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Szerkesztői jegyzet…

Nincs uborkaszezon: szakszervezeti
sikerek még a nyári hónapokban is
Június, július már a szabadságolások ideje. Ilyentájt az
emberek próbálják kipihenni az eltelt időszak problémáit
és erőt gyűjtenek az elkövetkezendő kihívások leküzdéséhez. Miközben néhányan a jól megérdemelt pihenésüket
töltik, az élet nem áll meg. A MOSZ is meghatározó eredményeket könyvelhetett el az elmúlt időszakban. Vegyük
sorjában ezeket. Az idei évre kötött bérmegállapodás a
napokban teljesül, ugyanis július 1-től a MÁV-Start 2,4
%-s alapbéremelést visz véghez az arra jogosult munkavállalók körében, így természetesen saját tagsági körünkben is, amelyet augusztusban, a júliusi bérek kifizetésekor
tapasztalhatnak majd kollégáink. További sikerként könyvelhető el, hogy júniusban sikerült érvényt szereznünk egy
régebben megkötött megállapodásunknak is, mely garantálja, hogy a frissen vizsgázott motorvonat-vezetők bérezése a mozdonyvezetői bértábla szerint kell, hogy történjen. Egy darabig erről nem így gondolkodott a cég
vezetése, de az egyeztetések eredményeként megváltozott
a véleményük. A nyár másik nagy kérdése a közelegő időszakos vizsgák lebonyolításának rendje, ütemezése és annak előkészületei. A mozdonyvezetők időszakos vizsgájával kapcsolatos megkeresésünkre a következőkről tudom
kollégáinkat tájékoztatni. A sikeres vizsgákat elősegítő
tesztkönyv és CD beszerzését a munkáltató elindította,
azok legkésőbb augusztus elején az érintettek rendelkezésére fognak állni. Az aktualizált web-es felület már ezt
megelőzően, július 1-től a vizsgázók részére biztosított. A
mozdonyvezetők tudáspróbája a megállapodásnak megfelelően frissített vizsga adatbázissal működik. http://www.
kti.hu:200/tudasproba/ helyen. A 2014. évi mozdonyveze-

Szerkesztői jegyzet............3
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tői időszakos vizsgák ütemterve a következő: Szentes,
Kecskemét, Kiskunhalas, Szeged telephelyek 2014. október
13-tól kezdődően vizsgázik Kiskunfélegyházán. A vizsgázók lehetséges napi létszámáról történő KTI-s egyeztetést
követően határozzák meg a békéscsabai és a további vizsgahelyszínek pontos dátumait.
Ezt követően tehát Békéscsabán folytatódik a vizsgáztatás
október végén, november elején. A veszprémi, tapolcai és
celldömölki mozdonyvezetők november közepétől vizsgáznak Celldömölkön. A zalaegerszegi és szombathelyi mozdonyvezetők november végén, december elején vizsgáznak
Szombathelyen. 2015. évi Oktatási ütemtervet, mely tartalmazni fogja a 2015. évi vizsgahelyszíneket és időpontokat, 2014 őszén készül el. Ha szabadság alatt nem is, de
érdemes idővel tanulmányozni a kérdéseket, már csak
annak okán is, hogy néhányan úgy gondolják a pótvizsgák
költségeit a munkavállalóknak kellene megfizetnie. De
erre még korai több szót szánni. Az „uborkaszezon” hozománya az is, hogy a KSZ. módosításáról tárgyalnak a
felek, de ez ideig érdemi megállapodás nem született. A
munkaközi szünet több éve tartó kiadhatóságának, vagy
ki nem adhatóságának feltételrendszeréről ismét tárgyalások kezdődtek, ennek esetleg végleges eredményéről
később tudjuk tájékoztatni Kollégáinkat. Addig is a nyár hátralévő idejére jó pihenést
kívánok Kollégáinknak és kedves családtagjainak! Egy kis uborkaszezon mindenkinek jól
fog jönni. Keményen dolgoztunk és a továbbiakban is jelentős feladatok várják, hogy Kiss László elnök
újult erővel haladjunk közös céljaink felé.
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Erdélyi Gyors
PÜNKÖSDI ÉLMÉNYVONATTAL ERDÉLYBE
Csíksomlyó neve először 1334-ben szerepel, ma Csíkszereda városrésze. A mai barokk kegytemplom 18041876 között épült fel. Itt látható az 1510-1515 között
hársfából készült, a világ legnagyobb (2,27 m) reneszánsz Szűz Mária kegyszobra, melynek számos csodát tulajdonít a hagyomány.
A pünkösdi búcsú az első, gótikus templom építése óta szokás Csíksomlyón, de az „igazi” csíksomlyói búcsú hagyománya
1657-ben keletkezett. Ekkor itt gyülekeztek, innen indultak a
Hargitára a katolikus csíki, gyergyói és kászoni székelyek, ahol
a Tolvajos tetőn legyőzték János Zsigmond erdélyi fejedelem seregét. A visszatérő győztes székelyek ekkor megfogadták: minden évben pünkösdkor elzarándokolnak Csíksomlyóra. Mára a
csíksomlyói pünkösdi búcsú és zarándoklat a magyarság legnagyobb találkozója, az összefogás jelképe lett, évről évre 300.000400.000 ezer magyar látogat ide.
Az Indóház Vasúti Magazin és a Kárpáteurópa Utazási Iroda 2008-ban egyedülálló vállalkozásba kezdett: különvonatot
indított a csíksomlyói búcsúra tartó zarándokoknak. Idén már
a Baobab Travel szervezte az Indóházzal együtt a Történelmi
Székely Gyors útját, míg a Kárpáteurópa önálló különvonatot indított. A harmadik élményvonatot pedig a MÁV Nosztalgia Kft.
a Misszió Tours szervezésében a Boldogasszony Zarándokvonatát közlekedtette Csíksomlyóra.
A búcsú a rendszerváltás után vált az erdélyi és az anyaországi magyarok százezreinek ökumenikus istentiszteletévé, szent
találkozójává. Ide vitt először 2008-ban nyolc kocsiban több
száz zarándokot a szent koronás magyar címerrel díszített kultikus Nohab dízelmozdony. A zarándokokat Erdő Péter bíboros
prímás, esztergom–budapesti érsek áldása kísérte a csíksomlyói búcsúra. Az ezeréves határra, a Gyimesekbe is eljutó vonat
sikere miatt 2010 óta már két különvonatot indítottak: a Székely
Gyorsot és a Csíksomlyó Expresszt, melyek 2013-ban egyesülve
közlekedtek.
Az erdélyi útvonal csodálatos: a Székely Gyors Nagyváradon, a
Sebes-Körös völgyén, Kalotaszegen, Kolozsvárott, Szamosújváron, Désen, Dédán, Gyergyószentmiklóson keresztül haladt a
Székelyföldig, Madéfalváig, míg a Csíksomlyó Expressz útvonala: Arad–Maros-völgy–Déva–Gyulafehérvár–Tövis–Balázsfalva–Medgyes–Segesvár–Oltvölgye–Brassó–Sepsiszentgyörgy–
Tusnádfürdő–Alcsíki-medence–Csíkszereda–Madéfalva volt. A
zarándokok falusi turizmus keretein belül székely családoknál
alszanak Felcsíkban és Alcsíkban. Eddig több, mint 7000 utas
utazott a hét zarándokvonaton, amelyek 17 ezer kilométernél is
többet tettek meg. A Székely Gyors élén pompázó tizenhetes “Nohab” eddigi útjai során körülbelül 8000 liter gázolajat fogyasztott,
de az első úttól eltekintve a határon túl jobbára csak hidegen
közlekedett a román mozdonyok után. 2012-ben a Csíksomlyó
Expresszt Magyarország legkorszerűbb és legerősebb 10.000
lóerős villanymozdonya, a “Taurus” húzta, a legendás magyar
Aranycsapat játékosainak arcmásával felmatricázva. 2013-ban
a 16 kocsiból álló össznemzeti zarándokvonatot a MÁV-Trakció
Zrt. TRAXX típusú gépje Hunyadi Mátyás díszítéssel. Tavaly óta
a szükséges vasúthatósági engedélyek megszerzése révén a
zarándokvonatot teljes útján magyar villamos mozdony vontathatja – természetesen kivéve a nem villamosított vonalrészeket.
A 2012/2013-as menetrendváltástól a 480 001-006 mozdonyok
kijárnak Romániába is, Temesvárra illetve Bukarestbe. A moz-
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donyok a ferencvárosi fűtőházhoz tartoznak.
2011. augusztus 17-én bemutatták a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. első
Werbelokját (reklám mozdonyát) a MÁV 480 001 szerepében.
A mozdony Kandó Kálmánnak és az ipari frekvenciás villamos
vontatásnak állít emléket.
A matricázott MÁV mozdonyok sorát (ugyan nem 480-as sorozatú, hanem 470-es Taurus) az Aranycsapat követte. A 470 010 –est
2011.11.25.-én adták át.
Hunyadi Mátyás a nagy magyar uralkodó királlyá választásának
555. évfordulója tiszteletére 2013.05.02.-án a 480 005-ös Mátyás
király mozdonyt mutatták be, mely
május 17-én Erdélybe az 1100 utast szállító Székely gyors-Csíksomlyó expressz 16 kocsis, 840 tonnás vonatát vitte.
Június 22-én pedig készen állt a Weöres Sándor emlékére feldíszített 480 022-es is.
A GYSEV – az osztrák példát követve – 2009-től matricázza fel
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egyes mozdonyait a jeles hírességeink évfordulóira: Széchenyi,
Liszt, Wagner, Haydn, Sisi és GYSEV 140 neveket viselve.
A kétszáz éve született Gábor Áron székelyföldi ágyúöntő, a szabadságharc őrnagya előtt felmatricázott mozdonnyal tiszteleg a
MÁV Csoport és a vele közösen ötletpályázatot kiírt Indóház Közlekedési Kiadó. A február közepén meghirdetett nyílt pályázatra
március végéig összesen 107 pályamű érkezett be, ezek közül
választotta ki a szakmai zsűri a mozdonyra kerülőt. A nyertes
Zachar István veszprémi grafikus alkotása lett; a pályázat kiíróitól különdíjat kapott Penke József és Tolnai Gábor. Tüzérruhás
hagyományőrzők, kiállított régi ágyú, Sebő Ferencék muzsikája, szavalatok köszöntötték a székely ágyúöntő mester és
honvédtiszt születésének kétszázadik évfordulójára feldíszített
480 004-es mozdonyt a Nyugati pályaudvaron május 20-án. A
Gábor Áron mozdonnyal indult tehát útjára a Történelmi Székely
Gyors június 6.-án (a Csíksomlyó Expressz mozdonya a Mátyás
király volt, míg a Zarándokvonatot helyi mozdonyok továbbították). A mozdony vezérei, a kitűnő szakképzettségű és egyben jó
kiállású szolnoki főmozdonyvezetői: Herczeg Mihály és Horváth
Ferenc Zsolt voltak. Önkéntes vonatvezetői pedig: Gayer Márk,
Gábor Marcell és Reményi Gyula voltak. Jelen sorok írója pedig a
győri személyzettel (Gasparik Zsolt, Uszkai Tibor, ) összeszokott vonat- és utaskisérői együttest alkottak. A szerelvény 2

db 1., 5 db 2. osztályú, 1-1 étkező és zenekocsiból (Orfeum) állt,
491 t össztömeggel. A Budapest Nyugati pu – Madéfalva közötti, több mint 800 km-es utat – egy műszaki hiányosságot figyelembe véve (az egyik 1. osztályú kocsi egy forgóvázának szoruló
féktuskói miatti felrakodás következményekénti szolnoki kisorozás, majd helyette Debrecenben új kocsi besorozása miatt)
– zökkenőmentesen és alig késéssel tette meg. Indulás előtt
Kozma Atya áldotta meg vonatunkat. Útunkat a helyi lakosság
kitüntető és lelkes figyelme kisérte, legnagyobb ünneplésben
Kolozsvárott részesültünk. A szerelvény és a rajta szolgálatot
teljesítő személyzet Madéfalván volt elszállásolva, innen indulhattunk reggelenként a további programunkra. Szombaton
Csíkszereda állomáson találkozott mindhárom magyar vonat
és a zarándokló utasok együtt mehettek fel a búcsú helyszínére. Másnap Gyimesbükkre csak a Gábor Áron és a Mátyás király
húzta fel vonatát, mivel a Boldogasszony Zarándokvonat programjában ez péntekre volt beütemezve. Az egyik legszebb erdélyi vidéken át vezet ez a vasútvonal, nem győztük örömmel teli
csodálkozásunkat kifejezésre juttatni.
A Gyimesi Hágó egykoron a székely menekülők útvonala volt. Az
itt élők a „gyimesi csángók”. Mivel ők Erdélyben éltek, nem szakadtak úgy el Székelyföldtől mint a Moldvaiak. Ugyanolyan szép
magyarsággal beszélnek mint a székelyek Csíkban. A völgyben
3 falu van. A hágó felől Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk. Az első kettő színmagyar. Gyimesbükk már részben
elrománosodott.
Gyimesbükk az utolsó falu Erdélyben, a Gyimes völgyben. A falu
túlsó végén húzódott Trianon előtt a határ. Ma is áll, sőt megújult az egykori legkeletibb magyar vasúti őrház. A már bontásra ítélt romos épület Deáky tanár úr kezdeményezésére, de
főként a Budakeszi Kultúra Alapítvány és a helyi önkormányzat
segítségével újult meg az egykori magyar vasúti szabványnak
megfelelően. Bilibók Ágoston nyugdíjas vasutasnak is köszönhetően vasúti múzeum lett. Az egykori 30-as
vasúti őrház a Rákóczi vár romja mellett áll a
Tatros patak partján, sarkánál az Észak-Erdély visszacsatolásakor a honvédek által
betonból és kőből készített magyar korona. Az őrház alatt bunker van, ahonnan a
magyar védők alagúton is el tudtak menekülni. A faluban áll az egykori hatalmas
monarchiás, Pfaff Ferenc által tervezett
vasútállomás. Sokáig itt volt a vasút vége,
amikor pedig összekötötték Moldvával,
itt volt a vámolás, átrakodás. A völgy túloldalán van a kontumáci kápolna, a 17. századi
iskola romja, és a katonai emlékhely-temető is. A
hálaadó ünnepi szentmise előtt a Sebő együttes adott
nagysikerű koncertet, - akik egyébként az útunk során sokszor
örömzenéltek a vonat utasainak az Orfeum kocsiban. A program
ezután az őrháznál folytatódott, ahová a szónokok beszéde után
megérkeztek mozdonyaink, melyeket óriási ováció fogadott. Az
ilyen örömteli ünneplés mind a négy napon körül vett bennünket.
Nemcsak maguk a vonatok utasai, hanem a más járművekkel
érkezők és a helyi lakosok vettek mindig körül szeretetükkel,
örömükkel. Felemelő és utólag is kellemesen szívdobogtató és
megborzongtató érzés volt ez mindannyiunk számára és az elköszönéskor, búcsúzáskor is mindenki kinyílvánította, hogy jövőre ismét találkozunk, ezen az össznépi, de leginkább magyaros jellegű zarándoklaton!
Összeállította:
Nagy József a Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkára
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Szakmai kitekintés
Ismét változik az Utasítás
Nem is olyan régen írtam arról, hogy a 2008-ban hatályba léptetett Forgalmi és Jelzési Utasítás jelentősen
megváltozik. Most ismét módosításokról vagyok kénytelen beszámolni, bár e változások kisebb horderejűek,
mint az előzőek voltak. A mozdonyvezetők egy része
értetlenül, sőt ellenszenvvel figyeli a szerinte túlságosan gyakori módosításokat és az azokat követő vizsgákat. Igazuk lenne, vagy mégsem?
Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre kijelenthetjük, hogy a
szerkesztők napjainkban sokkal kevesebbszer nyúlnak hozzá az
éppen hatályos előírásokhoz, mint tették azt korábban. Az 1984.
március 1-én életbe léptetett Forgalmi Utasításom például évente, átlagosan négyszer módosult. Az igazság kedvéért azonban
hozzá kell tennem, hogy akkoriban ezeket a kisebb-nagyobb
változásokat többnyire nem követték a ma megszokott vizsgáztatási procedúrák, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az
időszakos vizsgák nem minden harmadik évben, hanem évente
kerültek megrendezésre. Vajon mi indokolja, hogy az utasításaink megalkotói időről, időre változtatják a vasúti közlekedés
rendjét meghatározó szabályokat? Nos, elsősorban a technikai
eszközök fejlődése, másodsorban a vasúton belül időről, időre
tapasztalható szervezeti, strukturális átalakulások, harmadsorban pedig az a körülmény, hogy az alkalmazás során kiderülhet
az éppen érvényben lévő utasítás egy-egy pontjáról, hogy az hibás, nem eléggé biztonságos, vagy egyszerűen betarthatatlan.
Előfordulhat olyan eset is, amikor külső körülmények kényszerének engedelmeskedve kell módosításokat megfogalmazni.
Vizsgáljuk meg konkrétan az előbbi felsorolásban említett eseteket! Először nézzük, milyen változásokat hozhat a technikai
eszközök átalakulása! Valamikor régen a vonatok szinte kizárólag kézifékezéssel közlekedtek, az ide vonatkozó utasítást
természetesen ennek fényében alkották meg. A légfékezés elterjedésével új szabályokat kellet életbe léptetni. Ugyanúgy, a
biztosító berendezések fejlődése, a fényjelzők megjelenése, a
vonatbefolyásolás elterjedése, és még sokáig sorolhatnám mi
minden kényszerítette ki, hogy az éppen érvényben lévő szabályokon módosításokat hajtsanak végre. Napjainkban a vasúton
alkalmazott műszaki eszközök felgyorsult evolúciója, a számítástechnika széleskörű alkalmazása, az egységes államvasúti
struktúra lebontása egyre több feladat elé állítja a közlekedés
szabályainak megfogalmazóit. Gondoljunk csak a rádió-távirányított mozdonyra vagy a számítógép használatával és ellenőrzésével végrehajtott motorvonati fékpróbára. A közeljövőben
életbe lépő módosítás is tartalmaz majd ebbe a kategóriába
sorolható változást. Például az F2-es, 1.1.6. Az utasítások kéznél tartása című bekezdése úgy módosul, hogy: „Nem kell a
fent említett dokumentumokat kinyomtatott (materiális) formában tartani azokon a szolgálati helyeken, ahol az elektronikus
úton történő hozzáférés a pályavasúti informatikai rendszeren
keresztül biztosított.” Nyilvánvaló, hogy a korszerű informatikai
rendszer térhódítása követelte ki e szövegrész betoldását.
A szervezeti átalakulások okozta változások a jelenlegi módosítás tervezetében is sok helyen tetten érhetők. Erre most csak
egy példát írok le. A jövőben a vonalak kezdő és végpontját nem
a Forgalmi Főosztály, hanem a pályahálózat működtetője jelöli
majd ki. Sok ehhez hasonló, lényegtelennek tűnő átnevezéssel
találkozhatunk a módosítások lapjain, de szerintem ez bennünket mozdonyvezetőket a mindennapi munkánk során nem
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túlzottan érdekel. Akkor most lássuk néhány példát a hibás szabályokra! Sokakban megfogalmazódik a kérdés: hogyan keletkezhetnek ilyenek? Megpróbálom megmagyarázni. Előfordulhat például, hogy egy baleset vagy közfeltűnést keltő rendkívüli
esemény kapcsán az arra illetékesek a sajtó és a közvélemény
nyomására nagyon gyorsan, kellő előkészítés és meggondolás
nélkül fogalmaznak meg egy rendelkezést. Ilyen volt néhány
évtizede, amikor egy útsorompó hibás működéséből adódóan a
vonat egy közúti járművel ütközött. A sajtó nagy vasútellenes kirohanásainak következtében született meg az az elhamarkodott
döntés, hogy amíg a használhatatlan útsorompót nem javítják
meg, addig az átjárón keresztül vonat nem közlekedhet. Hamar
kiderült azonban, hogy hiba volt így szabályozni a dolgot, ezért
azt – miután a médiumok lecsillapodtak – korrigálták.
Megeshet, hogy pusztán figyelmetlenségből kerül be egy-egy
hibás rendelkezés a piros (vagy kék) könyvekbe. Erre is elmesélek egy érdekes példát. A magyarországi vasutak hálózatán
1967. július 1-én bevezetésre került az úgynevezett sebességjelzési rendszer, ezzel párhuzamosan megszűnt az irányjelzés. Az
új jelzési szisztéma bevezetését követően valamiért mégis évtizedeken keresztül szerepelt a Forgalmi Utasításban az a pas�szus, hogy: „A vonatok személyzetével közölni kell, hogy a szolgálati helyen egyenes vagy kitérő irányba fognak behaladni…”.
Az 1967-es utasításban az 1190-es, az 1984-ben életbe léptetett
utasításban pedig a 964-es pont rendelkezett erről, hozzátéve,
hogy: „A közlés … biztosított szolgálati helyre bejáró vonatnál … a
jelzőn kapott jelzéssel történik”. (sic!) E hibás szakasz több mint
30 éven át nem szúrt szemet senkinek, végül 2008-ban kihúzásra került. Most, ugyancsak egy hibásan megalkotott szabály
kerül majd kijavításra az F1-es Jelzési Utasításban, amely nem
más, mint a sokat vitatott 2.4.2.5. pont. Egy régebbi írásomban
részletesen foglalkoztam vele, próbáltam megérteni és megértetni, hogy a hatóságot mi késztette e szabály létrehozására.
Az eltelt néhány év gyakorlata azonban úgy tűnik rávilágított e
rendelkezés tarthatatlanságára, ezért az a következőképpen fogalmazódott át: „ A helyből, vagy megállás után induló vonat az
általa használt vágányra engedélyezett sebességgel haladhat a
kijárati jelzőig, a kijárati jelző jelzésének megfelelő sebességgel
haladhat ki a szolgálati helyről…” A szöveg innen már változatlan.
Könnyen beláthatjuk, hogy itt pozitív elmozdulás történt, aminek
örülhetünk. Még mindig az F1-nél maradva, a 6.1.1.7. bekezdés
végéről törlésre kerül az a szabály, amely úgy szólt, hogy abban
az esetben, amennyiben a vonat fogadására kötelezett dolgozó
azt látja, hogy a vonat végéről hiányzik a zárjelző, „vonat szétszakadt” jelzést köteles adni. Ezt a korrekciót az indokolja, hogy
a legtöbb szolgálati helyen már jó ideje nincs senki, aki ilyen
esetben az adott jelzést megfigyelhetné. (Egyszer régen már erről is írtam.) Fontos és ide tartozik még, hogy végre törlésre kerül az F2-es Utasításból – szerintem pusztán figyelmetlenségből
benne hagyott – 16.3.2.2. pont. Mint tudjuk a vonatok fedezése
2008. óta már nem kötelessége a mozdonyszemélyzetnek, tehát
az alól nem lehet felmentést adni. E lépéssel ugyancsak egy hibásnak mondható rendelkezéssel lesz kevesebb.
A nem eléggé biztonságos kategóriába sorolható előírások
többnyire egy-egy baleset következtében kerülnek a hatóság,
majd azt követően az utasítások szerkesztőinek látókörébe.
Ebbe a kategóriába sorolandó az önműködő térközrendszerek
meghibásodása esetére alkalmazott, már többször átírt, mó-
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dosított, de mind a mai napig nem megnyugtatóan rendezett
szabályhalmaz. A közeljövőben bevezetésre kelülő módosítás is
foglalkozik e kérdéssel kisebb finomítások formájában, de valószínűsíthető, sőt, a magam részéről biztos vagyok benne, hogy a
következő módosítás alkalmával ismét terítékre kerül.
A harmadik, a betarthatatlan kategória a legérdekesebb számomra. Ebbe a csoportba sorolnám a 2008-ig hatályban lévő
un. „időközi közlekedést”, amely valaha régen, az akkori feltételek mellett normálisan alkalmazható szabályként funkcionált,
az idő azonban túllépett rajta, alkalmazása a gyakorlatban kivitelezhetetlenné vált. Ennek ellenére mégis évtizedekig feleslegesen foglalta a helyet az agyunkban és a piros könyvek lapjain.
Ugyancsak végrehajthatatlan pontként rontotta a fegyelmet a
CSM-es vonattovábbítás bevezetését követően a vonatok fedezésére vonatkozó abszurd és megvalósíthatatlan kitétel. De
ezek a dolgok szerencsére mára megnyugtatóan rendeződtek.
A jelen írásom tárgyát képező módosítás tervezetben is találtam
olyan változtatást, amely markánsan ebbe a kategóriába sorolható. Tudjuk, hogy a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzőeszközöket nem önálló árbocra, hanem többnyire a felsővezetéket
tartó oszlopokra helyezik. Az oszlopok egymáshoz való távolsága messze nem alkalmazkodik a Jelzési Utasításban a jelzőeszközök kitűzésével kapcsolatos előírásokhoz. Tehát jelenleg nem
lehet pontosan betartani az utasításban meghatározott kitűzési
távolságokat. E lehetetlen helyzetet orvosolja majd az újonnan
megfogalmazott F1 Ut. 5.14.9. pontja. „A jelzők elhelyezésének
módozatait az E 101-es Utasítás szabályozza. (Most jön az újdonság!) Az 5.14.1.-5.14.7. pontban meghatározott elhelyezési távolságok a minimális távolságokat jelölik, amihez a lehetőséghez képest legközelebb kell elhelyezni a jelzőket.” Nos, így már
könnyen betarthatóvá válik a szabály.
Említettem, hogy előfordulhat olyan eset, amikor külső körülmények kényszerítenek ki bizonyos változtatásokat. Ilyen a vonatok végének megjelölése, amely az EU hálózatán úgy tűnik,
egységessé válik. A vonatok végének megjelölése. Itt szó szerint
idézem az ide vonatkozó rendelkezés szövegét. F1 Ut. 7.1.2. „Az
F2-es számú Forgalmi Utasítás hatálya alá tartozó hálózaton
a vonatok végét nappal és sötétben egyaránt két darab, vörös
fénnyel folyamatosan világító zárjelző lámpával kell jelezni.
Amennyiben a vonatok végét nem lehet 2 db. folyamatos vörös
fénnyel világító lámpával megjelölni (a jármű kialakítása vagy a
berendezés üzemképtelensége miatt), akkor a vonatok végének
megjelölésére 2 darab oldalt fehér háromszögeket, alul és felül
vörös háromszögeket ábrázoló, fényvisszaverő kialakítású zárjelző tárcsát kell alkalmazni.” (Homokórát)
A továbbiakban teljesség leghalványabb igénye nélkül még egy
kicsit csepegtetek a változások tengeréből. Csak és kizárólag
olyan pontokat, amelyek bennünket, mozdonyvezetőket erősebben érdekelhetnek.
Az F1-es Utasítás 5.2.1. pontja annyiban módosul, hogy: „ a Közlekedési Hatóság elrendelése alapján önálló gyalogátkelők”
esetén is útátjáró jelző lesz kitűzve! Az 5.2.2. bekezdés kihúzásra
került, ami örömmel tölt el, hiszen ez azt jelenti, hogy az életbeléptetés után nekünk, a közlekedés résztvevőinek már nem kell
tudnunk, hogy hol muszáj útátjáró jelzőt alkalmazni, csak azt,
hogy mi a teendő az ilyen jelzőeszközök mellett való elhaladás
esetén. Hurrá! Sajnos az 5.2.3. pontban foglaltakat, amelyek azt
taglalják, hogy hol nem kell útátjáró jelzőt alkalmazni, továbbra
is ismernünk kell, ráadásul a felsorolás a maihoz képest még
bővül is.

Az 5.15.1. pont annyiban változik, hogy az állandó és előrelátott
ideiglenes lassúmenetekről szóló értesítés nem a Szolgálati
menetrendhez lesz havonta kiadva, hanem az érintett személyzet szolgálatonként friss anyagot fog kapni. Ezzel az intézkedéssel várhatóan jelentősen csökken az Írásbeli rendelkezésen
közölt információk mennyisége.
Érdekes változás, hogy a módosítás életbelépése után már hivatalosan is adható lesz a közlekedő vonatok felé „közeledj felém”
és „távolodj tőlem” jelzés. Eddig ezeket a jelzéseket hivatalosan
csak tolatási mozgások szabályozására lehetett használni.
Változik az Írásbeli rendelkezések kézbesítésével kapcsolatos
eljárás is. Élőszóval csak akkor kell majd közölni a rendelkezés
tartalmát, ha azt kézírással vetették papírra. E változtatás egyik
indoka, hogy a nyomtatott szöveg könnyen olvasható, a másik
pedig az, hogy a menetrend szerinti tartózkodás többnyire nem
biztosít kellő időt a rendelkezések felolvasására, főleg abban az
esetben nem, ha egyszerre túl sokat kézbesítenek, tehát az utasítás ebben a formában nem tartható be. Itt azért meg kívánom
jegyezni, hogy a mozdonyvezetőnek időre van szüksége ahhoz,
hogy elolvassa, értelmezze, valamint megértse a fedvények
tartalmát, és amíg nem jut a végükre, elvileg nem indulhat el a
vonat. Ezért a jövőben el kell gondolkodnunk majd azon, hogy
miképpen lehetne korlátozni az egy alkalommal kézbesített rendelkezések számát.
Figyelemre méltó újdonsággal bővül az F2-es 1.2.144-es számú
pontja. Idézem: „Menetrend szerkesztési okok miatt vonattalálkozás lebonyolítható pályaelágazásokon, kétvágányú vagy
párhuzamos egyvágányú pályák forgalmi kitérőin. Mivel ezek
a szolgálati helyek nem rendelkeznek vonatfogadó vágányokkal, kijárati jelzőkkel, a vonattalálkozás csak a nyílt vonalon, a
szolgálati helyek bejárati jelzőinél történhet meg.” Ezzel összefüggésben új szövegrésszel találkozhatunk: 1.2.146. Megállás
forgalmi okból „A vonat forgalmi okból történő megállása – állomás vagy egyvágányú pálya forgalmi kitérőjének fővágányán,
- pályaelágazás, kétvágányú illetve párhuzamos egyvágányú
pálya forgalmi kitérőjének bejárati jelzőjénél. Jelölése: a szolgálati menetrend 6. és 8. rovatában fekete alapon fehér szám.”
(Gondolom, az Esztergomi vonal átépítése kapcsán születtek
meg ezek az új rendelkezések.)
Egyelőre ennyi. Természetesen még nagyon sok apró-cseprő
változással találkozhat majd az utasításokat lapozgató, azokat
tanulmányozó szorgalmas masiniszta. Az itt papírra vetett sorokat csak ízelítőnek, gondolatébresztőnek szántam, kiragadva néhány, számomra érdekesnek vagy fontosnak ítélt részt.
A Vezérigazgatóságon tartott megbeszélés alkalmával parázs
vita bontakozott ki az F2-es Utasítás 12. fejezetében foglaltakkal
kapcsolatban. A jövőben majd erről is szeretnék szót ejteni, már
csak azért is, mert nagyon érdekes, helyenként egészen extrém
elképzelések fogalmazódtak meg a témával kapcsolatban. A
mostani módosítások között csak egy apróságnak tűnő korrekció fedezhető fel a 12. fejezet rendelkezései
között. Eszerint a jövőben jól működő vonatbefolyásoló nélkül maximálisan a 100 km/órás
sebesség lesz engedélyezve még akkor is, ha
a mozdony vezetőállásán ketten teljesítenek
szolgálatot.

Móricz Zsigmond
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Jogtanácsos
… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!
A peres eljárás befejeződött, vagyis első fokon
jogerőre emelkedett és
kifizetésre került az elmaradt
bérkülönbözet
egy olyan ügyben, amely
időtlen idők óta volt folyamatban. Olyan régen kezdődött, hogy kollégánk
még a korábbi munkáltatója ellen indította el a peres eljárást, amelynek eredményeként
később már kettő alperessel állt perben.
Évekkel ezelőtt már kimondta a jogerős közbenső ítélet, hogy
a 2003. július 01. és 2007. március 31. közötti időszakban a felperesi munkavállalót megillető járandóságok számfejtésénél,
az átlagkereset és a távolléti díj összegének meghatározásánál a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény idejére járó szakszervezeti tisztségviselői bérkiegészítést figyelembe kell venni.
Azonban a polgári perrendtartás szabályai szerint, a kolléga
követelésének jogalapjára vonatkozó közbenső ítélet jogerőre
emelkedését követően, a peres eljárás további szakaszában
már az összegszerűséget kellett vizsgálnia az eljáró bíróságnak.
A perbe bevont igazságügyi szakértőnek tulajdonképpen a köz-

Jó munkához idő kell!
Na de ennyi?
Szakszervezetünk még 2013. december végén bejelentéssel élt a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé.
Bíró József elnökhelyettes Úrral tudattuk, hogy a MÁV-TRAKCIÓ
Zrt. nem tartja be maradéktalanul a Vasúti törvény (Vtv.) 68/A
§ (4) bekezdésében rögzített vasúti járművezetőkre (mozdonyvezetőkre) vonatkozó napi munkaidőn belüli maximum engedélyezett 10 órás vezetési időt. Mellékeltünk dokumentumokat
állításaink bizonyítására. Több esetben a mozdonyvezetők jelezték, hogy a szolgálatuk közben előreláthatóan túllépik a 10 órás
vezetési időt, de munkáltató leváltó személyzetet nem küldött,
illetve a további vezetésre, jogellenes magatartásra ösztökélte
a munkavállalókat. Megjegyezzük, hogy az új Munka törvénykönyve nem hagy más cselekvési lehetőséget a mozdonyvezető
számára, mint a vonat továbbítását, és amennyiben nem ezt teszi, azonnali hatállyal felmondhatnak neki. A megváltozott munkajogi szabályozás következtében a munkavállaló utólag hiába
nyer pert a jogellenes elbocsátás miatt, a munkáltató már nem
köteles őt visszavenni és foglalkoztatni.
A Hatóság igen gyors válasza alapján, több alkalommal kértük
a munkáltatót tájékoztassa szakszervezetünket arról, hogy milyen lépéseket tett a Hatóság határozatának betartása érdekében. E pár sor írásakor már közel két hónap telt el, de az írásos
választ nem kaptuk meg. Ha netán fél éven belül ez is megérkezne, közkincsé tesszük olvasóink előtt.
K.L.
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benső ítélet iránymutatásának megfelelő bérszámfejtési feladatot kellett elvégeznie. Azonban az alperesek és a felperesi
munkavállaló észrevételei alapján is át kellett azt dolgoznia.
Az alperesek a kiegészített szakvéleménnyel kapcsolatosan is
előadták kifogásaikat, de ennek ellenére a szakértői bizonyítás
további kiegészítését már nem indítványozták. Mindezek eredményeként rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy „…a rendelkezésre álló igazságügyi szakértői anyag számszaki következtetéseit tekintette irányadónak a jogvita elbírálásánál. Az alperesek
helytállási kötelezettségük egyetemlegességét sem tették vitássá, így a bíróság őket e tekintetben is a módosított keresettel
egyezően marasztalta.”.
Utalt arra is az elsőfokú bíróság, hogy az alperesek „…az 1992.
évi XXII. törvény (régi Mt.) 159. §-a rendelkezései szerint ugyancsak megfizetni tartoznak egyetemlegesen a
téves bérszámfejtésből származó különbözet
igényérvényesítés középidejétől számított késedelmi kamatait is.”.
Miután az első fokon eljáró közigazgatási és
munkaügyi bíróság ítélete jogerőre emelkedett és a megítélt összeg kifizetése megtörtént,
pont került az ÜGY végére.
Dr. Király György
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Területi hírek
Debrecen-Kelet
Június van, megkezdődött a nyár, így ezennel az uborkaszezon is
elejét veszi. Azt, hogy mi várható érdekvédelmi fronton a TSZVK
területén, még nem tudjuk, de az biztos, hogy ebben az évben
még nem hívta össze a munkáltató a Helyi Érdekegyeztető Tanácsot (HÉT). Az is igaz, hogy az országos szervezetnél is csak
júniusban volt az első érdemleges VÉT ülés, de mivel a Helyi
Függelék rendelkezik arról, hogy háromhavonta össze kell hívni
a HÉT-et, érdekképviseleti oldalról kezdeményezni fogjuk azt.
(Időközben megérkezett a meghívó, így július elsején sor kerül
az első HÉT ülésre.)
Június hatodikán a régi záhonyi vontatási főnökség utódválla-

ötven éves (!) és rengeteg régi emlék, élmény, ismerős kerül a
porondra a résztvevők között.
A jövőbeli programokról röviden. Július 26-án, szombaton a tuzséri faházban tartjuk a záhonyi mozdonyvezetők családi napját,
ahol mindenkit várunk szeretettel.
Augusztus elsején lesz lebonyolítva Záhony melletti Zsurkon a
záhonyi tagcsoporti horgászverseny. Jelentkezni lehet „Szunyinál”.

latai (mozdonyvezetők mozdonyszerelők, stb.), hivatalosak voltunk a szlovákiai Tiszacsernyőbe, egy hármas határ menti sportnap lebonyolítására, illetve az azon való részvételre. A helyi és a
záhonyi alakulat mellett a csapi (Ukrajna) kispályás focicsapatai
mérkőztek meg a tikkasztó melegben, körmérkőzésen. Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy a záhonyi csapat, akiknek
a gerincét mozdonyvezetők alkották, megnyerték a tornát, és
elhoztuk az első helyért járó kupát. Ez a hagyomány már közel
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Fontos információ a munkabérelőleg és a szociális segélyek
ügyében. A nyomtatványokat, a humánszolgáltatóval történő
megigazoltatás után ott kell hagyni az ÜSZI-n és a humánszolgáltató munkatársak juttatják el azokat a munkáltatói jogkörgyakorló asszisztenséhez! Tehát senki ne hozza el a megigazolt
kérelmeket, hiszen a 6/2014 (I. 20. MÁV-START Ért. 2.) sz. kiadott
segélyezési utasítás 4.7.4. pontja értelmében, a
MÁV Szolgáltató Központ ZRt. munkatársa két
munkanapon belül köteles azt eljuttatni a munkáltatói jogkörgyakorlójához!
Mindenkinek kívánok kellemes nyarat, a megválasztott tisztségviselőknek pedig eredményes munkát a kongresszusi felkészülés jegyében!
Gyüre Ferenc

Szombathely
A hónapban Helyi Érdekegyeztető Tanács ülésén vettünk részt,
a megválasztott tisztségviselők közül, a Veszprémi s a Tapolcai
megválasztott vezetőügyvivő képviselte a szakszervezetünket.
Mostanra lezárultak a tagcsoporti választások, Pápai tagcsoportnál Géczy Zoltán, Szombathelyi tagcsoportnál Németh József, Tapolcai tagcsoportnál Kiss István, Zalaegerszegi tagcsoportnál Husz József, Veszprémi tagcsoportnál Vida Tamás lett,
vezetőügyvivőnek megválasztva. Területi ügyvivő választás
június 26-án Celldömölkön lesz, s már lezárult erre az időpontra mire az újság megjelenik. Az HÉT ülésen a várakozás alatt
biztosított dolgok jöttek elő. Még mindig nem sikerült megoldani
az ágynemű kérdését. Ugyanakkor, mint írtam az előző számba,
több helyen fogunk laktanyázni a területen, így joggal számítunk
rá, hogy rövididőn belül megoldja ezt a kérdést a munkáltatónk. A
veszprémi kollégák munkáltatási apróbb problémái is felmerültek, konkrétan az irányítás, illetve az adott szolgálathoz tartozó
kérdésekben ki ad tájékoztatást a kollégáknak, ha más területen
végzik a munkát. A nyári plusz feladatok kiszolgálása, a munka

megfelelő leosztása, s az egyenletes leterheltség biztosítása a
cél. A megnövekedett feladatok mellett, a szabadság megfelelő
biztosítását is szorgalmaztuk. A nyári hónapok már csak erről is
szólnak. Mostanra megoldódott az ásványvíz probléma, reméljük ezután olajozottan működik a dolog. Ezután a humán képviselőjével egyeztettünk az utazási költségtérítésről, miként értelmezi a munkáltató a vezérigazgatói utasítás pontjait, s ebben a
kérdésben mi okozhat problémát a kifizetéssel kapcsolatosan. A
június hónap végén lesz - volt a első, tagcsoportvezetői s munkáltatói megbeszélés. Mindenképpen a forda
jellegű kiszolgálást erősítenénk. Az elhangzottakról a következő számba írunk. A szakszervezeti oldalon a kongresszushoz kapcsolódva a
területi javaslatokat tettünk le. Ezek eljutottak a
tagcsoportokhoz, most esetleges kérdésekkel
kapcsolatosan várjuk, az észrevételeket, igaz a
belső levelezésben.
Horváth György

Szeged
Területünkön befejeződtek a tagcsoporti választások és június
18-án megtörtént a területi ügyvivői választás is. A tagcsoporti választások során nagyon kevés helyen történtek változások,
így többségében ugyanazon személyeknek szavaztak bizalmat
tagjaink. Ezúton szeretnék köszönetet mondani munkájukért,
mindazon volt tisztségviselőknek, akik úgy döntöttek, hogy nem
vállalnak a továbbiakban szakszervezeti munkát. Nevesül Bencze
László Zoltán békéscsabai, Benke Zoltán kiskunhalasi, Kis Attila
Norbert szentesi és Balogh György szegedi tisztségviselőknek.
Úgy gondolom meg kell említenem azt is, hogy voltak olyan
tisztségviselők, akik a választási időszak előtt hagyták abba a
szakszervezeti munkát haláleset, vagy egyéb okok miatt a négy
év letelte előtt hagyták abba tevékenységüket. Így utólagosan
is köszönet az elvégzett munkáért, néhai Szilák István szentesi,
Bera Istvánnak kecskeméti és Egyed László szegedi kollégáknak.
Az újonnan megválasztott tisztségviselőknek pedig kitartást és
eredményes munkát kívánok az elkövetkezendő feladatokhoz.
Szeged terület tagcsoportjainak megválasztott tisztségviselői:

BÉKÉSCSABA TAGCSOPORT TISZTSÉGVISELŐI: 
Czerovszki Zoltán Tagcsoportvezető Küldött
Szóth Tibor Küldött
Fábián Zoltán Küldött,
Bencze László
Méhes Miklós
SZEGED TAGCSOPORT TISZTSÉGVISELŐI:
Noel Sándor Tagcsoportvezető Küldött
Sziman József Küldött
Dr Király György
Onozó Ferenc
KISKUNHALAS TAGCSOPORT TISZTSÉGVISELŐI:
Gusztos Károly Tagcsoportvezető Küldött
Magyar Lajos
Markó Lajos
KECSKEMÉT TAGCSOPORT TISZTSÉGVISELŐI:
Nagy Péter tagcsoportvezető Küldött
Károly Péter
Mihálykó Attila
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Területi hírek
SZENTES TAGCSOPORT TISZTSÉGVISELŐI:
Karsai Csaba Tagcsoportvezető Küldött
Kovács György
Tóth Antal Tibor
MEZŐHEGYES TAGCSOPORT TISZTSÉGVISELŐI:
Forgács Sándor Tagcsoportvezető Küldött
Beraczkai Ferenc
Lachó Gábor
VÉSZTŐ TAGCSOPORT TISZTSÉGVISELŐI:
Huszár Ernő Tagcsoportvezető Küldött
Kovács Endre
Tóth Sándor Csaba
MÁV SZOLG. KÖZP. TAGCSOPORT TISZTSÉGVISELŐI:
Őze Zsuzsa Tagcsoportvezető Küldött
Bene Lajos
Koller Dezső
A szegedi területi értekezleten a megválasztott kongresszusi
küldöttek Területi ügyvivőt választottak. Ennek eredményeként
újra bizalmat kaptam e poszt betöltésére az elkövetkezendő
időszakra. Köszönöm a terület képviselőinek, hogy bizalmukkal

újra megtiszteltek és remélem, hogy ezután is elégedettek lesznek munkámmal.
Szeged Terülei Üggyvivő: Szóth Tibor
A tagcsoporti és területi választás után pedig, nem marad más
hátra, mint a szeptemberi kongresszuson esedékes vezető tisztségviselők (Elnök, Alelnökök, PEB tagok) választása, amivel az
idei tisztújító választások befejeződnek majd. A békéscsabai fűtőházban május 29-én találkoztak a csabai nyugdíjas mozdonyvezető kollégák. A találkozó kezdetén megemlékeztünk a tavalyi
találkozó óta elhunyt kollégáktól, majd a nyugdíjas kollégák tájékoztatót kaptak a mozdonyvezetők jelenlegi helyzetéről. Ezután hosszas nosztalgiázás és beszélgetés kezdődött, ahol nem
okozott problémát a téma megtalálása, hiszen a munkavégzésük során együtt töltött idő alatt rengeteg közös élményt éltek
át. Jó volt látni, hogy az 1927-ben született Viczián Mihály és az
1933-as születésű Dzurek Károly is töretlen
kedvvel jönnek el ezekre a találkozókra, hiszen
jelenleg ők a legöregebb békéscsabai nyugdíjas mozdonyvezetők. Kívánok jó egészséget és
gondtalan nyugdíjas éveket az összes nyugdíjas mozdonyvezető kollégának és remélem, a
legközelebbi találkozón is ilyen szép számban
fognak összejönni.
Szóth Tibor

Alapítványi hírek, 2014. május - június
Alapítványunk kuratóriuma 2014. június 27-én tartotta
ülését, amin részt vett a kuratórium öt tagja. Az ülés
során húsz kérelemmel foglalkoztunk.

Elutasításra három kérelem került, mert a szociális rászorultság nem állt fenn. Beérkezett két korábbi kérelemhez is a kiegészítés, így azokat is el tudtuk bírálni. Ugyanakkor most is volt két
kérelem, amihez kiegészítést kellett kérnünk, hogy pontosabb
képet kapjunk a kérelmező szociális helyzetéről.
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.
Bevezetjük a nyomtatvány beérkezéséről szóló értesítés küldését is. Mivel kuratóriumunk kéthavonta ülésezik, fontosnak tartjuk, hogy tudják a kollégák: kérelmük beérkezett, nem veszett

Mozdonyvezetők Szakszervezete

el, csak az ülésig még hosszabb idő van hátra, és ezért késik a
segítség.
A 15 kérelmezőnek összesen 1 045 000 forintot utaltunk át.
Sajnos segítségre szorult egy elhunyt kollégánk családja, egy
kollégánk pedig gyermekének eltemettetéséhez kért segítséget. Nagyon komoly anyagi segítséget nyújtott alapítványunk az
alapító támogatásával annak a kollégának, akinek a háza egy
közúti baleset (!) miatt leégett.
Két kolléga gyermekszületés miatt, tíz kolléga pedig nagyon
rossz szociális helyzet illetve hosszantartó betegség miatt fordult hozzánk. Így a 12 fő mozdonyvezető részére 370 000Ft-ot utaltunk át.
Alapítványunk következő ülését várhatóan augusztus utolsó hetén tartja, erről pontosabban
később a honlapon http://www.mosz.co.hu/
new_MOSZ/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&ITóth Ferenc Attila
temid=23 tájékozódhattok.

VASZ
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Ismét eltelt egy év és újra eljött a nagy nap, a VASZ családi napja. Ugyan a BVSC pálya felújítás alatt van, de bizton állíthatom, hogy jól sikerült az idei rendezvény is. Azt
is meg kell említenem, hogy nosztalgia vonat sajnos nem indult, amit többen is hiányoltak, de mindenki épségben és ügyesen megtálalta a BVSC pályáját.
Ételek-italok tekintetében maradtunk a tavalyi jól bevált „receptnél”. A
színpad lekerült a focipálya szélére, padokat is biztosítottak a nézőknek,
de ez cseppet sem zavarta a labdarugókat sportolás közben. Egy focista
lesérült, de a mentősök hamar a segítségére rohantak és ellátták. Ezúton
kívánunk Neki mielőbbi gyógyulást. Létszámban szerintem nem ütöttük
meg a tavalyi szintet, de valószínűleg azért, mert később lett meghirdetve,
és az emberek vezénylése már készen volt, mikor értesültek a jeles eseményről. A Zuglói önkormányzattal is döcögősen mentek a tárgyalások a
BVSC felújítása miatt, de nagy nehezen megszületett az engedély.
Sajnos a benti medencét nem tudtuk használni, és a kinti medencében se
voltak túl sokan, mert az időjárás nem volt olyan kegyes hozzánk, mint
tavaly. Bár a nap tüzesen sütött, de fújt a szél is kísérőként. Szerintem
sokan nem is bánták, hogy nem volt olyan nagy kánikula, mint az első,
azaz a tavalyi családi napon. Fellépők közül kiemelném Mystery Gang együttest, akik
jó hangulatot alapoztak az Irigy hónaljmirigy előtt. A paródia zenekar viszont vitte a
prímet! Volt Conchita, Gangnam Style, táncverseny és
az elmaradhatatlan Győzike paródia. Dalszövegeiket a
megszokott humorral, jelmezekkel megspékelve vicces
előadást láthattunk. Az emberek arcát jó volt nézni, széles mosollyal távoztak a színpad elől.
Mindent összevetve a jelenlévők jól érezték magukat!
Bízunk benne, hogy jövőre is megrendezésre kerül a
VASZ Családi napja!
Oszvald Fruzsina
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Jó hír
CSAK JÓ HÍREK
Tudtad, hogy számodra is elérhető az ország egyik legjobb biztosítása? Többmilliós életbiztosítás, többszázezres betegségbiztosítás és teljes körű balesetbiztosítás egy csomagban, mindös�sze napi 54 Ft-ért.
Naponta bombáznak hasonló reklámokkal, üres ígéretekkel
és semmit mondó marketing szövegekkel? Már-már immunis
vagy a hasonló hirdetésekkel szemben, hisz a hatalmas felirat
alatt a valóság köszönő viszonyban sincs a csábító ajánlattal?
Ez most más! Kollégaként pontosan ismerem munkakörülményeid, mindennapi gondjaid, így könnyű volt egy az igényeknek
megfelelő biztosítást összeállítanunk számodra. Az ár nem tévedés, a magyarázat pedig egyszerű: ez egy csoportos biztosítás, vagyis a szakszervezet a tagokat összefogja, erejüket egyesíti, így a biztosítás jóval kedvezőbb, mintha valaki saját maga
szerződne. Hasonlóan a kollektív szerződéshez, az összefogás
sokkal jobb eredményeket ér el, mint az egyéni küzdelem. Itt
a szakszervezet a szerződő és az egyén saját döntése alapján
biztosítottként csatlakozik a neki megfelelő csoporthoz. A fenti
állításokat könnyen ellenőrizheted, keresd fel bármelyik biztosítótársaságot, és kérj ilyen, vagy ehhez hasonló biztosítást. Vagy
nem tudnak, vagy sokkal, sokkal drágábban nyújtják, és még
nem is beszéltünk a kötelező megtakarítási részről, ami sok

Még egy jó hír!

Itt a nyár, és ez biztos, mert újból 60 C° van a szilin,
a BZ-ről nem is beszélve. Na persze ez még nem a jó hír,
az még csak most jön.

Ha teheted, irány a tengerpart, de hogy a jól megérdemelt nyaralás
ne legyen pokol, utasbiztosítás nélkül ne indulj el! Most mi sem
egyszerűbb ennél, hisz a Mozdonyvezetők Szakszervezete minden
tagjának és azok családtagjainak
1-80 éves korig ingyenes utasbiztosítást
nyújt, akár európai, akár Európán kívüli ország az utazás célja.
A szakszervezet híréhez méltóan a biztosítás
prémium kategóriát képvisel.
A szolgáltatások listáját és a feltételeket a MOSZ honlapon találod.
Fontos! Kiutazás előtt a biztosítást be kell iktatni. Ehhez egyszerűen
hívd a MOSZ központot, diktáld be a neved, neveket, az utazás
időpontját, és a célországot. Ekkor megkapod a kódszámot és
a segélykérő telefonszámot. Célszerű ez utóbbit a mobilodra is
elmenteni, így külföldön sem leszel elveszve, tudod mit kell tenned baj
esetén. Természetesen kérdéseidre a MOSZ központban lévő hölgyek
és én is szívesen válaszolok.
Használd ki ezt a nagyszerű lehetőséget, és nincs más hátra,
fel egy remek nyaralásra!
Jó utat és jó egészséget kívánok!
Balázs Gyula

Mozdonyvezetők Szakszervezete

esetben anyagilag vállalhatatlanná teszi a szerződést.
Talán még eszedbe sem jutott, és nem is kell, hogy hasonló gondolatok mérgezzék mindennapjainkat, de mindenkivel
megtörténhet a baj. Legyen az betegség vagy baleset, de egyik
percről a másikra, pillanatról pillanatra bekövetkezhet tragédia,
amely nyomán az életed és családod élete gyökeresen megváltozik. Ezért hát időben kell dönteni, nem lehet halogatni, mert
a biztosítás a megkötés után bekövetkező eseményekre szól.
Nem lehet balesetet szenvedni, majd kötni egyet a megtörtént
eseményre és így van ez a betegségekkel is. Döbbenetes adat,
hogy Magyarországon évente 80 ezer új rákos megbetegedést
diagnosztizálnak és 30 ezren sajnos meg is halnak. A régi szerződésben rákbetegség esetén 100 ezer Ft volt a maximális segítség, míg most a B extrában, ha műtét és kórházi tartózkodás
is volt, az összeg meghaladhatja az 1 millió Ft-ot – ismétlem,
mindössze napi 54 Ft-ért.
Maga a szerződéskötés nagyon egyszerű, könnyű a belépés és a
csoportok közti átlépés, az ügyintézés a MOSZ központban történik. További részleteket a MOSZ honlapon találsz.
Helyetted nem tudom meghozni a döntést, de szívből javaslom,
hogy saját és családod érdekében minél hamarabb csatlakozz a
Mozdonyvezetők Szakszervezetének biztosításához.
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MOSZ-UNION CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS
Szolgáltatások

A csomag
600 Ft/hó

B csomag
800 Ft/hó

B-extra
1600 Ft/hó

Életbiztosítás bármely okból bekövetkező halál esetén

600 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Baleseti halál esetén plussz

500 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Baleseti rokkantság már 1%-tól 100 %-ig arányosan

1 000 000 Ft

1 500 000 Ft

3 000 000 Ft

Baleseti maradandó egészségkárosodás 50%-ot meghaladó egyszeri
térítéses

500 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

Baleseti csonttörés

20 000 Ft

20 000 Ft

40 000 Ft

Balaeseti égés

20 000 Ft

20 000 Ft

40 000 Ft

Baleseti múlékony sérülés( 28 nap táppénz)

10 000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

Baleseti kórházi napi térítés legalább 5 nap elérése után, max 50 napig-naponta

2 000 Ft

2 000 Ft

4 000 Ft

Baleseti műtét, súlyossági fok szerint 50-200%-ig

100 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

Betegségi kórházi ápolás 5-50 napig naponta

3 500 Ft

3 500 Ft

7 000 Ft

Betegségi műtéti térítés súlyossági fok szerint 50-200%-ig

150 000 Ft

200 000 Ft

400 000 Ft

Kritikus betegségek - szívinfarktus, rákos megbetegedés,agyi érkataszt100 000 Ft
rófa, by-pass, szervátültetés, veseelégtelenség

100 000 Ft

200 000 Ft

Teljes és végleges munkaképtelenség

100 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

Belépési feltételek:

Egyéb tudnivalók

díjlehívás lehetősége lakossági folyószámláról

belépés után azonnal indul a biztosítási védelem

belépési nyomtatványok kitöltése ( 3 db)

kivéve a kritikus betegségeknél, itt 3 hónap a várakozási idő

családtag is beléphet

belépés és kárrendezés egyszerűen a MOSZ központon keresztül

Belépési korhatár

kifizetett összeget saját címre vagy folyószámlára
utal a biztosító adó- és járulékmentesen

18-55 éves korig

folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében

Részletek és feltételek a www.mosz.co.hu honlapon.
Bővebb felvilágosítás telefonon hétköznap 9-13 óra között:
Kaáli Zsuzsa +36 30 825 5887 Oszvald Fruzsina +36 30 639 0910
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Látogatás a kassai kollégáknál.
A Miskolci Tagcsoportnak régóta fennálló jó kapcsolata van a határ túloldalán dolgozó kollégákat képviselő
Szlovákiai Mozdonyvezetők Kassai Tagcsoportjával.
(Federácia Strojvodcov, Základna Organizácia, Košice)
Az idén is, mint miden évben, egy kellemes szombati programra
hívtak meg a kollégák, egy gulyáspartira. Ezúttal Kassaújfalu
volt a helyszín, Kassának a 70-es években épült lakótelepe fölött, egy kerthelyiségben gyűltek össze a kollégák, hogy egy pohár sör mellett, gulyásukat elfogyasztva megbeszéljék a vasút
és a világ dolgait.
A Rákóczi EC-vel utaztunk 13-an, kollégák és családtagjaik. Elkísérte csapatunkat Talpas József, nyugdíjas kollégánk, barátunk.
Péter Kobelák várt az állomáson és segített a helyszínre jutásban, és a beszélgetések során felmerülő nyelvi nehézségek leküzdésében.
A rendezvényen találkozhattunk régi kedves ismerősünkkel,
Judita Tomčkova-val. Jutka sokat tolmácsolt. Férje, – a tavaly
elhunyt Marian Tomčko - igaz barátunk, motorja volt a szlovák
magyar mozdonyvezetők közötti együttműködésnek, akárcsak
Péter Kobelák.
Az üdvözlések és a reggeli után természetesen leültünk és tájékoztattuk egymást a saját országunkban végbemenő folyamatokról, a bérezésről és a kollektív szerződések helyzetéről.
A Kassai Tagcsoport két részből áll, személyszállításból és Cargo-ból. A személyszállítást Ivo Kotúč képviseli és a részleg vezetősége 5 főből áll, míg a teherszállítást Péter Kobelák képviseli,
részleg vezetősége pedig 2 fő, ez a taglétszámtól függ. A területi
szint a szakszervezet felépítésében náluk alig jelenik meg.
A megbeszélésen jelen volt Frantisek Oravec tagcsoport vezető
helyettes is.
Ivo elmondta a legjelentősebb dolgot: liberalizálják a személyszállítási piacot, a Csehországban ismert két cég, a RegioJet
és a LEO Express – amik például Prága és Ostrava között közlekedtetnek IC vonatokat – jelentkeztek a Kassa – Pozsony és
Kassa – Prága IC közlekedés üzemeltetésére. AZ IC közlekedés
nem része a közszolgáltatásoknak – amolyan prémium kategória – így megengedett a magánszereplők részvétele ebben a
szegmensben.
A mozdonyvezetők foglalkoztatását ez nem veszélyezteti, aki át
kíván menni az új szolgáltatóhoz, azt felveszik.
A mi MFB-höz hasonló adatrögzítő és adatszolgáltató rendszer
került a mozdonyaikon telepítésre, és ez néhány perces normaidő növekedéssel járt.
A személyszállításnál 3,5%-os alapbéremelés volt, és így végkép megfordult a trend, a korábbiakkal ellentétben, a mozdonyvezetők kereseti viszonyai jobbak a személyszállításnál (+ 60€
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alapbér) mint a Cargo-nál.
Bevezetésre került 0,20€/óra pótdíj, mert vezényelt utazói munkarendben vannak foglalkoztatva.
Aki 23.30 és 05.00 óra között kezd, vagy végez, szolgálatonként
2€ pótlékot kap.
A jelentkezési helyekkel kapcsolatban elmondták, hogy egy
„kassai” mozdonyvezető a négy jelentkezési helyből – Kassán
kívül – csak egy helyen jelentkeztethető (Margitfalván/Margecany, vagy Poprádon vagy Ágcsernyőn/Cierna nad Tisou. Persze
ehhez hozzátartozik az is, hogy náluk a mozdonyvezetők eldöntik, ki milyen fordába kíván járni, és akkor tudomásul veszi azt is,
hogy Kassán és egy másik helyen is jelentkeznie kell.
Számukra bonyolultnak tűnik az a xls táblázat, ami a mi jelentkezési helyeinket tartalmazza.
A Cargo-nál a helyzet rossz, a cég nagy adósságokkal küszködik. Négyfelé darabolják a céget, egy svájci cég megvenné a
teherkocsiparkot, ennek egy részét visszabérelne a Cargo. Ez
nyilván csak egy szépségtapasz, pillanatnyilag javítja csak a cég
pénzügyi mérlegét.
Létrehoznák a Cargo konténer céget, a harmadik cégalakulat
pedig a karbantartás lenne. Ezt eleve úgy szeretnék megalapítani, hogy a személyszállítás karbantartó céggel együtt eladnák
harmadik cégnek. (Gyakorlatilag visszaszerveznék a mozdonyjavítást - láttunk erre át és visszaszervezésre példát nálunk is…)
A negyedik cég a mozdonyparkot és a személyzetet (mozdony-
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vezetőt, kocsivizsgálót, és cargo-s kocsirendezőket) birtokolná.
Egyedül ez maradna állami tulajdonban.
Az év elején – a tavalyi évhez hasonlóan - egy jelképes, 10€/hó
béremelés volt.
A személyszállításnál meglévő, vezényelt munkarendhez és éjszakai foglalkoztatáshoz tartozó pótlékokat ők is megkapják.
Kísérletet tett a Cargo arra, hogy pénzben „megváltsa” a mozdonyvezetőket megillető rehabilitációs programot. (Azt a mozdonyvezetőt, aki már 20 éve mozdonyt vezet, háromévente, két
hét szabadság illeti meg, amit egy nagyon jó nevű üdülőhelyen,
gyógyfürdőben kell eltöltenie. Ilyenkor elvégzik a szokásos vizsgálatokat, megfelelő kezeléseket kap, pihen. Közben teljes ellátást kap, nem a saját szabadságát használja erre, hanem külön
szabadságot biztosít a munkáltató erre.)
Nos, ennek a programnak a megváltására tett kísérletet a munkáltató, 300€-t ajánlott cserébe. Senki nem fogadta el… Azt hiszem ez érthető is.
Kollektív szerződésüket illetően semmilyen előrelépés, vagy valamilyen plusz juttatás bevitelére nem került sor.
Elbocsájtást is tervez a cég, de mozdonyvezetőt ez nem érint,
mert a természetes fogyás akkora, hogy a leépítés magától
megtörténik.
Végül néhány szót hallottunk a magánvasutakról is. (A magánvasúti szállítási teljesítmények is csökkenőben vannak.) A cargo-s mozdonyvezetőknek tilos a magánvasutaknál másodállást
vállalniuk, ugyanígy tilos a személyszállításnál dolgozóknak is,
de ott ebből a szempontból elnézőbbek.

Egy érdekes hír: magáncég vette kezelésbe a Csermely-völgyi
kisvasutat (a jegyárak háromszorosára emelkedtek, de ezért nőt
a színvonal és sokszorta több az utazás köré szervezett kísérő
program). Ott is másodállásban dolgoznak a mozdonyvezetők,
de amolyan önkéntesként, jelképes bérért.
Természetesen a gulyás most is remek volt, a sör pedig finom.
A kassai kollégákat meghívtuk a július 12-én tiszaújvárosi
strandon megrendezendő Miskolci Mozdonyvezetők Napjára
(MMN). Szeptember elején újra Kassára utazzunk – megmozgatni testünket, a hagyományos foci tornán. Tervezés alatt van
egy szeptemberi - októberi program is, ahová ismét mi hívjuk
meg a kassai kollégákat. A tervezett megbeszélés során terítékre kerülne az addig történtek, az őszi készülődés, és kilátásaink
latolgatása.
A háromórási busszal bementünk a városba. Kassa belvárosa
él, mozog, igazi polgárvárosi hangulat uralkodott. Az emberek
korzóztak, sétáltak, fagyiztak vagy csak üldögéltek, és megint
rengetegen veszítették el józan eszüket – házasságot kötők váltották egymást a Szent Erzsébet székesegyház
gyönyörű, gótikus kőcsipkéi alatt.
Márai szobrának megtekintése, valamint a Rodostó-ház meglátogatása után az állomás felé
vettük az irányt, és hazautaztunk.
Köszönjük a kassai barátainknak a kellemes
napot!
Tóth Ferenc Attila
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Rémálom
Rossz mese
Hol volt, hol nem volt. Történt, hogy egy kollégánk szolgálatát a
hajnali órákban megkezdte. Eddig talán hétköznapinak is mondható a mese. Abban sincs semmi rendkívüli, hogy gépmenetben
indult neki annak érdekében, hogy egy vonatot leközlekedtessen. Viharos szél borzolta a tájat, miközben haladt járművével,
s az egyik kijárati jelző
után kb. 100-150 m-rel
kiborult a mozdony elé
egy fa. Kollégánk gyorsfékezett, kikapta a pakettot, aztán csak arra volt
ideje, hogy lebukjon a
Polgár szék mellé. Kezét
a fejére tette, aztán meg
is történt a becsapódás
kb. 75 km/h-val. A mozdony kb. 300 m után állt
meg. A szélvédő egészben élével befelé repült a mögötte lévő 160
MHz-es rádió ajtaját kb.
15 cm-el benyomta. Ha
felállt volna és elindul a
géptér felé, mellbe kapta volna az üveg, de így
az szerencsére mellette
landolt a vezetőálláson.
Kisebb vágások keletkeztek a mozdonyvezető
karján illetve az üvegtörmelék bekerült a pólója
alá és a nadrágján is
kisebb vágásokat ejtett.
Lélekjelenlétének és hatalmas szerencséjének
köszönhetően, egy-két zúzódással megúszta a dolgot.
Az esemény után másfél óra múlva ment érte egy M44-es ami
a baleset helyszínétől behúzta az állomásra a sérült járművet.
A balesetben érintett Kollégánk elszállításáról, saját autójával párjának kellett gondoskodni. Természetesen az ilyenkor
szokásos jegyzőkönyvet felvették, mondanom sem kell, hogy
megszondáztatták (az ital és a fa összefüggései) és leadták a
jelentést a helyi TSZVK vezető
Úrnak. Mi is volt az első reakció?
A szolgálat hátralévő idejére állásidőt kell elszámolni. Ez ám az
emberség! Bravó! Szerencsére
valahogy a végén mégis csak az
eredeti szolgálat került elszámolásra. Kollégánk a baleset után, 3
nap mentori szabadságot kapott,
táppénzre nem ment, de így is
elküldték rendkívüli orvosi vizsgálatra 05.19-én. Bizonyára csak
a munkáltatói aggodalom okán.
Ennyi volt a baleset és, hogy hasonló ne fordulhasson többé elő,
a munkavédelmi szakelőadó írt
egy levelet és elküldte a vezér-
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igazgatóságra egy-két vezetőnek, de választ senkitől sem kapott, abban az ügyben, hogy mikor vágják már ki végre a veszélyes fákat a vasúti pálya mellől. A mai napig úgy közlekednek a
vonatok arrafelé, hogy a visszapillantó tükör nyírja a vasút mellett a fák lombját.
Ha már emberségesen nem megy, legalább szakmailag kellene
lépéseket tenni a vasúti közlekedés biztonságáért! A képek sajnos nem illusztrációk!
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Horgászverseny 2014
Tisztelt Kollégák, Kedves Olvasó!
A Mozdonyvezetők Szakszervezete 2014-es horgászversenye ismét, az idilli környezetben elterülő dombóvári
Tüskei-tavon került lebonyolításra, a dombóvári tagcsoport
szervezésében. A sokak által
várva-várt eseményre ismét
sok horgászkolléga látogatott el, ezzel is jelezve, hogy
a mozdonyvezető társadalom
számára milyen fontos ez az
esemény. Érkezést követően
mindenki elfogyasztotta az ebédet, majd a tó irányába vitt az
útjuk. A megnyitó előtti időt mindenki információgyűjtéssel töltötte a lehetséges fogásokról, technikákról, csalizási módokról.
A történelminek nevezhető horgászversenyt, mivel először fordult elő, hogy háromszor ugyanaz a tagcsoport rendezte meg
az eseményt, megtisztelte a MOSZ két alelnöke, dr. Dancsa At-

tila és Apavári József, továbbá Oszvald Fruzsina. Megnyitón dr.
Dancsa Attila, majd Tusnovics Jenő, a horgászegyesület elnöke
köszöntötte a versenyzőket, és következett a sorsolás, kipakolás, majd kezdetét vette a sokak által kedvelt maratoni, 17 órás
horgászverseny. A rendezvény ideje alatt a szakszervezet vezető tisztségviselői többször körbejárták a versenyzők számára
biztosított helyszínt, mely séták alatt többszöri kötetlen beszélgetéseket folytatva a versenyzőkkel. Másnap reggel csatlakozott a vendégekhez Kiss László elnök Úr, és Kaáli Zsuzsanna.
Hosszú éjszakát követően, reggel kilenc órakor véget ért az
újabb maratoni horgászverseny. A reggeli mérlegelést után következett az eredményhirdetés, melyen Kiss László elnök Úr is
köszöntötte a versenyzőket. Az értékes díjakat a helyezettek a
megjelent vendégeinktől vehették át, amiket büszkén magasba
emelve hozták mások tudomására, hogy ezen a versenyen ők
voltak a legjobbak. Hazaindulás előtt mindenki elfogyasztotta a
jól megérdemelt csülkös babgulyást és biztosították egymást a
következő horgászrandevúról.
Pintér Norbert

2014-es MOSZ Horgászverseny végeredménye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kaposvár
I.
Szolnok
III.
Szentes
III.
Pécs
I.
Bátaszék
II.
Sopron
II.
Szombathely		
Püspökladány		
Szolnok
I.
Mezőhegyes
IV.
Bátaszék
I.
Dombóvár
I.
Kiskunhalas
I.
Dombóvár
II.
Balassagyarmat		
Szolnok
II.
Celldömölk
I.
Szolnok
IV.
Mezőhegyes
III.
Székesfehérvár III.
Szentes
I.

41,87 kg.
22. Celldömölk
III.
30.51
23. Celldömölk
II.
29,52
24. Tapolca		
23,35
25. Sopron
I.
22,08
26. MMV
I.
19,10
27. Veszprém
II.
19,03
28. Székesfehérvár
II.
18,98
29. Pusztaszabolcs		
18,01
30. Pécs
II.
16,56
31. Székesfehérvár
I.
16.33
32. Szentes
II.
14,22
33. Kiskunhalas
II.
13,75		Püspökladány
I.
13.29
34. Kaposvár
II.
11,72
35. Mezőhegyes
I.
11,41
36. Székesfehérvár
IV.
11,05		
Veszprém
I.
10,81		
Mezőhegyes
II.
10,59		
MMV
II.
9,32
8,75
Legnagyobb hal: Péter Zoltán Bátaszék 7,16 kg
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8,71
8,66
8,34
8,09
7,74
7,51
6,66
5,37
4,00
3,50
2,32
1,22
0,92
0,82

0,00

