom az eszement utasítás
pontokat is betartani, nem kis bosszúságára környezetemnek,
és néha jelentős zavart okozva ezáltal a közlekedésben és még
így is van olyan utasítás pont, amit lehetetlen betartani, de azért
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próbálkozom. Mint utóbb kiderült, személyes okai voltak az erődemonstrálásnak.
A tavasz és jó idő beköszöntével folytatódnak a 100-as vonal átépítési munkálatai, ami figyelmesebb munkavégzést kíván minden szakszolgálat munkatársától. Folytatódnak a vonali pályák
cseréi, megkezdték az új Tisza híd előmunkálatait és több állomás, mint például Püspökladány, Kisújszállás, Törökszentmiklós és Fegyvernek-Örményes teljes átépítését. Természetesen
megjelentek az ilyenkor szokásos problémák is, biztosítókábelek nem tervezett átvágása, felsővezeték szakítása, pedig elég
lenne csak a szokásos üzemi munkafolyamat is a késésekhez.
Mindennaposak a vágányzárak, egyvágányú közlekedések állomásokon és között a feszmentes közlekedések, vágányzári
menetrendek, buszos közlekedés, stb. Mégis ami mostanság
borzolta az idegeket az a Püspökladányi állomás átminősítése
nem biztosítottnak, illetve a jelfeladás megszüntetése. Hozzájárult a problémához az állomás takarékon való üzemeltetése,
vagyis minden jelzési fény a jelzőkön, csak pislákol, és ha süt
a nap, akkor ő győz, mindegy, hogy a nap rásüt a jelzőkre vagy
szemből jön a fény. A környező állomásokról állomás távolságú
a közlekedés, de a térközjelzők üzemelnek és jelfeladás is van,
mégis ez zavarja meg a mozdonyvezetőket legjobban. Habár
az állomásra 40 Km/h lassújel lett kitűzve a bejárati jelzőktől,
mégis elég zavaró, hogy a bejárati előjelzőket meglépve, ha azon
sárga fény van, vagyis nem áll a bejárat, egy rövid gondolkodás
után, a sátor jelzőn sárga fény jelenik meg, míg az EVM 120-on
MAX felirat, amiből a kolléga tévesen azt a következtetést vonhatja le, hogy kezelték a bejáratot. Ám nem, csak a térköz első

harmadában ez a jelzési kép jelenik meg (talán direkt, hogy ne
vágjon le az éberségi), és utána teljesen elmegy a jelfeladás.
Természetesen még este is csak közelebbről látszik a bejárati
jelző vöröse. És ha a kolléga rutinból, sarkosan fékez a 40-esre
akkor már nem is olyan biztos, hogy sikerül megállnia a jelző
előtt. Sok véletlen kell egy balesethez, pl. hogy ne kezeljék a bejáratot, süssön a nap, a mozdonyvezető mostanában ne járjon
erre, és akkor lehet centizni a jelzőt, és vagy sikerül, vagy nem.
A problémát több felé jeleztük, de egészen múlt hó 16.-ig sikerült
elkerülni a balesetet. Ekkor minden összejött, csak a megállás
nem, plusz egy váltót is sikerült felvágni. Még szerencse a szerencsétlenségben, hogy a váltón nem közlekedett másik vonat,
az útátjárón senki sem ment át, és nem történt személyi sérülés. És még egy „apróság”! Ismét nem volt a végrehajtási utasítás benne a Parancskönyvben.
Apropó PARANCSKÖNYV! Megint egy agyrém az egész rendszer, legalábbis nálunk. Nem elég, hogy a parancskönyvben
csak a rendelkezés témáját, címét írom alá és utána egy másik
parancskönyvben kereshetem ki, hogy mi a tartalom, azt a régi
utasítást sem tartják be, hogyha a parancskönyv terjedelme
több mint egy oldal, akkor azt a mozdonyvezetőnek át kell adni füzet formájában, ami azért is
hasznos hogy a többoldalnyi rendelkezést, pl.
Végrehajtási utasítást később, vagy legkésőbb
az érintett helyen elővegye és tanulmányozhassa azt a betartása végett. Ezt is jeleztük
több irányba, eleddig eredmény nélkül, habár
ígéretet kaptunk rá, amivel már tele a padlás.
Nemes Zsolt

Szeged
Az idei évre joggal mondhatjuk, hogy a választások éve, mint
tudjuk az Országgyűlési, az EP képviselői és Önkormányzati választások mellett, az Üzemi Tanácsi és Munkavédelmi Képviselő
választások valamint a MOSZ tisztségviselői választások is az
idén lesznek vagy voltak. A MOSZ tisztségviselői választásokkal
és az idei Kongresszussal kapcsolatban tartottunk Területi Fórumot április 4-én, Szegeden. A fórumon a terület tagcsoportjainak tisztségviselői és tagjai mellet, meghívott vendégként
részt vett a MOSZ elnöke valamint két alelnöke is. A résztvevők
a fórumon elmondhatták véleményüket a MOSZ működésével
kapcsolatban, valamint javaslatokat tehettek arra vonatkozóan,
hogy miben kellene (működés, alapdokumentumok) változtatnunk. Az elhangzottakból a terület többsége által támogatott
javaslatokat, mint területi javaslatokat visszük tovább a Küldött
Közgyűlésen elé és reméljük, hogy az elképzeléseinket a küldöttek többsége is támogatni fogja.
A szegedi TSZVK területén sikeresen véget értek az Üzemi Tanácsi és Munkavédelmi Képviselő választások, mind a 11 helyen
a MOSZ – VSZ – VDSZSZ által közösen állított jelöltek kerültek
megválasztásra. Így az új bizottságok április elejétől elkezdhették munkájukat, a választáson elért sikerükhöz ezúton is gratulálok. Valamint engedjétek meg, hogy ezúton mondjak köszönetet a szavazáson részt vett minden kollégának, és ezen belül is
azoknak, akik szavazataikkal a jelöltjeinket támogatták.
Szeged TSZVK újonnan megválasztott Üzemi Tanács Tagjai: Fábián Zoltán, Lachó Gábor, Markó Lajos, Bordás Imre János, Sziman József, Huszár Tamás, Tőzsér Milán, Kurunczi Imre, Jusztin
Ferencné, Sípos Zoltán, Harnischféger Ottó.

Szeged TSZVK újonnan megválasztott Munkavédelmi Képviselői: Karsai Csaba, Sozó József, Huszár Ernő, Noel Sándor, Kiss
Szilvia, Hornok Béla Attila, Mosolygó József, Kurenda István,
Menyhárt Miklós, Pásztor János, Szokody Rajmund
Megalakult a MÁV-START Zrt. Központi Üzemi Tanácsa (KÜT) és
a Központi Munkavédelmi Bizottsága (KMvB) is. Az említett testületekbe 5-5 fő mozdonyvezető jutott be, ami úgy gondolom jó
eredmény. Mindemellett mindkét testületbe mozdonyvezető lett
az elnök, a KÜT esetében Bordás Imre, a KMvB esetében Hornok
Béla személyében. Ezúton is szeretnék gratulálni a testületekbe
bejutott tagoknak, és kívánok számukra eredményes munkát.
Kicsit megkésve április 10-én, Kiskunhalason rendeztük a MOSZ
kupa „E” csoportjának őszi fordulóját. Sajnos az időjárás nem
volt túl kegyes a résztvevőkhöz, de legalább a mérkőzések végéig az eső nem mosott el bennünket. Viszont a kimondottan
erős és hideg szél jó néhányszor megtréfálta a játékosokat,
nemegyszer szó szerint megállt a labda a levegőben. A küzdelem mindezek ellenére elég szorosan alakult, hiszen az öt csapat közül négyet csak 1-1 pont választ el egymástól, így a következő fordulón igazán izgalmas mérkőzések
várhatók. A mérkőzések után természetesen
mindenki az energia és folyadékpótlással volt
elfoglalva, amiben nagy segítséget nyújtott a
szervezők által biztosított kifogástalan ebéd.
Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját a
rendezésért.
Szóth Tibor

2014. március
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Területi hírek
Szombathely
Lezajlott az üzemi tanácstagok s munkavédelmi képviselők
választása, megköszönöm minden egyes tagunk támogatását,
illetve minden munkavállaló támogatását, aki reánk adta szavazatát. A felállt bizottságok elnököket választottak. Üzemi tanács
elnöke Varga Krisztián, munkavédelmi bizottság elnöke Hlavács
Krisztián kollégánk lett. Mind az elnökökhöz, mind támogatott
tagokhoz, bizalommal forduljatok, problémákkal, kérdésekkel,
ha az élet úgy alakul. Sajnos a KÜT-be s a KMVB-be nem tudtunk
e magválasztott bizottságokból mozdonyvezető kollégát delegálni. Zorán jut eszembe – Hm, csak így alakult, hm, hm, hm. Számot vetünk s aratunk ebben a kérdésben, hisz döntéseinket csak
akkor tudjuk jól képviselni, ha megnézzük a közelmúlt, vagy
múlt eseményeit, s értékeljük, átbeszéljük azt. Véleményünk
nem nagyon változott, a feladatokhoz kellenek az emberek, csak
ez mutat előre. A május hónap a választásokról szól, Tapolca,
Pápa, Szombathely, Zalaegerszeg, Celldömölk ügyvivőket választ, így május hó végéről a tagcsoportvezetői megbeszélést
lemondtuk, a demokrácia jegyében. Változhatnak a felállások,
értékelnek az emberek. A melóval kapcsolatosan, jön a nyár s
plusz vonatok, bővül a meló lehetősége. Két telephely van, Celldömölk, s Tapolca. Minden esetre mi külön próbáljuk figyelni a
telephelyen belüli, jelentkezési helyek foglalkozatását. Valamint
azért a szolidaritás jegyében figyeljük azt is (távolból igaz), hol

tömérdek utazási idő, vagy túlóra jelentkezik a világban – kollégám mondta : Száz körül jár már, nem panaszként szólt. Én sem
annak írom. Hiszen van aki, a padon szeret aludni, már ha éjjel
összefutnánk, mindig mondtam, mit miért, ez a kérdés csak. Általánosságban mondhatom, mire megjön a nyár, kinullázódunk.
Inkább, amit a múlt újságban írtam, a vezénylés s a körülmények bosszantanak minket. Írtam a telefonokról, közben megjött
az újabb cím s szám lista A 4 oldal, írjuk be mondattal. A foglalkoztatási kiegyenlítés, adja a helyzetet – azért írok róla, mert
néhányan morognak a dolgon, mikor ő jött az jó volt, most meg
szid minket a foga alatt? Nem recézem az élet mutatja hogy ezt,
együtt tudjuk megoldani, a többi szerintem duma. A területen
Celldömölk rendezte a „Tavasz” futball kupát április 23-án. Az
összesítés után, az első helyezet:
Sopron
Szombathely
Tapolca
Celldömölk
Pápa
Sajnos Pápa nem tudott megjelenni a tornán,
köszönjük a rendezést a celldömölki tagcsoportnak, segített az időjárás is, jó időnk volt.
Horváth György

Debrecen-Kelet
A 2014-es év hozománya az integráció lett, aminek egyik következménye az új üzemi tanács és munkavédelmi képviselő
választások voltak. Mint azt előzőleg írtuk többen is, a választásokra egy VASZ megállapodás mentén állítottunk közösen jelölteket a VDSZSZ -el és a VSZ -el. A közös jelöltállítás és kampány
jól működött, hiszen mind az üzemi tanácsba, mind munkavédelmi képviselőnek a közös jelöltek kerültek megválasztásra,
így a megválasztott 11 fő, a szövetség tisztségviselői lettek. Külön öröm számunkra, hogy az üzemi tanács elnöki posztját és a
munkavédelmi bizottság elnöki posztját is a MOSZ emberei töltik be, így reményeink szerint az eddig megszokott színvonalon
lesznek képviselve a TSZVK munkavállalói! Itt szeretném meg-

Mozdonyvezetők Szakszervezete

köszönni a tagjainknak a szavazási hajlandóságot, a részvételt
és a fegyelmet, hiszen a Mozdonyvezetők Szakszervezete tagjainak felelős döntése és részvétele nélkül nem tudtunk volna ilyen
jó eredményeket elérni a választásokon.
A MOSZ 7. kongresszusát megelőzően tagcsoporti választásokat kell tartani, amelyre területünkön minden tagcsoportnál
május hónapban kerül sor. A választások május 5-én kezdődnek
Záhonyban és 29-én fejeződnek be Mátészalkán. Arra kérem a
MOSZ Debrecen -kelet terület tagjait, hogy minél magasabb létszámban vegyenek részt a választásokon és felelősségteljes
döntést hozva, a szerintük legalkalmasabbnak ítélt személyekre
adják le a voksaikat, azaz válasszák a helyi ügyvivő testület tag-
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jaivá! A megválasztásra kerülő tisztségviselőknek jó munkát és
sikeres érdekvédelmi tevékenységet kívánok!
Május hónapban kerül megrendezésre a nyíregyházi tagcsoportnál a hagyományosnak nevezhető tagcsoporti horgászverseny, amelyre kívánunk a jelentkező horgászoknak bőséges halállományt, görbüljön a bot! 15-én Záhonyban lesz lebonyolítva
a MOSZ kupa tavaszi fordulója, ahol a rendezőkön kívül Debrecen, Miskolc és Szolnok csapatai vesznek majd részt. A focisták
a ZVSC sportcentrum szeretetét fogják élvezni, és a helyszínen

az egyik aktualitását nem tudja beteljesíteni, hiszen ez már sorban a negyedik olyan bál, ahol nem tudtunk nyugdíjasokat búcsúztatni, azaz nem tudtuk senki részére átadni a MOSZ logóval
gravírozott arany pecsétgyűrűt. A zenét a Holdfény Duó szolgáltatta és a rendezvény a Tűzvirág étteremben volt. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével a TSZVK Debrecen záhonyi telephely
vezetője, Erdélyi Csabáné asszony, aki férjével érkezett, valamint Ésik Attila vontatási reszortos úr, aki szintén házastársával
együtt vett részt a mulatságon. A szervezők által megvásárolta-

elkészített babgulyással fogják a meccsek után éhségüket csillapítani! Sok sikert kívánok a résztvevő csapatoknak, de azért …
HAJRÁ ZÁHONY!
Április 25-én tartotta meg a záhonyi tagcsoport az immár hagyományosnak tekinthető Mozdonyvezetők bálját, hiszen ez már
több mit 20 éve megrendezésre kerül itt. Sajnálatos dolog, hogy

kon kívül a résztvevők is sok-sok tombola ajándékot ajánlottak
fel, így az éjfélkor felszolgált kétféle szabolcsi töltött káposzta elfogyasztásához többen értékes ajándékokkal felvértezve kezdhettek bele!

Gyüre Ferenc
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Szakmai kitekintés
Egy kis nosztalgia.
A napokban kezembe került az Indóház Extra című folyóirat egy régebbi száma és az egyik, számomra nagyon érdekes cikk végén - amely Tóth Péter tollából
jelent meg - a következő sorokat olvastam. Szó szerint
idézem: „Miközben e sorokat gépelem, csak irigykedem.
Hetvenháromban születtem: szívesen visszarepülnék
az időben néhány hétre, néhány napra, két-három éves
korom idejére. Csak, hogy lássam, milyen volt az igazi
vasút. A VASÚT.”
Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy, ha fiatal kollégával beszélgetek, egy idő után megjegyzi, hogy milyen jó is nekünk, akik a hetvenes években kezdtük a szakmát, amikor a vasút
még vasút volt.
Ha korombéli nyugdíjas mozdonyvezetővel találkozom, elég
gyorsan egyetértésre jutunk abban, hogy a vasút legszebb idejében dolgozhattunk. Abban is egyezik a véleményünk, hogy ma
nem szívesen lennénk mozdonyvezetők.
Vajon mi lehet e jelenség oka? Miért emelkedik ki pont e két évtized az idő tengeréből? Ez azért is furcsa, mert amikor mi kezdő,
fiatal masiniszták voltunk, egyáltalán nem kívántuk vissza az előző évtizedet, évtizedeket.
Hogy is volt akkor? Milyenek voltak ezek az évek? 1973-ban valahogy hozzánk is begyűrűzött az olajválság, annak ellenére, hogy
hivatalosan szinte naponta elhangzott: hazánkat nem érintheti
a kapitalista világban bekövetkezett olajár-robbanás. A hetvenes-nyolcvanas évek jellemzője volt a nagy lakáshiány, annak ellenére, hogy folyamatosan épültek a hatalmas lakótelepek. Elsősorban Budapesten volt rendkívül nehéz lakáshoz jutni. (Érdekes,
hogy ennek ellenére nem voltak hajléktalanok az utcákon, tereken, erdőkben. Ma, amikor üres, eladatlan lakásokkal van tele az
ország, hajléktalanok tízezrei lepik el a közterületeket, a parkokat,
a városkörnyéki erdőket.) A kereskedelemre a hiánygazdálkodás
volt a jellemző, virágzott a korrupció. A csúszópénz és a pult alól
való árusítás társadalmilag elfogadott, megszokott fogalommá
vált. Minőségi áruhoz nagyon nehéz volt hozzájutni. Ha valaki
gépkocsit vásárolt, évekig leshette a Merkúr sorszámait. Nyugatra csak háromévente lehetett utazni, szűkösen megállapított,
állami valutakerettel. A határátlépés, a vámellenőrzés rendkívül
kellemetlen procedúrának tette ki az utazni vágyót, még az úgynevezett baráti országok határain is. Életben volt a COCOM-lista,
amelynek látványos következményeként a BDV sorozatú motorvonat olyan lett, amilyen. Ez csak néhány jellemző, önkényesen
kiragadott dolog a hetvenes-nyolcvanas évtizedekből, amiből az
következhetne, hogy nem volt igazán jó akkor élni. És mégis!
Mégis! Volt valami a levegőben, ami elviselhetővé tette azokat az
időket. A remény és a biztonság. Ha valaki tisztességesen dolgozott, nyugodtan számíthatott rá, ha nem is fényűző körülmények
között, de emberi módon képes lesz eltartani a családját, építhet
magának házat, esetleg vehet egy Trabantot vagy Zsigulit, és ha
ügyesen bánik a pénzzel, talán még nyaralásra is futja. Na, nem
a Riviérán, hanem a Balatonnál, esetleg a bolgár tengerparton. A
törvények meglehetősen állandóak voltak, lehetett tervezni. Ha
egy fiatalember mondjuk elment mozdonyvezetőnek, az méltán
számíthatott rá, hogy 55 éves korában nyugdíjba vonulhat. Ha valaki okos volt, tanulhatott, de nem kellett minden vacak álláshoz
felsőfokú képesítés. A diploma valóban diploma volt, képzettséget adott, biztos megélhetést nyújtott. Ha valaki nem volt annyira
okos, hogy egyetemre, főiskolára menjen, az kitanulhatott valami
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jó szakmát, ami biztosította a megélhetését.
Fontos, hogy a keleti blokk országai között sikeresnek, sőt a legjobbnak érezhettük magunkat, ami sokat javított az önbecsülésünkön, a hangulatunkon. Sokakban titkon élt a remény, hogy
előbb-utóbb majd csak megszűnik a szürke kommunista rendszer, ami után talán egy jobb világ köszönthet ránk, hiszen létezett
reális alternatíva, ami nem volt más, mint a polgári demokrácia és
a piacgazdaság. (Ma titokban sincs értelme reménykedni, hiszen
úgy tűnik, nem létezik másfajta, jobb és egyúttal működőképes
társadalmi rendszer a világban, csak az, amiben éppen élünk,
és amelyet a pénzügyi, gazdasági és morális válság a teljes ös�szeomlással fenyeget.)
De nagyon elkanyarodtunk, térjünk vissza a vasúthoz! És az eredeti kérdésünkhöz, hogy miért a hetvenes-nyolcvanas évtized
a legvonzóbb a vasút legújabb kori (1945 utáni) történelmében?
Azt hiszem, az teljesen nyilvánvaló, hogy az ötvenes évek iránt
épeszű ember miért nem érez nosztalgiát. A hatvanas évek elején
a vasút még rendkívüli módon elavult, a kor műszaki színvonalát
meg sem közelítő közlekedési vállalat volt. Lassú, a személyszállításban kényelmetlen, ósdi vagonokkal, a vontatójárművek döntő
többségét a gőzmozdonyok adták. Az emberek kényszerűségből
vették igénybe a szolgáltatásait, mivel nem volt más lehetőség a
szállításra, az utazásra.
Érdekes módon, a sokat szidott Csanádi György nevével fémjelzett koncepció hozta meg az áttörést. A hetvenes évek elején
már elmozdulás látszott a vasút műszaki fejlettségi szintjében.
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Korszerűsödtek a pályák, új négytengelyes személykocsik jelentek meg, megindult a dízelesítés, az olaj árának emelkedését
követően pedig az erőteljes villamosítás. A menetidők évről évre
csökkentek, főleg azokon a vonalakon, amelyeken megjelentek a
villamos mozdonyok. A Szilikkel vontatott személyvonatok már
nem cammogtak, még a viszonylag rövid állomásközökben is
felgyorsultak százas tempóra. Emlékszem, amikor a kunszentmiklósi vonalat villamosították, a menetidő egy darabig még a gőzösök és Púposok menetideje volt, Miklósra körülbelül másfél óra
alatt ért le a személyvonat. Azután egyik pillanatról a másikra egy
óra tíz percre csökkentették. Ugyanilyen drasztikus menetidő-rövidülés következett be a pusztaszabolcsi vasút villamosításakor. A
menetrendszerkesztők észrevették, és kezdték kihasználni a villanymozdonyok, a felújított pályák és a korszerű kocsik (Bh, Bhv,
By, Am, Bm) adta lehetőségeket.
A vasutat tömegek használták, és nem csak kényszerűségből, hiszen már szép számban közlekedtek az országban személygépkocsik, létezett távolsági autóbusz-közlekedés, de a MÁV képes
volt állni a versenyt, legalábbis a fővonalakon. Sokkal kényelmesebb volt egy hosszabb távú utat vonaton megtenni, mint mondjuk
Trabanttal (saját tapasztalatból mondom). A vasutast nem nézték
le olyan mértékben, mint ma (bár akkoriban is éltek a süsü vasutasról szóló viccek, de ezeket valóban viccnek gondolta az emberek többsége), hiszen a vasutat használó tömegek számára látható volt, hogy korszerű technikát alkalmazva jól felkészült emberek
működtetik biztonságosan a rendszert.
Igen! Jól felkészült szakemberek. A MÁV nagyon komolyan vette
a képzést, pedig nem volt NKH, nem volt KTI vizsgaközpont, de

volt igény jó szakemberekre. Nem spóroltak a tanulási idővel, a
tanfolyamok idejét a megtanulandó anyag nagysága szabta meg.
A munkáltató megbecsülte a kiemelkedő szaktudású dolgozóit,
rendszeresek voltak a szakmai vetélkedők, amelyekre a munkavállalók akár szabadidejük feláldozása árán is lelkiismeretesen
készültek, pedig nem kaptak milliós jutalmakat a győztesek.
A magasan képzett szakemberekre már csak azért is szükség
volt, mert az akkori (szocialista) technikai eszközök hajlamosak
voltak meghibásodni. Kevésbé voltak üzembiztosak, mint a ma
használatos berendezések, a vasút mégis többnyire zökkenőmentesen látta el a feladatát, hála a gépeket üzemeltető és karbantartó képzett vasutasoknak. (Legalábbis nem volt több fennakadás,
mint ma, amikor sok helyen már csúcstechnikát alkalmazunk és
szinte mindent számítógép ellenőriz.)
Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a munkáltató
megbecsülte, emberszámba vette a dolgozóit. Nem úgy tekintett
rájuk, mint profitot termelő rabszolgára, hanem mint munkatársra. Ha figyelembe vesszük, hogy azokban az időkben a vezetők,
sőt a csúcsvezetők is vasutasok voltak, sokuk úgy került egyre
magasabb beosztásba, hogy végigjárta a szamárlétrát, akkor
ezen nincs mit csodálkozni. Ma, amikor mindenféle ember vezetheti a vasutat, anélkül, hogy bármit is tudna róla, amikor csak a
megszerezhető profit nagysága számít, nem csoda, hogy a munkavállalókat nem veszik emberszámba. Ma Magyarországon
csak a manager típusú, vagy magát annak képzelő élőlény számít
embernek. A többi, jobb esetben is csak adófizető, profitot termelő
rabszolga, akinek, mielőtt a választási urnához járulna, lehet eztazt ígérni, amit persze nem muszáj betartani.
A MÁV az említett időszakban kialakított magának egy egységes
arculatot. Arról persze lehet vitatkozni, hogy ez az arculat mennyire volt vonzó, mert például a mozdonyok új színterv szerinti festése szerintem kifejezetten előnytelenre sikeredett, de az emberek
megszokták, sokan talán kedvelték is. A járművek beszerzésénél
is törekedtek a tipizálásra, ami a fenntartásban és a kiszolgálásban is éreztette pozitív hatását. Szállítani való áru volt bőven, hiszen működött az ipar, a mezőgazdaság, tömegek jártak vonattal
dolgozni, a tízmillió magyar állampolgár nagy többsége valamilyen módon kapcsolatban volt a vasúttal, ismerte a vasutasok
munkáját, ha késett, vagy télen hideg volt a vonat talán szidta is
őket, de azt hiszem (saját tapasztalatból mondom), hogy a megbecsülés volt a jellemzőbb.
Majd eljött 1990, és egy csapásra vége lett mindennek. Azt hiszem, a kilencvenes évtizedet nyugodtan nevezhetjük a pusztulás,
a hanyatlás korszakának. A kocsik, a váróhelyiségek, az állomások egyre koszosabbá, büdösebbé, váltak, ráadásul megjelent a
firkáló, festékszóróval felszerelt törő-zúzó csőcselék és megpróbált mindent tönkretenni, elrondítani, elpusztítani, amihez csak
hozzáfért. Nem szabad elfeledkeznünk az úgynevezett „megélhetési bűnözőkről” sem – nagyon utálom ezt az elnevezést - akik
igyekeztek minden mozdíthatót ellopni az amúgy is szegényes,
csőd szélén tántorgó vállalatunktól. A mozdonyok az elmaradt
karbantartások miatt inkább rozsdás ócskavasakra emlékeztettek, mintsem normális vontatójárművekre, a pályák romló állapota pedig a menetidők drasztikus növekedését vonta maga után.
Neves zenekritikusunk, Kovács Sándor egyik rádióműsorában
nagyon találóan így foglalta össze egy vasúti utazásának a tanulságát: „A MÁV-nak nem menetjegyet, hanem elnézést kellene
kérni az utasaitól!”
A kétezres évek közepétől szerencsére megindult valami javulás,
és ez a javulás egyre látványosabb, egyre érzékelhetőbb, mind a
vasutasok, mind az utazóközönség számára. Új, korszerű mozdonyok jelentek meg hálózatunkon. Eleinte a Taurusok, majd a TRA-
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XX-ok. A hagyományos, mozdony vontatta Bhv szerelvényeket
napjainkra egyre inkább modern, a kor műszaki színvonalának
megfelelő motorvonatok váltják fel, mind több vonalon találkozhatunk pályakorszerűsítéssel, amelynek köszönhetően helyenként rövidülnek a menetidők. Ahol az új vonatok megjelennek, az
utasok is szívesebben és nagyobb számban veszik igénybe a vasút szolgáltatásait. Kedvező a fogadtatása az úgynevezett ütemes
menetrendeknek is. (A kisforgalmú mellékvonalak szomorú sorsával most nem szeretnék foglalkozni!) Egyszóval úgy tűnik, ha
lassan is, de elindult a fejlődés. Akkor miért a nosztalgia a hetvenes-nyolcvanas évek iránt? Hazánkban a rendszerváltást követően a vasút szerepe jelentősen csökkent. (Nyugaton ez a folyamat
már korábban lejátszódott.) Sorra épültek, épülnek az autópályák,
napjainkban egy térség versenyképességét nem annyira a vasút
megléte határozza meg, hanem az, hogy autópályán megközelíthető-e. Ma már szinte minden dolgozó családban van kényelmes
személygépkocsi. Megfigyelésem szerint még azok a vasutasok
is, akik gyakorlatilag ingyen utazhatnak vonattal, gyakran az autót
választják utazásaik lebonyolításához. Mind többször találkozom
olyan emberekkel, akik még soha életükben nem utaztak vonaton. Ha valaki figyelmes, akkor észreveszi, hogy a lehetőségekhez
képest kevés árut fuvaroz a vasút, miközben az autópályákon és a
főutakon mozdulni sem lehet a kamionoktól. Ebben a helyzetben
azt hiszem, nyugodtan kimondhatjuk, hogy a kötöttpályás közlekedés már sohasem lesz annyira fontos tényező az ország életében, mint volt néhány évtizeddel ezelőtt. Ezzel párhuzamosan a
vasutasok társadalmi megbecsülése is csökken, hiszen aki nem
ismeri a vasutat, a vasutasok munkáját, mert soha nem utazik
vonattal, az hajlamos mindenféle előítéletnek bedőlni, azokat terjeszteni.
Amit ezután vetek papírra, az csak az én személyes érzésem, véleményem, amivel gondolom, sokan nem értenek majd egyet, de
nem tudok ellenállni a kísértésnek, ezért leírom.
A technika fejlődése (szerintem) sajnos oda vezet, hogy rohamosan leértékelődik az ember szerepe. A mozdonyvezetésben is azt
látom, hogy egyre kevésbé jelent kihívást, komoly szellemi-fizikai
erőfeszítést egy-egy vontatási feladat végrehajtása. Amikor én
kezdtem a pályámat, sok gépen még éberségi berendezés sem

volt, a vonatbefolyásolásról már ne is beszéljünk. A számítógépek
jobbára csak a sci-fi regényekből, filmekből voltak ismertek. A
mozdonyok megkívánták a műszakilag jól felkészült masinisztát,
aki csak a saját tudásában bízhatott, hiszen nem állt a rendelkezésére mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget kérjen. Az ideális
és biztonságos fékutak megválasztása is teljesen a „vezér úr” belátásán, ügyességén és gyakorlatán múlott. Ma, ha valami probléma adódik egy modern vontatójármű üzemében, a számítógép
értesíti a hibáról és a követendő eljárásról a mozdonyvezetőt. A
korszerű vonatbefolyásoló rendszerek már kiszámolják a fékutakat, a masinisztának nincsen más dolga, mint pontosan követni
a computer által közvetített utasításokat. Ha valamiért mégsem
hajtja végre azokat, a számítógép megteszi helyette. Az LZB-vel
kiépített vonalakon a járművezetőnek gyakorlatilag már alig van
teendője. A régi időkben a hagyományos, légfékes szerelvényekkel még azon versenyeztünk egymással, hogy ki tud egyetlen
fékezés-oldás végrehajtásával pontosan, oldott fékekkel, zökkenő- és rántásmentesen megállni. Egy FLIRT motorvonat esetében ilyen vetélkedésnek már semmi értelme, hiszen oly tökéletes,
könnyen kezelhető a fékrendszere, hogy akár egy gyerek is meg
tudja állítani vele szépen és pontosan a vonatot. Ha széleskörűen elterjed az ETCS rendszer, akkor már az ideális fékút megválasztása sem hárul a jármű vezetőjére. Nos ezért van az, hogy
hiába a kényelmes, tiszta, csendes, légkondicionált vezetőállás,
az irdatlan teljesítmény, a rettenetes vonóerő, a nagy sebesség,
nekem a mozdonyvezetést a huzatos, zajos Szili, a dübörgő Szergej, vagy a nem túlságosan erős Púpos jelentette. Persze szívesen
dolgoztam FLIRT motorvonatokkal, Taurusokkal, Rail Jet szerelvényekkel, de ezek számomra már egy egészen más kategóriát
képviseltek. Nem annyira mozdonyvezetést,
hanem, talán mondjuk úgy, hogy vonatvezetést.
(Na, ezért a kijelentésemért sokan megköveznek majd!)
Azt hiszem, mindenki ismeri a régi mondást miszerint, változik a világ és benne változunk mi is.
Csak a múltat megszépítő emlékeink, nosztalgikus érzéseink állandóak. Bár lehet, hogy még
azok sem.
Móricz Zsigmond

Dávid Ilona
Legutóbbi Küldöttközgyűlésre elfogadta meghívásunkat Dávid
Ilona a MÁV Elnök- vezérigazgató asszonya és Bánhidi-Nagy Attila
a Humánerőforrás vezérigazgató-helyettese. Dávid Ilona tájékoztatást adott az összeolvadásról, illetve készségesen válaszolt az
egybegyűltek kérdéseire. A küldöttekben több kérdés is felmerült.
Íme, néhány kérdés. A jövőre nézve a teherszállítást hogyan tervezi a MÁV, az egészségügyileg nem alkalmas mozdonyvezetők
sorsa, járműállomány állapota, esetleges cseréje, utánpótlás,
bértábla és átjárhatóság a MÁV és GySEV között. Az átjárhatóság
szerintünk nem megoldott, több kollégát elbocsájtottak és más
vasúti vállalat nem veszi át. Dávid Ilona az alábbiakat válaszolta.
Mindenképpen szeretnék, ha a teherszállítás maradna, minél több
áru menjen át az országon. Az egészségügyileg nem alkalmas
mozdonyvezetők esteit egyénileg vizsgálják, ahol tudnak, segítenek más munkakörbe elhelyezni a kollégákat, illetve a korkedvezményes nyugdíj kérdését a kormány tárgyalja. A járműállomány
cseréjét mindenképpen tervezik. A bértáblát is szeretnék rendbe
rakni, (35 év gyakorlat feletti Kollégák) ha van rá keret, de felelőtlen ígéretet nem szeretnének tenni. Az átjárhatóságról annyit
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mondott, hogy a vállalatok között kell, hogy legyen megállapodás.
Időhiány miatt a vendégeknek távozniuk kellett, de bármikor szívesen jönnek, hogy kérdéseinket feltegyük, szeretnék tudni, hogyan tudnának a mozdonyvezetők helyzetén javítani. Készséggel
állnak rendelkezésünkre.
Oszvald Fruzsina
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A MÁV-START Zrt. 2014. III. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai
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Sport, szabadidő
Láncok, létrák, hágcsók…út a paradicsomba
Na, nem kell ám megijedni, nem abba a paradicsomba
készültünk, hanem egy olyanba, ami nekünk – Miskolc
környékieknek – karnyújtásnyira van csak.
Húsvét szombatján elindult 23 túrázó a Vasutas
Természetjáró
Baráti Kör, Bánréve
(www.vtbkbanreve.hu)
egyesület szervezésében hogy az ismert, de
megunhatatlan Szlovák
Paradicsom egyik látványos kanyonjában és
szikláján túrázzon. A
határon találkoztunk,
majd a 67-es úton
északnak vettük az
irányt. A Sajó völgye
Pelsőc (Plešivec) után
beszűkült, a hegyek
egyre
magasabbnak tűntek. Rozsnyót
(Rožňnva) elkerültük
és a Sajó is hűtlenné
vált hozzánk, elkanyarodott egy oldalvölgybe, mi pedig máris
Dobsinán (Dobšina)
voltunk. Nekivágtunk
a hosszú szerpentinnek, amin az Imrikfalvai (Dedinky) elágazásig haladtunk. Itt egy remek kilátóhely van, megálltunk és a
délre elterülő Szlovák Érchegység csúcsait bámultuk. Velünk
szemben meredezett a Radžim két púpja, tőle jobbra a látótér
legmagasabb hegye a Stolica 1500m-es lapos kúpja Utóbbi hegy
lábánál ered a Sajó.
Kigyönyörködtük magunkat, majd továbbmentünk a következő
faluig, Sztracenáig (Stratena)
Otthagytuk az autóinkat és vonatra szálltunk. Ezúttal pontosan
jött egy pompásan felújított iker Bz motorkocsi és egy megállót
utaztunk vele – mintegy öt percet – Imrikfalváig, azaz Dedinky-ig. Nos, ez alatt az öt perc alatt a vonatunk haladt alagútban,
több hídon, majd a Dedinky-tó gátján. Nem győztük forgatni a fejünket, ahogy a kis vonat
a Gölnic (Hnilec)
folyócska egyik,
majd másik partján haladt. Erre a
vonatozásra azért
volt szükség, mert
túránk 16 km hosszú
volt – tehát rövidebb
- de egy patkó alakot
írt le, azaz a kiinduló és végpontja nem
esett egybe. Na meg
azért is, mert csak vasutasok lennénk…
A vonal nagyon szép,
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ajánlom, hogy Zólyomtól (Zvolen) vagy
Besztercebányától (Banska Bistrica)
utazzák végig Margitfalváig (Margecany) ill. Kassáig (Košice).
Az imrikfalvi megállótól indult az igazi gyalogos túra.
A hely, ahol túráztunk a Szlovák Paradicsom délnyugati sarka. A Szlovák Paradicsom Szlovákia keleti
részén található, 1964-ben védett
területté és 1988-ban nemzeti parkká lett nyilvánítva. A park 19 763
ha területéből 13 011 ha szigorúan
védett.
A Nemzeti park területe eredetileg egy területi egységet alkotott,
amelyet a folyók (Hernád, Gölnic/Hnilec) és a patakok (Veľký Sokol, Suchá Belá, Biely potok) szabdaltak fel néhány
kisebb-nagyobb területre (Glac-tető, Gerava). A kisebb medrek,
folyások pedig az évezredek alatt kialakították a Szlovák paradicsom jellemző völgyszakadékokkal és vízesésekkel tűzdelt
arculatát (Kyseľ, Piecky, Sokolia dolina, Zejmarská roklina).
A fennsíkokon több mészkőképződmény is fellelhető - szurdokok, felszín alatti barlangok és gödrök (lyukak): Dobsinai jégbarlang, Sztracenai barlang, Medve barlang, Ördög lyuk.
A víztárolót - aminek a partján álltunk - 1953-ban kezdték kialakítani. Az imrikfalvi kocsmában még látható olyan tájkép, ahol
a tó helyén egy völgy húzódik, néhány esztenával, szénakazallal
– a kép még az ötvenes évek legelején készült. Az erőmű pedig
nem is itt van, hanem a 2-2,5km-re lévő Dobsina szélén.
A vizet földalatti csatornán, mintegy 300mes eséssel vezetik oda, és ott hajt meg
két 12MW-os turbinát. Az ott kifolyó víz
egy alsó tározóba kerül. Ez biztosítja azt is, hogy az éjszakai lecsökkent
áramfogyasztás miatt a nehezen, ill.
lassan szabályozható erőművek által
termelt többlet energiát akkumulálni
tudják. Ekkor az erőmű szivattyúként
dolgozik, és vizet pumpál fel a tóba. Az
egyébként itt kifolyó víz a Sajóba ömlik, míg a víztároló gátján kifolyó víz a
Hernádba! Tehát, a földalatti csatorna,
egy vízválasztó hegy alatt húzódik.
A gáton átkeltünk és egy rövid út menti sétaúton értük el a Hotel Priehrada
épületét, ami mellől felvonóval is felmehetünk a Geravára (Geravy). Én nem
tudom, mikor üzemeltetik ezt a felvonót,
de tíz alkalomból talán csak egyszer láttam, hogy járt is volna. De mi amúgy is
gyalogolni jöttünk, így a hotel mellet nekiugrottunk egy kis sípályának, azon felkapaszkodtunk, hogy a túloldali leejtőn
Biele Vody településre érjünk. A település végén bekanyarodtunk a Zejmár-kanyonba (Zejmarska roklina). A kanyon
egy kis patak által kivájt szűk és meredek
völgy. A vízesések mellett létrákon a kevésbé meredek helyeken pedig amolyan
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tyúklétra-szerűségen vagy rácsos trepniken lehetett
előrejutni. Ügyesen haladtunk – régóta járjuk ezt a
vidéket – de volt néhány kezdő túrázónk is, aki bizony
megszeppent, amikor a meredek fémlétrákat meglátta.
Közülük többeni ijedten és összeszorított fogakkal haladtak előre, küzdve kisebb-nagyobb tériszonyukkal, de
a kihelyezett láncokba is tudtak kapaszkodni. Közben az
eső is elkezdett szitálni, gyorsabb haladásra ösztönözve
mindenkit.
Mindenesetre a félősebbeknek is boldog mosolyra húzódott a szájuk, mikor abszolválták ezt a szakaszt, és a Geraván lévő menedékházat meglátták. Aztán ez a mosoly le
is hervadt, mert a ház zárva volt! A szlovák turisták is értetlenkedtek – voltunk ott vagy ötvenen – hogy lehet a ház húsvétkor zárva? Mindegy túltettük magunkat a dolgon, előkerültek a hátizsákokból a hazai finomságok, meg persze némi
snapsz, és ez erőt adott a továbbiakhoz. Közben az eső elállt,
sőt a nap is ki-ki bújt, így továbbhaladtunk egy szép réten – itt
még virítottak a tavaszi kikericsek, lovakat lehetett simogatni, kecskéket etetni, sőt vaddisznót is láttunk - majd elértük
a Kisnyuszi nevű helyet. Ott útbaigazítottunk három bolgár
(!) túrázót, és továbbmentünk a Nagynyuszi-völgy bejáratáig. A völgyfőben elhaladtunk az időszakos forrás mellett,
amin egy ici-pici vízerőmű – talán pár wattos lehet – üzemelt.
Azaz üzemelt volna, de mivel a télen itt sem sok hó esett
szárazság lett már most tavasszal, és a víz elapadt. Továbbmentünk egy irtás szélén, majd egy durva emelkedőn felkapaszkodtunk az 1156 m-es Holló-sziklára (Havrania skala).
Sajnos az égiek nem fogadtak kegyeikbe minket, párás volt
az idő, így a beígért Magas-Tátra panoráma helyett egy szűkebb perspektívát nyújtó látképpel kellett megelégednünk.
Viszont a szikláról lefelé menet egyre szebben sütött a nap,
és mire a Sztracenára értünk egészen szép
idő lett. Úgyhogy, amikor a kocsmateraszon
ittuk a sör utolsó kortyait, tekintetünk az ég
felé nézett, az pedig mélykék volt, és vattacukor-szerű habkönnyű felhők úszkáltak
rajta. De szép is volt…
Egy link, amit feltétlenül meg kell nézni annak, aki
ide készül: www.slovenskyraj.sk
(A képek egy korábbi túrán készültek!)

Tóth Ferenc Attila
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VASZ
Emlékeztető…
Pár szót szólnék a tavalyi VASZ családi napról, amely a BVSC
pályán került megrendezésre. Azt hiszem, mindenki nevében elmondhatom, hogy jól éreztük magunkat, senki sem unatkozott.
Gyerekeknek sportprogramok, arcfestés és a nyári hőségben
az elmaradhatatlan pancsi. Felnőtteknek foci és csocsó, amit
egymás közt vagy épp családi meccseket játszottak. Akik nem
bírták a hőséget egész nap a medencében hűsöltek. Akik sem
sportot sem a hűsölést választották, ők is jól érezhették magukat Badár Sándor és Gubik Petra előadását hallgatva, vagy épp
a hastáncos lányok szépségében és tánctudásukban gyönyörködhettek. A nap fénypontja pedig nem más, mint a Beatrice
együttes hangulatfokozása. Sokan babos kendővel a nyakukban
jelképezték Feró múltját, jelenét és jövőjét. Fergeteges hangulatot csináltak. Az idősebbek a régi időket felelevenítve énekeltek
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a Nemzet Csótányával. Egész nap nem maradtunk se éhen, se
szomjan, rengeteg ételt fogyasztva, itallal csillapítva szomjunkat
próbáltuk elviselni a kánikulát. Volt csirke, kolbász, ökör, sör, bor
és üdítő. Kicsik és nagyok igényeit igyekeztünk kielégíteni. Mindezt azért írom, mert idén újra lesz VASZ családi nap, elkezdődött
a szervezés, szintén a BVSC pályán, sok érdekes programmal és
fellépővel, melyre szeretettel várjuk a jelentkezőket. Remélem
idén még többen leszünk. Hamarosan készül a plakát is, ahol
minden információt megtalálhattok. Jelentkezni majd nálam lehet a 30/639-0910-es telefonszámon. Bízzunk benne, hogy idén
is kellemes időt kapunk és újra átélhetjük, illetve fokozhatjuk az
élményeket. Június 21-én tegyétek szabaddá magatokat, hogy
minél többen együtt legyünk és eltöltsünk egy szép napot!
Oszvald Fruzsina

19

2014. március

20

A Vasúttörténeti Alapítvány meghirdeti a
X. ORSZÁGOS VASUTAS FOTÓPÁLYÁZATOT
„Szeged Vasútja 160 éves” címmel
A pályázat és fotókiállítás célja: az előző kilenc országos vasutas fotópályázatunk hagyományait követve széles
körben bemutatkozási lehetőséget adni mindazoknak, akik a fotózással igényesebben örökítik meg a vasutat - példát mutatva, hogy minél többen fényképezzék le a vasúton szerzett élményeiket, benyomásaikat; valamint átfogó,
reprezentatív képet adni vasutunkról a szakmai és kívülálló közönség számára.

•
•
•
•
•
•
•

Pályázati feltételek:
a beküldhető képek témája a magyar vasút legyen; kategóriái:
vasutasaink élete, munkája, riportképek;
vasutunk formavilága; szakági területek és technikák
az ember kapcsolata a vasúttal, utazási élmények;
vasutunk a magyar tájegységekben;
múltbeli, dokumentatív értékű érdekességek a vasútról, archív anyagok.
A képek kivitele: fekete-fehér és színes papírképek. Kötetlen számú egyes képek és sorozatok,
18x24 és 30x40 cm között bármilyen variációban.
A beküldendő képeket lehetőleg a szerzők saját maguk kasíroztassák, illetve paszpartúrozzák
igényeik szerint max. 50x70 cm méretre, vagy elfogadják a rendezők ez irányú munkáját.

A pályázaton részt vehet minden civil és vasutas, amatőr és hivatásos fotós, aki a feltételeket elfogadja és teljesíti.
Nem lehet viszont olyan képekkel pályázni, melyek már korábbi fotókiállításokon sikerrel szerepeltek.
A pályázatra beküldött képeket a rendező szerv által felkért zsűri bírálja és döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A pályázati anyagok hátoldalán és a kísérőjegyzéken fel kell tüntetni: a kép címét, a szerző nevét és lakáscímét,
telefonszámát, E-mail címét és vasúti szolgálati helyét. A pályázatra érkezett képeket a legnagyobb gondossággal
kezeljük, de az esetleges postai rongálódásért felelősséget nem vállalunk.

Beküldési határidő: 2014. június 8.
Cím: Vasúttörténeti Alapítvány - Szeged, Tisza L. krt. 28-30. 6720
vasúti vonalpostán: MÁV ZRt. Területi Képviselet, Szeged
Díjazás:
a kategóriák első három helyezettje pénzjutalomban, a kiemelkedő alkotások pedig tárgyjutalomban részesülnek.
A Fotókiállítás megnyitója várhatóan a 64. Vasutasnapon lesz Szegeden.
A kiállításra elfogadott képek a Vasúttörténeti Alapítvány tulajdonát képezik és azokat korlátlanul felhasználhatja
további kiállításokon. A zsűri által el nem fogadott képeket a szerzők külön kívánságára visszaküldjük. Az alkotók
műveik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezők képeiket kiadványokon, sajtóban publikálhassák. A
kiállítás vándoroltatása, további bemutatása igényelhető, de a koordinálás jogát fenntartjuk.
Szeged, 2014. április 26.
Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma
Információ:
NAGY JÓZSEF titkár
Tel. 06/18-84, ill. 62/540-708 és 30/4412-652
E-mail: vasuttortenet@freemail.hu
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