Mozdonyvezetők
Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa

Alapítás éve 1982
XXIV. évfolyam 07. szám

fotó: Herczeg Mihály

2014. július

Fotó: Katona Zoltán

Szerkesztői jegyzet…

Előszó a 7. Kongresszushoz
A közelgő Kongresszus kapcsán már volt szerencsém
megköszönni régi tisztségviselőinknek az elmúl évek
munkáját. Megragadva a lehetőséget, ezúttal név szerint
is szeretném közzé tenni mindazon küldött kolléga nevét,
akik az elmúlt Kongresszusi ciklusban, ciklusokban a
Mozdonyvezetők Szakszervezetének színében védték,
képviselték a mozdonyvezetőket.
Köszönet az eltelt ciklusban végzett munkáért Csapó
Sándornak (Északi), Csák Ferencnek, Antal Józsefnek
(Székesfehérvár), Katona Zoltán (Pusztaszabolcs), Juhász Tibor (Szolnok), Kovács Miklós (Nagykanizsa),
Reizinger Ferenc (Szombathely), Horváth József (Tapolca), Domán Péter, Kohonitz László (Sopron), Kass Tibor
(Keleti), Kiss Zoltán (Püspökladány), Béres Csaba (Dunaújváros), Velkei Béla (Budapest-Kelet), Horváth
György (Szombathely és Laczai Lajos (Miskolc) területi Ügyvivő uraknak.
A küldött kollégák mellett köszönet illeti a helyi Tagcsoporti szinten dolgozó kollégákat is.
A köszönet után a gratulációé a főszerep. A munka nem
állhat meg, a leköszöntek helyett az újakra hárul az érdekvédelmi munka.
Jelesül: Staller Zoltán (Északi), Molnár Péter, Imre Rudolf (Keleti), Wachter Attila (Dunaújváros), Mosdósi
Csaba (Nagykanizsa), Csőgör László (Pusztaszabolcs)
Keserű Zsolt (Püspökladány), Horváth János, Nagy János, Balogh Tibor (GYSEV),Csépai Zoltán, Isshak Krisztián (Székesfehérvár), Herczeg Mihály, Somkúti György
(Szolnok), Németh József (Szombathely), Kiss István
Tamás (Tapolca), Fábián Zoltán (Békéscsaba) Fülöp
Szabolcs ( Veszprém), Gazsó Attila (Budapest-Kelet),
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Vida Tamás (Szombathely) És Tóth Ferenc Attila (Miskolc) területi ügyvivő uraknak!
A Mozdonyvezetők Szakszervezetének 7. Kongresszusára szeptember 25-26-án kerül sor, a vasúttörténeti múlttal rendelkező Biatorbágyon. A város faluháza, immár
második alkalommal ad otthont szakszervezetünk e jeles
eseményének.
A választásokra a Kongresszus első napján kerül majd
sor. Ekkor kerülnek megválasztásra a szakszervezet
szervei és azok vezetői. Választási Szabályzatunk értelmében a Kongresszus előtt legkésőbb 30 nappal meg kell
alakulnia a Jelölő Bizottságnak, amely majd egyben
ellátja a Választási Bizottság feladatkörét is. A határidők
betartása okán, a Küldöttközgyűlés a bizottság tagjairól
július 23-án döntött.
A bizottság tag jai Tóth Ferenc Attila, Fábián Zoltán,
Pintér Norbert, akik majd tájékoztatják a küldötteket a
jelöltállítás szabályairól. A Jelölő Bizottság a kongres�szus előtt legalább 15 nappal közzé teszi az elnök és
ügyvezető alelnökjelöltek névsorát. A Kongresszust megelőzően az alapdokumentumokhoz beérkezett javaslatokat a Küldöttközgyűlés július 23-án már tárgyalta és
augusztusban ismét napirendre
kerül.
Vélhetően a legfőbb grémium jól
előkészített anyagokról fog ja
majd meghozni felelősségteljes
döntéseit a Mozdonyvezetők Szakszervezetének 7. Kongresszusán.
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Mozdonyvezetők Országos Találkozója 2014.
MOT 2014.

Egy év kihagyás után idén megrendezésre került végre valahára a Mozdonyvezetők Országos Találkozója. Hol máshol, mint a
Mercedes autógyártás városában és a vadászrepülők világában,
azaz Kecskeméten. Abban a szerencsében volt részünk, hogy
mindkét helyet meglátogathattuk a 0. napon. Bizony ám, a 0. napon! A pénteki programokon csak korlátozott számban
vehettünk részt, de ez érthető, hisz egy időben nem
lehet több száz főt beengedni sem az autógyárba,
sem a magyar légteret óvó reptérre. Szakavatott
(katona) hölgyek kíséretében a délelőtti órákban
sok repülőt, helikoptert láthattunk, s néhányba
bele is ülhettünk. Persze volt olyan is,
amit csak a szemünkkel mustrálhattunk és nem érhettünk hozzá érthető okok miatt. Ilyen volt
a JAS-39 Gripen vadászbombázó,
melyek közül egy parádés légi bemutatóval kedveskedet nekünk. A bázis apró, de
annál figyelemre méltóbb házi múzeumába
megnézhettünk egy kis kiállítást régi fegyverekről, ruházatról, katonai relikviákról, s egy
rövidfilmen keresztül láthattuk a honi légvédelem
működését. A reptér élmény dús látogatása után egyesek aktívan, mások egy kis „csendes pihenő”, után indultunk a
Mercedes gyárba, ahová a látogatás előtti tájékoztató után csak
szigorú biztonsági ellenőrzést követően léphettünk be. A csarnokok közötti utat autóbusszal tettük meg, és belülről is láthattuk a gyártás folyamatát, illetve a gyártósorról két percenként
legördülő autók első megtett métereit a tesztpályán. Sajnos az
összeszerelő csarnokot, mely az autógyár leglátványosabb része nem láthattuk belülről, mert a legújabb típusú autót készítették, és ezt a gyártók üzleti titokként kezelték, de a MOT rendezői
megígérték, hogy jövőre is szerveznek gyárlátogatást.
Szombaton kora délután kezdődött a hagyományos
hivatalos megnyitó Pászti András Kecskemét
város önkormányzati képviselő társaságában, majd a finom gulyásleves
elfogyasztása után következett a
választható kötött program. A Jakabszállási Magyar Kert, ahol
lehetőség nyílt lovas kocsis
pusztalátogatásra, bor és pálinkakóstolásra. Azok, pedig akik
a kalandszegényebb események rajongói birtokba vehették
a városi élményfürdőt. A pusztalátogatást meglátogatta a VASZ
elnöke is, Gaskó István.
A Mozdonyvezetők Országos Találkozója hagyományainak megfelelően
Kiss László elnök köszöntötte a bálozókat, majd átadásra kerültek a „A Mozdonyvezetőkért” emlékérmek. Testületeink döntése alapján
2014. évben Dörnyei Szilárd volt pécsi területi ügyvivő, s az idén
első alkalommal posztumuszként néhai Juhász István szolnoki
tisztségviselő kapta meg a kitüntetést. Juhász Istvánra 1 perc
néma csönddel emlékeztek meg a résztvevők. A RAIL CARGO
HUNGARIA nevében Mark Perz mondott pár mondatos pohárköszöntőt, majd jó szórakozást kívánt mindenkinek. Az ízletes vacsora elfogyasztását hangulatos műsor követett melyet Pál Atti-
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la színművész a kecskeméti Katona József színház
tagja, Komonyi Zsuzsi énekes, és Lui Mágus bűvész, illuzionista szereplése tett felejthetetlenné.
A műsor után került sor a Vasutas Egészségpénztár napközbeni kvíz játékának sorsolására, melyek eredményeként
Vasutas Egészségpénztár ajándékcsomag, nyert: Maday Tiborné, Nyíregyháza
Vasutas Egészségpénztár ajándékcsomag,
nyert: Sándor Bálintné, Monostorpályi
Vasutas Egészségpénztár ajándékcsomag,
nyert: Dorn Károly, Halásztelek
5 000,- Ft-os vásárlási utalványt az OFOTÉRT jóvoltából, nyerte: Balogh-Szabó Béla, Kelebia
10 000,- Ft-os vásárlási utalványt a Josef Seibel üzlet
ajándékát nyerte: Czinege Albert, Kecskemét
A Revans 2000 Kft. jóvoltából egy 10 000,- Ft-os Sholl vásárlási
utalványt nyert: Török Szilvia, Kiskunfélegyháza
15 000,- Ft értékben beváltható VISZLAY Sportbolt által felajánlott vásárlási utalványt nyert: Nagy János, Sopron
Fődíjként 2 éjszaka szállással, 2 fő részére, egy szállodai utalványt,
amely felhasználható a hajdúszoboszlói Hunguest Hotel Békében, nyertese: Józsa Tamás, Mersevát
A sorsolást követően az óriási táncmulatság vette kezdetét,
melyet az éjfél utáni tombolahúzás szakított
csak meg. Köszönet az ajándékok
felajánlóinak, mint MÁV Zrt-nek,
RCH-nak, a Vasutas Egészségpénztárnak a T-mobile-nak, az Orgovány
és Vidéke Takarékszövetkezetnek,
Va sút tör té n eti
Alapítványnak
és a kecskeméti
Tagcsoportnak.
A bál nagyon jól
sikerült, láthatóan mindenki nagyon jól
érezte magát a
helyszín adta magát, s az időjárás
is kegyeibe fogadta bálunkat. Miután a
helyszín részben fedett
volt, a bál hevében egyre
többen húzódtak ki a szabadlevegőre, ahol ugyanolyan intenzitással élvezhették a szűnni nem akaró
zeneáradatot, amelyet Az Eduscho zenekar szolgáltatott. A
hajnalig tartó bálból volt aki egyenesen a reggeli felé vette az
irányt, de voltak olyanok is akik az ágy melegében pihenték ki
néhány óra alatt fáradtságukat, hogy ismét a programokba vethessék magukat. Lehet, hogy a fáradtságnak köszönhető, de
leginkább az élményfürdőt részesítették előnyben. Ebédet követően jött a szomorú pillanat, a csomagolás és az elutazás. A
hétvége alatt végig meg lehetett tekinteni a kollégium épületé-
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ben a Vasúttörténeti Alapítvány kitelepült kiállítását,
melyre rengeteg vasúti ereklyével készült a kiállító.
Fantasztikus hosszú hétvégét tudhattunk magunk
mögött a kecskeméti Tagcsoport jóvoltából, akiknek itt szeretnénk mindenki nevében megköszönni
munkájukat. Rendezésből magasra került a „léc”,
bízunk benne jövőre is hasonlóan magas színvonalú MOT-on vehetünk majd részt. Ennek helyszíne ma
még kérdéses.
O.F., B.I., K.L.

2014. július
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Sport
MOSZ KUPADÖNTŐ,

Szolnok 2014. július 08-09.
Idén a 2013-2014. évi MOSZ KUPA labdarúgó döntője Szolnokon került
megrendezésre. A csapatok délben érkeztek, egy bérelt autóbusszal utaztunk ki
a Tiszaligetben. Bőséges ebéd után sétáltunk át a torna helyszínére. Az időjárás
megkegyelmezett, a sorsolásig és a megnyitóig még csepergett az eső, de a torna
ideje alatt panaszunk már nem lehetett. A küzdelmek két műfüves pályán zajlottak,
sajnos az igazit éppen most alakítják át, remélem a játékosok így is elégedettek
voltak a minőséggel.
A Megnyitó

Miskolc I

Hegyeshalom

Mezőhegyes-Szeged

Budapest Keleti (egy kakukktojással)

A küzdelmek:

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Sopron II

Szolnok II
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A torna kiírása, eredmények:
„ A „ csoport
Mezőhegyes/Szeged – Sopron II.

6 – 2 (3 – 1)

Sopron II. – Szolnok II.

1-6(1-3)

Szolnok II. – Mezőhegyes/ Szeged

0–1(0–1)

Hegyeshalom – Miskolc I.

5–2

Budapest – Keleti - Hegyeshalom

2-3

Miskolc I. – Budapest - Keleti

2–2

Mezőhegyes/Szeged – Miskolc I.

2-4

Szolnok II. - Hegyeshalom

5-4
1.
2.

MISKOLC I

MEZŐHEGYES-SZEGED
3.
4.
5.

SZOLNOK II
HEGYESHALOM

BUDAPEST-KELETI
6.

SOPRON II

LEGJOBB GÓLLÖVŐK:
Tóth Norbert ( Szolnok) 6 gól   ( gólkirály)
Mezei Zsolt ( Hegyeshalom ) 5 gól
Varga Péter (Mezőhegyes/Szeged) 5 gól

A JÁTÉKVEZETŐK DÖNTÉSE ALAPJÁN:
•

A Döntő legjobb játékosa: Varga Péter ( Mezőhegyes/ Szeged )
•

•

A Döntő legjobb Kapusa: Serucza János ( Szolnok II. )

A Döntő legsportszerűbb csapata, a játékosok véleménye alapján is: Sopron II

Gratulálunk a győztes miskolci csapatnak és a torna összes résztvevőjének!Azt nyugodtan
kijelenthetem, a mérkőzéseken a játékosok végig sportszerűek voltak, mindenkit
megfelelően motivált a kupa elnyerésének lehetősége. Ez a két nap igazán baráti
hangulatban telt el. Amit talán hibaként lehetne említeni, hogy a szálláson nem volt televízió,
így a Németország-Brazília mérkőzést mindenki a városban nézte meg. Külön köszönet illeti
Somkuti György szolnoki ügyvivőt a rendezésért, nélküle ez nem így sikerült volna.

Gazsó Attila

2014. július
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Vasutasnap 2014.
A 64. Vasutasnapon
kitüntetett
munkatársainknak
szívbo”l gratulálunk!
MINISZTERI ELISMERŐ
OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT
Bihari Lajos
gazdasági igazgató

Ughy Kálmán
technológia tervezés vezető

VASÚT SZOLGÁLATÁÉRT
„ARANY” FOKOZAT
Domahidy Terézia
kiemelt szakértő, Gazdálkodás

Osgyáni Gyula

ellenőrzési szakértő, Belső ellenőrzés

Pálfi Sándor

vagyonbiztonsági koordinátor, Biztonság

Sütő Lajosné

számadó- és jegypénztáros, Budapest TSZVK

Botka János

járműszerelő, Szeged JBK

nemzetközi személypénztáros,
Szombathely TSZVK

Császár Zsolt

Szabó Anett

Dancsokné Budai Csilla

kommunikációs vezető, Kabinet

Szalmás Péter

műszaki szakértő, Miskolc JBK

Farkas István

változáskezelő, Miskolc TSZVK

VEZÉRIGAZGATÓI DICSÉRET
Batta Mónika

művezető, Budapest JBK
kommunikációs szakértő, Kabinet

Guba Tamás

vasúti jármű asztalos,
Vasúti Jármű Javítás Szolnok

Gyarmati Lajos

Karlaky Gyula

VASÚT SZOLGÁLATÁÉRT „BRONZ”
FOKOZAT
Angelo Gábor

Katonáné Kiss Éva

Dr. Arany Józsefné

vezető jegyvizsgáló, Miskolc TSZVK

Dr. Baksa Csilla

mozdonyvezető, Pécs TSZVK

Bartáné Könczöl Edit

központvezető, Utasellátó

Csuk Ferenc

személyszállítási szakértő, Üzemeltetés

Grunda Miklós

Kósa Róbert

Haragos Pál

Kovács Antal

Hufnágel György

Kovács Zoltán

Kis Ernőné

Dr. Sarkadi Gergely

Fenyves János

művezető, Budapest JBK
telephelyvezető, Pécs TSZVK
számadó- és jegypénztáros,
Budapest TSZVK

művezető, Szeged JBK

személyszállítási szakértő, Üzemeltetés

Kissné Szelezsán Marianna

jogtanácsos, Jog

Petrovszki János

értékesítési koordinátor, Debrecen TSZVK

Staller Zoltán

műszaki szakértő, Üzemeltetés

Vass József

főmérnök, Vasúti Jármű Javítás Szolnok

humánpolitikai szakértő, Humán
mozdonyvezető, Szeged TSZVK

mozdonyvezető, Budapest TSZVK
mozdonyvezető, Szombathely TSZVK

VASÚT SZOLGÁLATÁÉRT
„EZÜST” FOKOZAT
Ámon József
járműbiztosítási vezetőmérnök,
Szombathely JBK

Barna Sándor
telephelyvezető
Budapest JBK

Borbély Károly

vezető jegyvizsgáló, Debrecen TSZVK

Harnischféger Ottó

vezető jegyvizsgáló, Szeged TSZVK

Káldi Attila Lajos

jármű reszortos, Pécs JBK

Kocsor László

termelésirányítási koordinátor,
Vasúti Jármű Javítás Szolnok

Mészáros György

vontatási reszortos, Budapest TSZVK

Mozdonyvezetők Szakszervezete

üzleti szabályozási szakértő, Értékesítés
jármű reszortos, Budapest JBK

kontrolling szakértő, Gazdálkodás

Hiripi Sándor

vizsgáló főkalauz, Üzemeltetés

Hoffmann Sándor
Illés Tibor

Imri János

Kávai József

járműszerelő, Szombathely JBK
műszaki szakértő, Üzemeltetés
mozdonyvezető, Debrecen TSZVK

tartalékos pénztárellenőr,
Szeged TSZVK

Kálmán jogtanácsos, Jog

Lajtos László

kocsivizsgáló, Miskolc JBK

Szabó Gábor

műszaki szolgáltatás ügyfélkapcsolati
koordinátor, Értékesítés

Szabó Krisztina

Lucziné Farkas Margit

Dr. Szőke Lajos

üzleti adminisztráció szakelőadó,
Szombathely TSZVK

Marincsák Andrea

értékesítési koordinátor, Miskolc TSZVK

Medve Gábor

gépészeti diszpécser, Miskolc JBK

Tábiás István

asszisztens, Budapest TSZVK
humánpolitikai szakértő, Humán

Vaskó Annamária

informatikai szakértő, Informatika

Vidoven Tiborné

raktárvezető, Debrecen JBK

Visnovics László

műszaki művezető, Pécs JBK

mozdonyvezető, Budapest TSZVK

Tamás Ferenc

telephelyvezető, Pécs TSZVK

IGAZGATÓI DICSÉRET
Balázs Károly

vezető jegyvizsgáló, Szeged TSZVK
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Bálint Lajos

Herczeg Ferenc

Nagy László

Balogh Imre

Horváth Bertalan

Nagy Zoltán

művezető, Szeged JBK

járműszerelő, Budapest JBK

műszaki művezető, Szeged JBK

Bende Lajos

jármű szerkezeti lakatos,
Vasúti Jármű Javítás Szolnok

Benkő Ferencné

mozdonyvezető, Miskolc TSZVK

vezető jegyvizsgáló, Budapest TSZVK
számadó- és jegypénztáros, Szeged TSZVK

Izsvák István
Jakus Dezső

vezető jegyvizsgáló, Budapest TSZVK

Bognár Sándorné

pénztárellenőr, Budapest TSZVK

Kátai Attila

művezető, Vasúti Jármű Javítás Szolnok

Borz József

mozdonyvezető, Budapest TSZVK

Kerekes Sándor

járműszerelő, Debrecen JBK
Tamás vezénylő, Szombathely TSZVK

Pandur László

vezető jegyvizsgáló, Debrecen TSZVK

Pásztor Veronika

Éva vezető jegyvizsgáló, Budapest TSZVK

Román Lászlóné

számadó- és jegypénztáros, Debrecen TSZVK

Schaffer Zoltán

mozdonyvezető, Szeged TSZVK

jármű szerkezeti lakatos,
Vasúti Jármű Javítás Szolnok

Seres Ilona

Cziráky Róbert

Kinyik József

Szuda János

Csillagné Erdei Éva

Kocsis Tibor

Csippán András

Kósa Sándor

Farkas Attila

Kotroczó Béla

Bozsits Antal

vezető jegyvizsgáló, Pécs TSZVK
járműszerelő, Budapest JBK

mozdonyvezető, Debrecen TSZVK
járműszerelő, Pécs JBK

vezénylő, Szeged TSZVK
számadó- és jegypénztáros, Budapest TSZVK

művezető, Debrecen JBK

Fazekas Attila

villamos motortekercselő,
Vasúti Jármű Javítás Szolnok

Ferencz Miklós

vezető jegyvizsgáló, Szombathely TSZVK

Földesi Imre

mozdonyvezető, Miskolc TSZVK

Frej József

személyszállítási ügyeletes,
Szombathely TSZVK

Gácsy Noémi

Licskó Gábor

Gulyás Tibor

Márkus László

Gulyásné Gál

Mester Lászlóné

vezető jegyvizsgáló, Pécs TSZVK
mozdonyvezető, Debrecen TSZVK
vezénylőtiszt, Szeged TSZVK
vezető jegyvizsgáló, Debrecen TSZVK
infrastruktúra-fejlesztési szakértő, Értékesítés
humánpolitikai szakértő, Humán
mozdonyvezető, Pécs TSZVK
Mónika nemzetközi személypénztáros,
Miskolc TSZVK

Kovács Anikó

Kurucz István

Lestár Julianna

vezető jegyvizsgáló, Budapest TSZVK
mozdonyvezető, Pécs TSZVK

területi vontatási főirányító, Üzemeltetés

Tamás Zoltán

kocsivizsgáló, Budapest JBK

Tóth Zoltán

járműszerelő, Debrecen JBK

Varga László

forgácsoló, Vasúti Jármű Javítás Szolnok

Végh Marianna

ügyfélszolgálati szakértő, Értékesítés

Vilmányiné Gyökös Szilvia
nemzetközi személypénztáros,
Debrecen TSZVK

Weidisch Zsolt

kocsivizsgáló, Debrecen JBK

Zagyi Norbert

személyszállítási ügyeletes, Miskolc TSZVK

Zombori Tibor

mozdonyvezető, Szeged TSZVK

számadó pénztáros, Pécs TSZVK

Modok Benő

Hajducsi Béla

vezető jegyvizsgáló, Pécs TSZVK

Hencz László

technológia vezető, Budapest TSZVK

mozdonyfelvigyázó, Budapest TSZVK

személyszállítási szakértő, Értékesítés

Molnár Tamás

járműszerelő, Pécs JBK

Mély fájdalommal tudatjuk hogy kollégánk
TÓTH IMRE
(1960.02.02.)
celldömölki kollégánk tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük. Celldömölki mozdonyvezetők
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Szakmai kitekintés
A vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon
Legutóbbi írásomban arra tettem ígéretet, hogy legközelebb, az Utasítás 12. fejezetében megfogalmazott
szabályok ellentmondásaira próbálok rávilágítani. Nos,
eljött az idő, hogy eleget tegyek az ígéretemnek!
Ha valaki fellapozza a Forgalmi Utasítást, és a 12. fejezet tartalmát helyezi górcső alá, mindjárt az elején, a 12.3. pont c) alpontján eltöprenghet. E rendelkezés szerint, adott esetben a vonatok
közlekedhetnek mozdonyvezetővel és második figyelésre kötelezett dolgozóval. De vajon ki lehet a második figyelésre kötelezett dolgozó, milyen képesítéssel kell, hogy rendelkezzék, és
mekkora a felelőssége a vonat szabályszerű közlekedtetéséért?
Ahhoz, hogy e kérdésekre választ kapjunk, előre kell lapoznunk
az utasításunk 1. fejezetéhez. Itt olvashatjuk a 1.2.57. számú, A
mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó címszó
alatt, hogy „Az F2-es sz. Forgalmi Utasítás 12.3.9. pontja alapján a mozdony, vezérlőkocsi vezetőállásán szolgálatot teljesítő,
érvényes forgalmi vizsgával rendelkező, a vonat megállítására
kioktatott, figyelésre kötelezett dolgozó.” A jelenleg (2014. július)
érvényben lévő Utasítás az 1.2.122. pontjában, a vezető jegyvizsgáló fogalmának meghatározását tárgyaló szakasz harmadik
bekezdésében írva van, hogy a vezető jegyvizsgáló „A vonat
menete közben a részére kijelölt kocsiban végzett kereskedelmi
tevékenységen kívül az Utasításban meghatározott esetekben a
mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot végző dolgozó.” Tehát
a „ki” kezdetű kérdésre választ kaptunk. Második figyelésre kötelezett dolgozó bárki lehet, akinek érvényes forgalmi vizsgája
van, többek között a vezető jegyvizsgáló is, mivel a személyszállító vonatoknál amúgy is kéznél van. Ebben a megállapításban
pedig a „milyen képesítéssel kell, hogy rendelkezzék” kérdésre
is megadatott a válasz. Azt azonban még nem tudjuk, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelnie munkája végzése közben.
Az utóbbi időkben a nagyszabású pályakorszerűsítések alkalmával gyakran előfordul, hogy az építkezés folyamán a biztosító
berendezést kikapcsolják, a vonat értesítés alapján állomástávolságban közlekedik, vonatbefolyásolás nincs, ezért – külön
az adott építési területre kidolgozott, a 15.4.2.1. pont rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával készült Végrehajtási Utasítások alapján - a mozdonyvezető mellé felültetnek egy „valahonnan leakasztott” második figyelésre kötelezett dolgozót.
Ilyen esetekben a vonat jelenlegi szabályaink szerint akár 120
km/ó sebességgel is közlekedhet. A dolog talán rendben is lenne, ha nem kellene tartani attól, hogy esetleg a mozdonyvezető
hibájából valami rendkívüli esemény, veszélyeztetés vagy baleset következik be. A második figyelésre kötelezett dolgozó, aki
ilyen esetben a vezetőálláson látja el a szolgálatát, bizony felelősséggel tartozik a kialakult helyzetért. Annak ellenére, hogy
valószínűleg nincsen utazási tapasztalata, rutinja, helyismerete, ezért képtelen felismerni azokat a veszélyes helyzeteket,
amelyeket kötelessége lenne észrevenni és az elhárításuk iránt
intézkedni. Vajon azok a munkavállalók, akiket munkáltatójuk
azzal bíz meg, hogy egy közlekedő vonat mozdonyán figyelőszolgálatot lássanak el, tisztában vannak-e azzal, hogy mekkora felelősséget vállalnak magukra? Vajon a szabályok alkotói
elgondolkodtak-e azon, hogy az ilyen esetekben a mozdonyra
felültetett dolgozóktól valójában mit is várnak el?

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Ahhoz, hogy megértsük, miért is alakult ki e furcsa helyzet, muszáj ismét a múltba tekintenünk. A Mozdonyvezetők Lapja májusi számában megjelent cikkemben írtam arról, hogy a hetvenes
évek második feléig a CSM-es közlekedési forma ismeretlen
fogalomnak számított Magyarország nagyvasúti hálózatán. Vonattovábbítás közben a korszerű dízel és villamos mozdonyokon a mozdonyvezető mellett mindig (vagyis majdnem mindig,
hiszen gépmenetben előfordulhatott, hogy a mozdonyvezető
egyedül végezte a munkáját) volt valaki a vezetőálláson, aki figyelőszolgálatot látott el. Többnyire vonatvezető, de előfordult,
hogy egyszerűsített vonatvezetői vizsgával rendelkező vontatási
vonatkísérő. A vonatvezetők kifogástalan gyakorlati és elméleti
forgalmi szakértelme rendkívül nagy utazási rutinnal és helyismerettel is párosult. Volt közöttük nem egy, aki egészen jól tudott akár mozdonyt is vezetni. Nos, tőlük minden további nélkül
elvárható volt, hogy felismerjék a veszélyes helyzeteket és azokat képesek legyenek elhárítani.
A CSM bevezetését követően az olyan szakaszokon, ahol volt
jól működő vonatbefolyásoló berendezés és a vonat sebessége
nem haladta meg a 100 km/órát, a vonatvezetők lekerültek a
mozdony vezetőállásáról és a személyszállító vonatokon vezető
jegyvizsgálóként végezték tovább munkájukat. Ha a vonatbefolyásoló berendezés véletlenül meghibásodott vagy a vonat olyan
szakaszra ért, ahol valamilyen oknál fogva nem volt jól működő
jelfeladás, a vjv felült a mozdonyra és a régről megszokott rutinjával ott figyelőszolgálatot látott el. (Akkoriban az F2-es Utasítás
P melléklete szabályozta a CSM közlekedés lebonyolításának
végrehajtását. Jól működő vonatbefolyásolás nélkül – néhány
kivételtől eltekintve – csak a kétszemélyes kiszolgálás volt engedélyezve.)
Közben telt-múlt az idő, a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés lehetőségei egyre jobban kibővültek. Ahogyan a kezdeti
időkben a vonatbefolyásolás megléte mellett 100 km/órában
limitálták az egyszemélyes kiszolgálású vonatok sebességét,
a kilencvenes években ez a 100 km/órás sebességhatár már
azokra a vonatokra vonatkozott és vonatkozik ma is, amelyeken
jól működő vonatbefolyásolás nélkül végzi egyedül a szolgálatát
a mozdonyvezető. Ma ott tartunk, hogy ritkaságnak számít, ha
egy vezérálláson ketten látják el feladatukat. Az évek során a
vonatvezetői múlttal rendelkező vezető jegyvizsgálók kikoptak
az aktív szolgálatból, nyugdíjba mentek, helyüket fiatal kollégák
foglalták el, akik már nem rendelkeznek utazási rutinnal, klas�szikus értelembe vett vonalismerettel, többnyire csak elméleti
alapokon nyugvó forgalmi ismereteik vannak. Oktatások alkalmával beszéltem olyan vjv-vel is, aki saját bevallása szerint már
több, mind tíz éve szolgál jelenlegi beosztásában, de még soha
nem ült menet közben mozdonyon, a jelzők egy részét is csak
könyvből, képekről ismeri. Ennek ellenére, az 1.2. 122. pontban
foglaltak szerint előfordulhat olyan eset (mondjuk, meghibásodik az éberségi berendezés, ezért életbe lép a 12.3.9. számú
szabály), amikor fel kell mennie a mozdony vezérállására figyelőszolgálatot ellátni. Ilyenkor vajon mire és mit figyel menet közben? Ha azt látja, hogy megítélése szerint a mozdonyvezető nem
az érvényes utasításoknak megfelelően továbbítja a vonatát,
szóvá meri-e tenni? Tudja-e, hogy adott esetben hol és milyen
intenzitással kell elkezdeni fékezni ahhoz, hogy a vonat a kijelölt helyen megállítható legyen? Valószínűleg nem, de ha már
egyszer ketten vannak, akkor nyilván beszélgetnek egymással,
tehát, a mozdonyvezető kevésbé koncentrál a pályára, a pálya
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menti jelzőkre, mintha egyedül lenne. Ebből pedig az következik,
hogy a közlekedő vonat biztonsága az ilyen kétfős kiszolgálás
alkalmával nemhogy nőne, hanem kifejezetten romlik.
A legutóbb életbe léptetett módosítás óta a vjv már nem köteles
a mozdony vezetőállására menni és ott figyelőszolgálatot ellátni,
ha a térközbiztosító berendezés használhatatlanná válik. Ebben
az esetben a vonatot a 15.4.2.1. pont alapján kell továbbítani, ha
lehet tolató állásba kapcsolt VB mellett, legfeljebb 40 km/ó sebességgel, a nyíltvonali fénysorompókat pedig úgy kell megközelíteni, mintha azok használhatatlanok volnának. Igen ám, de
hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az átépítések alatt álló vasútvonalakon, ahol a térközbiztosító berendezést a pálya és a biztosítóberendezéseken folyó munkálatok miatt huzamosabb időre
kikapcsolni kényszerülnek, az ott közlekedő szerelvények menetideje drasztikusan megnő, ha a 15.4.2.1. szabályt alkalmazzák. Ahhoz, hogy az ilyen nagyarányú menetidő növekedés elkerülhető legyen, nem az F2-es 15.4.2.1 számú szabálya, hanem
a Forgalmi Utasítás Függelékeiben megfogalmazott 4.2. pont k)
alpontja alapján, a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által készített Végrehajtási Utasítások szerint közlekedtetik a vonatokat. E Végrehajtási Utasítások pedig többnyire úgy
rendelkeznek, hogy az önműködő térközbiztosításból és ezzel
együtt a vonatbefolyásból kikapcsolt szakaszokon a mozdonyvezető mellett figyelésre kötelezett dolgozónak kell szolgálatot
végezni, a vonat pedig - a legközelebbi módosítás életbe léptetéséig - legfeljebb 120 km/ó sebességgel közlekedhet. Azért, hogy
a vjv zavartalanul végezhesse kereskedelmi alaptevékenységét,
erre a célra külön dolgozót vagy dolgozókat állítanak munkába.
Valószínűsíthető, hogy az előírás szerinti forgalmi ismeretekkel
rendelkeznek ugyan az ily módon foglalkoztatott munkavállalók,
de azt kétlem, hogy az utazási gyakorlatuk vagy a vonalismeretük olyan szintű lenne, hogy adott esetben volna bátorságuk
beavatkozni a vezér úr munkájába, vagy felül mernék azt bírálni!
Ha pedig így áll a dolog, akkor a második dolgozó jelenléte semmivel sem növeli a közlekedés biztonságát. Sőt…
Mindezeken túl furcsának, sőt megengedhetetlennek tartom,
hogy egy Végrehajtási Utasítás felülírja az F2-es Utasításban
megfogalmazott szabályokat. A Forgalmi Utasítás 15.4.2.1. számú rendelkezése nem tesz különbséget aközött, hogy a térközbiztosító berendezés valamilyen technikai hiba folytán, vagy
átépítés következtében vált használhatatlanná. Arról ír csupán,
hogy akkor használhatatlan, ha a menetirányváltás lehetetlen
vagy a berendezés használhatatlannak minősíttetett. Úgy lenne
pontos és jogilag is elfogadható az ilyen Végrehajtási Utasítás,
ha a 15.4.2.1. számú bekezdés egy külön alpontban megfogalmazná: ha az önműködő biztosító berendezés a pálya vagy a
létesítmények átépítése kapcsán válik használhatatlanná (mert
kikapcsolják), a vonatközlekedés mikénti lebonyolítását külön
Végrehajtási Utasításban kell szabályozni! Ezzel a pontosítással
véget lehetne vetni a félreértéseknek, a felesleges vitáknak.
Persze érdemes elgondolkodni azon is, hogyan lehetne egységesíteni a használhatatlan önműködő térközbiztosító berendezés esetén a követendő eljárást, mégpedig úgy, hogy kiküszöbölhető legyen a sokat vitatott második figyelésre kötelezett
dolgozó alkalmazása és a menetidő növekedés is a még elfogadható szinten maradjon. A 12. fejezet szabályai megengedik,
hogy amennyiben nem korlátozott a távolbalátás, a mozdonyvezető legfeljebb 100 km/ó sebességgel egyedül vezethesse járművét akkor is, ha nincsen jól működő vonatbefolyásolás. Nos,

ha a térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén logikusan e szabály alapján közlekedhetnének állomástávolságban a vonatok – miután a vontatójárműveket felszerelték a ZSR
kapcsolóhoz hasonló szerkezettel, amely a vevőfej áramkörét
rövidre zárva megakadályozza, hogy a sínszálból az ütemezett
jelek a vezetőállás-jelzőre kerüljenek – egy nagy adag ellentmondásos, vitákra okot adó szabálytól szabadulhatnánk meg,
és meglátásom szerint a biztonság sem csorbulna. (A fénysorompókkal fedezett útátjárókról, a rajtuk való áthaladásról, attól
függően, hogy azok kézzel lezárhatók-e vagy sem, a nyílt vonali
bejárati- vagy fedezőjelzők mellet való közlekedésről – úgy, mint
most - külön kellene rendelkezni!)
Most pedig lássuk a következő nagyon fontos témát, ami nem
más, mint az éberségi berendezés használhatatlansága esetére
előírt eljárás. Ha a mozdonyon esetleg meghibásodna a járművezető éberségét ellenőrző rendszer, akkor a jövőben nyilvánítsa az utasítás az ilyen vontatójárművet szolgálatképtelennek! A
biztonság azt kívánja, hogy éberségi berendezés nélkül a mozdonyvezető soha ne láthasson el egyedül járművezetői szolgálatot! Még az alacsonynak tűnő, 15 kilométeres sebesség mellett sem, hiszen nem lehet kizárni, hogy az éberségi berendezés
nélkül, szép lassan cammogó szerelvény mozdonyvezetője valamilyen okból kifolyólag elveszíti cselekvőképességét, a vonat
pedig egy lejtőn meggurulva felgyorsul. Könnyen beláthatjuk,
hogy milyen súlyos következményei lehetnek a fent vázolt esetnek. Ezzel az intézkedéssel párhuzamosan a 12.3.6. számmal
megjelölt sorokat is muszáj volna törölni. A 12.3.9. pont akkor
válna elfogadhatóvá és valóban biztonságossá, ha a második,
figyelésre kötelezett dolgozóként – hasonlóan a pilótához - csak
és kizárólag vonalismerettel rendelkező mozdonyvezető alkalmazását engedélyezné.
A 12.3.10-es pontot a biztonság valódi növelése érdekében úgy
lenne jó megváltoztatni, hogy az olyan típusok, amelyek menetirány szerinti jobb oldali vezetőállásáról az előírt távolságból
a jelzőkre való rálátás nem minden esetben biztosított, a forgalomban csak kettő, érvényes vonalismerettel rendelkező mozdonyvezetővel vehessenek részt.
(A módosítások vitája során az egyik résztvevő felvetette, hogy
jól működő vonatbefolyásoló berendezés hiányában egyáltalán ne közlekedhessenek csak mozdonyvezetővel a vonatok. A
magam részéről a felvetést indokolatlannak és egyelőre megvalósíthatatlannak tartom. Az elmúlt évtizedek bebizonyították,
hogy nem jelent vállalhatatlan kockázatot adott sebességhatárig - amely most 100 km/ó-ban van limitálva - az egyfős kiszolgálás akkor sem, ha nincsen semmiféle – sem pontszerű, sem
folyamatos – vonatbefolyásolás.)
Mint a legutóbbi cikkemben leírtam, az utasítások módosítása
okán összehívott szakmai bizottság megvitatta a valószínűleg
jövő év első negyedévében életbe lépő változtatások tervezetét.
A tizenkettedik fejezet – egy apró korrekciótól
eltekintve – most kimaradt a szórásból, ellenben ígéretet kaptunk arra, hogy a következő
módosítás alkalmával részletekbe menően
megvizsgáltatik az ésszerű és végrehajtható
változtatások lehetősége. Abban a reményben
zárom soraim, hogy mihamarabb eljön ennek
is az ideje és pontot tehetünk a viták végére.
Móricz Zsigmond
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Területi hírek
Budapest Centrum
A MOSZ Bp. Centrum terület tagcsoportjainál rendben, a MOSZ
választási szabályzatnak megfelelően lezajlottak a tagcsoporti választások, és július 2-án megválasztásra került a területi
vezető is. A tagcsoporti voksolás átlagosan 70%-os részvétel
mellett zajlott, örvendetes, hogy többségben voltak azok a tagcsoportok, ahol több jelölt közül is lehetett választani, és fiatal
tisztségviselők is bizalmat kaptak tagjainktól. A választások
eredményeként Balassagyarmaton Szaniszló Zsolt, Déliben
Csallos Tamás, Északiban Besztercán Kornél, Ferencvárosban
Bakos János, Győrben Kovács István, Keletiben Molnár Péter
látja el a tagcsoportvezetői feladatokat. A küldöttek maguk közül Barsi Balázst választották területi vezetőnek. Az alapszabály
értelmében a MOSZ Bp. Centrum terület tíz kongresszusi küldöttel rendelkezik. A választás sokak számára az érdekvédelmi
munka kezdetét, míg másoknak a szakszervezeti tevékenység
végét jelentette. Köszönöm a volt tisztségviselőknek a mozdonyvezetőkért végzett munkáját és kérem, hogy tapasztalataikkal segítsék az újak beilleszkedését.
A Centrum terület tisztségviselőiként megvitattuk, összeállítottuk és írásban beterjesztettük javaslatainkat a MOSZ alapdokumentumaival kapcsolatban. Ezen javaslatainkat a legutóbbi
küldöttközgyűlésen, szóban kiegészítettük. Elgondolásaink közül több olyan is van, amely komoly változást jelentene az eddig folytatott gyakorlattal, az eddig alkalmazott alapszabállyal
kapcsolatban. Kiemelendő a képviseleti rendszerrel kapcsolatos elgondolásunk, amely valóban arányos és demokratikus
képviselet jelent a közgyűlésben. Jelesül, minden tagcsoportot
a tagcsoportvezető képvisel, aki annyi szavazattal rendelkezik,
amennyi tagja a tagcsoportnak van. A mostani rendszer több
mint húsz éve született, akkor még hatezer tagot számoltunk.
Tagságunk, azóta közel a felére csökkent, torzult az arányosság, és a több mint hetvenfős küldött közgyűlés, nem a hatékony, vitaképes testület mintája. Javaslatunk elfogadása esetén
a küldöttek létszám csökkenne, nem mellesleg a munkaidő
kedvezmény felhasználása is változna, több idő jutna a helyi
tagcsoportokra. A választási szabályzatban is eszközölnénk
változásokat, javaslataink szerint pontosabb és központi szabályozás, egységes időpontban megvalósuló voksolás, rövidebb
határidők és a jogbiztonság növelése az elsődleges célunk. Írásos anyagunkban nem szerepel, de utalás van a javaslatainkban
arra, hogy egy közvetlen tagcsoportvezető választás erősítené
a helyi vezető legitimációját, ez logikus következménye lenne a
tagcsoportvezető képviselte közgyűlésnek. Nem tettünk le arról
sem, hogy javaslatunk értelmében egy tisztségviselő azonos
tisztségben, egymást követően csak két alkalommal legyen
megválasztható. A MOSZ alapdokumentumaival kapcsolatban ezen kívül számos más elgondolást is megfogalmaztunk,
amelyek egy irányba hatnak. Nagyobb nyilvánosság, szélesebb
körű tájékoztatás, informáltság, írásbeliség, elszámolhatóság.
A legutóbbi küldöttértekezleten a vita elkezdődött, várjuk, kap-e
támogatást a munkánk.
Májusban hatodik alkalommal rendeztük meg a TAURUS Kupa
kispályás labdarúgó tornát, a Tatai Olimpiai Edzőtáborban. Az
időjárás majdnem megtréfált minket, de szerencsére a kezdésre elállt az eső, és felszáradt a pálya, így ideális labdarúgó
időben 11 együttes részvételével indult útjára a labda. A terület
csapatai közül csak Balassagyarmat hiányzott, a Déli, Északi,

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Győr, Ferencváros és Keleti is nevezett, ezen kívül az LTE, Sopron, Hegyeshalom, Szeged, Szolnok, és az RCH gárdái is meghívást kaptak. A csapatok két csoportban mérkőztek, majd a
csoportgyőztesek a TAURUS Kupáért, míg a csoport második
helyezettjei a bronzmeccsért játszottak. Küzdelmes, sportszerű
összecsapásokat láthattunk, mindkét csoportban végig nyílt volt
végeredmény, csak az utolsó meccseken dőlt el az elsőség sorsa. Az „A” csoportban a házigazda Keleti, valamint Szolnok vívott
nagy csatát a csoportelsőségért, míg a „B” csoportba sorsoltak
közül Hegyeshalom és Szeged emelkedett ki. Az első csoport-
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ban végül döntőnek bizonyul, hogy a nagy küzdő, csupaszív játékot mutató Cargó pontot rabolt Szolnok együttesétől, így döntve el a csoportelsőséget Bp. Keleti javára. A másik csoportban
csak a gólkülönbség döntött, amely Hegyeshalomnak kedvezett.
A helyosztón végül a rendező Keleti és Hegyeshalom meccselt
a kupáért, míg Szolnok és Szeged a bronzért. A csoportelsők
ütközete egyenlő erők küzdelmét hozta, a helyzeteit jobban kihasználó Hegyeshalom diadalmaskodott, így második alkalommal vihette haza a TAURUS Kupát. A 3. helyet Szolnok szerezte
meg, amely első alkalommal végzett dobogón. A TAURUS Kupa
2014. évi győztese Hegyeshalom, második helyezettje Bp. Keleti
lett, míg a dobogó harmadik fokára Szolnok
csapata léphetett. A házigazda továbbra sem
tudja elhódítani a kupát, talán majd jövőre!
A tornát közös estebéd követte a Berta Malom

Sportcentrumban, ahol a díjak átadására is sor került. A dobogósokon kívül kupát és oklevelet nyert Csonka Norbert hegyesi
játékos, aki 9 góljával elnyerte a gólkirályi címet. Az LTE jóvoltából, felajánlásából a legjobb kapust is díjaztuk. Ezúttal Babai
Dezső, Hegyeshalom hálóőre nyerte a kupát, aki gólszerzőként
is jeleskedett.
A rendezők különdíját Tatai Attila győri játékos nyerte, jutalma
kölyökpezsgő volt. A rendező Keleti tagcsoport nevében ezúton
is megköszönjük a csapatok sportszerű versenyzését, a játékvezetők közreműködését és a Berta Malom vendégszeretetét.
Köszönjük az alapítvány támogatását. A terület csapatai közül
a Bp. Keleti meghívást kapott az RCH rendezte 2. Vontatási Kupa
kispályás tornára is, amelyet meg is nyert. Köszönet a meghívásért és a rendezésért a cargós teamnek. Ez a tornagyőzelem
nagy reményekre jogosított a MOSZ Kupa döntője előtt, de az
álmok ezúttal nem váltak valóra. A júliusban Szolnokon megrendezett MOSZ Kupa döntőjében a Bp. Keleti együttese végül
az ötödik helyen végzett, esélyeit nem tudta dobogóra váltani.
A csoportküzdelmekben már megnyert meccset engedett ki a
keze közül Hegyeshalom ellen, míg a miskolciakkal döntetlen
játszott, így csoportjából nem jutott tovább. A MOSZ Kupán győzött a legjobb csapat, Miskolc, de valamennyi gárda dicséretet
érdemel a sportszerű küzdelmekért. A rendező szolnoki tagcsoport munkáját is elismerés illeti, jól szervezett, gördülékeny
lebonyolítású döntőt láthattunk.
A nemzetközi kapcsolatok ápolása terén tagcsoportjainknak
erős hónap volt június, mert Balassagyarmat, Ferencváros,
Északi és Keleti is ekkor találkozott külföldi partnereivel. A
gyarmatiak delegációja Szabadkán vendégeskedett, ahol nemzetközi horgász- és főzőverseny is
színesítette a programot, de a nógrádi
kollégáknak ezúttal nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos.
A ferencvárosiak Németországból,
Mannheimből fogadtak vendégeket,
akik közel egy hetet voltak Magyarországon. A programok során többek
között megismerkedtek a fradis mozdonyvezetők munkakörülményeivel,
látogatást tettek a fűtőházban. Az
északisok Szlovákiában jártak, ahol
az Érsekújvár és Ókomárom fűtőház
mozdonyvezetőivel ápolnak baráti kapcsolatot. Ezúttal 15 északis kolléga utazott Északra, ahol
múzeumlátogatás és hegyi túrázás színesítette a júniusi hétvégét. A keletisek a GDL Hannover OG meghívására öt napot töltöttek Németországban. A szervezés ezúttal is elsőrangú volt,
nekünk, magyar mozdonyvezetőknek volt alkalmunk ICE vonat
vezetésére is München és Hannover között, közben a PZB és LZB
kezelésébe is bepillantást kaptunk. A Mozdonyvezetők Lapja következő számában részletes is beszámolok az utazásról.
A balassagyarmati MOSZ tagcsoport kezdeményezésére gyűjtés indult egy kopjafa állítására, amely a Balassagyarmat és környéke elhunyt vasutasságának állít emléket. A
vasutasnap alkalmából területünk munkavállalói közül többek teljesítményét is elismerte a
munkáltató. A MOSZ Bp. Centrum tisztségviselői nevében gratulálok valamennyi kitüntetett
kolléganőnek, kollégának. A Mozdonyvezetők
Országos találkozóján vettek részt tagjaink, a
programok szervezéséért köszönet a helyi tagcsoport vezetőjének, tagjainak.
Barsi Balázs
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Területi hírek
Debrecen
A múlt hónap elején furcsa hírre lettem figyelmes a rádióban.
Egy éjszakai mulatozás után, egy személyautó nagy sebességgel belecsapódott egy Püspökladányi családi ház udvarába, ahol
kidöntötte a gázcsonkot, amit a
gépkocsiban keletkező tűz berobbantott, és az így keletkezett gázláng begyújtotta a ház tetőszerkezetét, ami miatt az egész ház
kiégett. Akkor még nem tudtam,
hogy kollégánk, Duró Zsolt mozdonyvezető lakott a házban, családjával, idős szüleivel, és két kiskorú gyerekével. Mégis a hideg
kirázott a hír hallatán, ugyanis eszembe jutott egy pár évvel ezelőtti eset, ahol a saját szomszédom robbantotta fel magát és

Június 26-27-én, immár hagyományosan sor került a Debreceni horgászversenyre. Az esemény mint a múlt évben is a Kócos
tavon került megrendezésre, és mint tavaly is, kétnapos volt,

éjszaka is folyt a pecázás. A sorsolás rendhagyó volt, a beállók számai egy feles pohár alján voltak, amit csak kiürítés után
lehetett megnézni. A verseny egyéni volt, de mégis csapatban
horgásztak az indulók, hisz az egész egy nagy csapat már, habár
voltak új indulók is. Déli 12-től indult a verseny, másnap 11-ig.
A versenyzőkön kívül szép számban voltak kísérők is, volt aki
segített a rendezésben, és volt aki csak szurkolt. Este azért a vacsorával megszakítottuk a versenyt, hogy mindenki megfelelő
feltöltés után induljon neki az éjszakának. Másnap délben aztán

házát, aminek következtében elég súlyos károk keletkeztek nálam is, de a legrosszabb az első percek voltak, amikor a szomszéd gázvezetékéből a házunkra ömlött a nagynyomású gáz,
és félő volt, hogy bármikor berobbanhat. Szerencsére ez nem
történt meg, de csak az tudja elképzelni azt a helyezetett, aki
már hallotta a gáz, nyomáscsökkentő nélküli hangját, és érezte a nyomás erejét. Aznap aztán többen hívtak, hogy mi történt,
úgyhogy személyesen is felvettem a kapcsolatot Zsolttal. Remélem tudtam neki néhány jó tanáccsal szolgálni, és megnyugtatni
egy kicsit. Természetesen jól esett hallani később, hogy azonnal
segítségére siettek közvetlen kollégái, és akkor ott mindenben
a rendelkezésére álltak, mind kétkezi munkában, mind ügyintézésben. Később a Tagcsoport, és a Terület is gyűjtést szervezett megsegítésére, de jött adomány, szinte az egész országból.
Természetesen a szakszervezetünk is azonnal segítségére sietett, és jelentős támogatásban részesítette Őt és Családját , de
a Munkáltató is több módon segítette,a helyi ÜT-n és KÜT-ön
keresztül is. Én köszönöm Mindenkinek a szolidaritást, és Zsolt
is megkért, hogy had mondjon köszönetet e módon is, az újság
hasábjain :
Köszönetnyilvánítás!
Tisztelt mozdonyvezető kollégák! Tisztelt segítségnyújtók!
Ezúton szeretnénk megköszönni azt az adományt és segítséget, melyet a családom megsegítésére kaptunk. Köszönet mindenért!
Tisztelettel : Duró Zsolt és családja.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

az eredményhirdetést már szintén együtt várta a csapat. Meglepetésre a versenyt egy fiatal versenyző, Szabó Attila kollegánk
fia, Szabó Bence nyerte, méghozzá nagyon szép eredménnyel,
51,28 kg hal kifogásával, második: ifj. Tőkés László, 43,03 kg-al,
harmadik: Pető László, 20,44 kg-al. A legnagyobb halat ifj. Tőkés
Lászlónak sikerült kifognia, ami 10,1 kg-os ponty volt, a legkisebb hal pedig Pápai János horgára akadt, és alig nyomott 0,02
kg-ot, de vigasztalta a tény, hogy Ő fogta a második legnagyobb
halat (lásd a képen). A legtöbb halat kifogó versenyző 22 darabbal pedig Kulin Béla kollégánk volt, aki tavaly óta, a Train Hungary mozdonyvezetője. Mindenkinek gratulálok a kitartásért, és
jövőre talán másnak lesz több szerencséje, mert a horgászás
nem csak a tudásról szól.
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Július elsején, a Munkáltató, ugyan kissé megkésve, de ös�szehívta a Helyi Érdekegyeztető Tanácsot. Az integráció óta ez
volt igazából az első ilyen rendhagyó alkalom, hisz a januári
ülés még nem ügyrend szerint volt összehívva. A Központvezető tájékoztatót tartott az elmúlt időszak történéseiről, a jövőbeli
tervekről, és a terület gazdasági helyzetéről. Rövid áttekintést
hallgathattunk meg a január másodika óta eltelt időszakról. A
Központvezető elmondta, hogy a területünk nagy, 1045 km há-

lózaton dolgozunk, 168 le-, felszállási pontunk van, 43 személypénztári helyet működtetünk, és közel 1300 munkavállaló dolgozik a területen. A létszámhelyzetünk stabilnak mondható, habár

a tavasszal volt némi átvándorlás a Cargóhoz (7 fő), helyzetünk
létszám hiányosnak jellemezhető, ezért keletkezik némi túlóra,
de ez még kezelhető. A szabadság kiadás az ütemterv szerint
halad, némi probléma csak a pénztárosoknál mutatkozott, de ez
is meg lett oldva. A hálózaton 4,71 % bevétel növekedés realizálódott, ez tisztán a pénztári forgalom, ebben nincsenek benne a
tehermegrendelések. A fegyelmi helyzet kissé romlott, sok az
apró figyelmetlenség, kötelezettségszegés, mulasztás, eddig 37
írásbeli figyelmeztetés, és 33 munkáltatói megrovás lett kiszabva, de nagyobb baleset, vagy közfigyelmet felkeltő eset nem volt,
a Központvezető elégedett a területtel. Bárcsak mi is elmondhatnánk ugyanezt róla! A konzultáció részben több problémát is
jeleztünk a Központvezető felé, aminek megoldásában többnyire
konszenzus alakult ki, de voltak berögzült esetek, amiben nem
tudtunk közös álláspontot kialakítani. Ilyen a két szolgálat közti
lakóhelyi pihenő idő, a gépkocsi költségtérítés kicsit tágabb értelmezése (elsősorban Munkaadói gazdasági érdek miatt), a
Munkavállalói morál, a vezénylési anomáliák - az embert vis�szük a munka után, és nem a teljesítményt
az emberhez. Jeleztük azt is, hogy emiatt nagyobb számú elvándorlás is várható, hisz a fiatalabb kollégák nem önszántukból lettek eltérő
szerződésesek, hanem kényszerből, hisz így
vették csak fel őket, ám ha lejár a szerződésük,
akkor inkább átmennek a magánszektorba, ott
se kell többet menni, és ott legalább megfizetik. Nemes Zsolt

Szombathely
Az előző havi Mozdonyvezetők Lapja megjelenése óta a területhez tartozó Tagcsoportok küldöttei a Helyi Érdekegyeztetés
keretén belül vezetői tájékoztatón vettek részt. A munkáltató
részéről Horváth József Úr tartott tájékoztatót a területet érintő
kérdésekről. A MOSZ részéről az érintett tagcsoportok vezetői
vettek részt a megbeszélésen. Elhangzott, hogy a területen a
foglalkoztatási gondok nem oldódtak meg, a nyári csúcsigénybevételek csak enyhítenek a foglalkoztatási problémákon. A
GYSEV megrendelései változók, hol megrendelnek egy-egy
szolgáltatást, hol lemondják azokat. A nyári szabadságolások,
valamint ebben az időszakban jelentkező plussz vonatok továbbítása telephelyen belüli, és telephelyen kívüli személyzetátirányítási feladatokat ad a központ vezetésének, amelyeket
megpróbálnak kezelni. Így kerül sor Tapolca és Veszprém megnövekedett igénybevétele miatt fordulók átadására. Megnövekedett a területen a pihenőnapi munkavégzés, amit a fordulók, és
a jellemzően rövid szolgálatok okoznak. Több jelentkezési hely
van ahol a fordák kialakítása miatt jellemzők a rövid szolgálatok,
emiatt a személyzet leterhelt. A helyzet megváltoztatás a következő időszak feladata lesz.
A tájékoztató után kötetlen megbeszélésre került sor, ahol tisztségviselőink az őket érintő problémákat vetették fel.
Az ülés folytatásaként került sor a Területi Ügyvivő megválasztására, melyen részt vett, és magát a választást lebonyolította
Kiss László Elnök Úr.
A Területi Ügyvivő Úr Horváth György beszámolót tartott az előző
idöszak történéséiről, valamint a terület által elvégzett munká-

ról. Ezután került sor magára a választásra amely „maratonira”
sikeredett, hiszen négy forduló után lett eredményes.
Ennek eredményeként a szombathelyi Terület Ügyvivőjének
Vida Tamás veszprémi Küldött kapott bizalmat.
Ezúton is köszönjük az előd Horváth György Úrnak az előző ciklusban végzett munkáját, melyre a továbbiakban is számítunk
mind a szombathelyi tagcsoportnál, mint a területen és az Üzemi
Tanácsban.
Továbbiakban készülünk a MOSZ szeptemberben megrendezendő kongresszusára. A terület az alapszabállyal kapcsolatban az
előkészítő munkák során több javaslatot is kidolgozott, melyeket
a testületeknek beterjesztett. Reméljük e javaslatok támogatásra érdemesek, és hozzájárulnak a MOSZ további hatékony működéséhez.
A Központi Vasutasnaphoz kapcsolódva a területen, Tapolcán
lett megtartva a rendezvény. Veszprémben „Vasutasnapi előzetes” bulit szerveztünk, amely színes programot tartalmazott.
Volt többek között főzőverseny, bormustra,
különböző sportversenyek. Ezeken a tagjaink,
és családtagjaik nagy számban vettek részt.
A visszajelzések alapján jó hangulatú, sikeres
programok voltak.
A nyár a munkán kívül a nyaralás, a regenerálódás időszaka. Ehhez kapcsolódva kívánok
minden kollégának és családjának jó pihenést.
Vida Tamás
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Munkavédelem
Elektromos felülvizsgálatok
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Az áramütéses munkabalesetek egy része úgy következik be,
hogy a munkavállaló - közvetlenül, vagy szerszámon, egyéb
eszközön keresztül - általában a kezével üzemszerűen feszültség alatt álló berendezés, géprészt érint, ugyanakkor nem szigetelő talajon áll, vagy más testrészével földpotenciálon lévő
fémrészhez ér. Ezt és a megakadályozására szolgáló intézkedéseket „közvetlen érintés elleni védelem”- „alapvédelem”-nek
(basic protection) nevezzük. A technikai megoldások a fizikai
érintést kívánják megakadályozni az aktív részek szigetelésével,
burkolatba zárásával vagy megfelelő (érinthető távolságon kívüli) elhelyezésével. Az áramütéses balesetek másik nagy része
„hibavédelem”(fault protection) működésképtelensége okán következik be a balesetes a villamos szerkezet olyan részét („test”ét) érinti meg, amely üzemszerűen feszültségmentes, de hiba
(testzárlat) következtében feszültség alá kerül. Ezt „közvetett
érintés”-nek, s az ezek megakadályozására tett intézkedéseket
„közvetett érintés elleni védelem”-nek nevezzük.
Az érintésvédelemi szabványossági felülvizsgálat olyan részletes - a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó - ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az érintésvédelem a vonatkozó szabványok
valamennyi előírását. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés érintés elleni védelmének ellenőrző felülvizsgálatáról
és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében kell, hogy gondoskodjon.

Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését
megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása
és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni
szabványossági felülvizsgálattal.
A fent említetteken túlmenően az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
• áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel, ilyen
berendezések: külsőszíni mozdony áramellátók, hőntartó
külső áramellátások, utólag beépített hálózati töltők- M28stb..
• kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
• Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe
tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel: szociális épületek, öltözők, pihenők, stb…
• egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal, ilyenek a várakozó, pihenő, iroda helyiségekben lévő: mikrohullámú sütők, hűtőszekrények,
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vízmelegítők, ventillátorok, légjavítók, kávéfőzők, rezsók,
kézszárítók, szódagép, ásványvíz automata, iratmegsemmisítők, egyéb irodai gépek, stb.….
Az eszközzel műszaki okból 30 napot meghaladó ideig munkát
nem végeztek, vagy sérülést okozó esemény következett, illetve
következhetett volna be, továbbá ha azon átalakítást végeztek,
csak akkor lehet ismételten használatba venni, ha megbízott
személy megvizsgálta és írásban nyilatkozott a munkaeszköz
alkalmasságáról.
A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni.
Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi
időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató
tárgyi eszköz alkalmazásával (pl. a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel) tájékoztatást kell nyújtani. A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az MSZ 60364,
MSZ 2364, előírásai szerint kell, hogy elkészüljön. A vizsgálatot
a14/2004.(IV. 19.) FMM rendelet írja elő.

Időszakos villamos tűzvédelmi felülvizsgálat

Megelőző ellenőrzés célja a villamos berendezések által okozott
tűzveszély, illetve robbanásveszély kiküszöbölése, olyan ellenőrzési művelet, amely javítási, karbantartási műveletek nélkül,
a hibák megállapítására és minősítésére irányul. Mérési protokoll alapja kell, hogy legyen:
• Az üzembe helyezés, építés idején a szabványoknak és
egyéb előírásoknak megfelelően létesítették-e a berendezést, hálózatot.
• Változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység
technológiája oly mértékben, hogy az a villamos berendezés megváltoztatását igényelné.
• Milyen mértékben romlott, amortizálódott le a villamos berendezések állapota ennek mértéke, veszélyt jelen-e.

A berendezések felülvizsgálatát az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) írja elő, amely kötelező érvényű BM rendelet
(35/1996. XII.29.). Az időszakos villamos tűzvédelmi felülvizsgálat épületekre, épületek valamennyi helyiségére, közösségi-,
ipari-, és raktár létesítmények, továbbá lakókocsik, konténerek
szabadtéri rendezvények és más ideiglenes, illetve áthelyezhető
következő villamos berendezéseire terjed ki:
• váltakozó áram esetén 1000 V- ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök esetén: szinte valamennyi
MÁV épület, iroda, lépcsőházak, pihenők, öltözők, várakozók, műhelyek, csarnokok….;
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minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000
V-nál nagyobb feszültségen működik: kisülőlámpa-világítás mozdonyszínben, egyes távközlés, jelzőrendszer,
vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózat….;
szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés (!)
A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője:
az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként;
a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként

köteles elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő
iratban meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon kell, hogy igazolja. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
Az OTSZ (35/1996. (XII.29.) BM) előírásai kötelezőek, megsze-

Számtalanszor búcsúzunk egymástól. Van, amikor a búcsúzás
nagyon fájdalmas. Mint amikor állunk a peronon, és a számunkra kedves ember már felszállt a vonatra, de a lehúzott ablakon
keresztül még kihajol hozzánk, és szorítjuk egymás kezét, álltatva magunkat azzal, hogy bennünket soha semmi nem választ
el egymástól. De ekkor megszólal az éles sípszó, s a mozdonyból sűrű fehér felhőként csap ki a gőz. A vonat lassan elindul, s
mi futunk a vonat mellett, és szorítjuk a kedves kezét. De a két
kéz egyszer csak elszakad egymástól, mi még futunk a vonat
mellett, integetünk, bár a kedvest már eltakarja előlünk a go-

gésük, be nem tartásuk „foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés” következményeivel járhat. A MÁV-os utasításokra
gyakran említjük, hogy „pontjai vérrel lettek írva ezért vörös a
fed lap”. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok szabványait fekete
betűvel nyomtatják a „fázis” és a gyász színével. A munkáltató
köteles az érvényes jegyzőkönyveket a szakmai érdekképviseletnek 8 napon belül bemutatni! (1993. évi XCIII. törvény 73. §) A
cégegyesítést követően a vizsgálatok hiányát csak becsülni lehet (bízzunk benne nem így van), az viszont közös érdek, hogy
ezek a mérések, vizsgálatok, jegyzőkönyvek mindegyik telephelyünkön érvényesek, rendben legyenek.

Balesetmentes
munkát kívánok!
Hornok Béla
ipari elektronikai technikusi
eng. szám : 21-0103/ 09/1992

Hornok Béla

molygó gőzfelhő. Megállunk, lassan leengedjük a kezünket,
szánkat még elhagyja egy halk „Viszlát”, és a szemünk sarkából
egy könnycsepp indul az arcunkon lefelé.
Most mi állunk itt a peronon, s Te Pityu már felszálltál a vonatra,
de a lehúzott ablakon keresztül kihajolsz hozzánk, és mi még
szorítjuk a kezedet. Még elsütsz egy-két poént, ahogy azt Tőled
megszoktuk, s mi egy kényszeredett mosoly álarca mögé bújva
próbáljuk leplezni fájdalmunkat.
De ekkor megszólal az éles sípszó, s a mozdonyból sűrű fehér
felhőként csap ki a gőz. A vonat lassan elindul, s mi futunk a
vonat mellett, és szorítjuk a kezedet. De a két kéz egyszer csak
elszakad egymástól, mi még futunk a vonat mellett, integetünk,
bár Téged már eltakar szemünk elől a gomolygó gőzfelhő. Megállunk, lassan leengedjük a kezünket, szánkat még elhagyja egy
halk „Viszlát”, és a szemünk sarkából egy könnycsepp indul az
arcunkon lefelé.
Vonatod elindult az égi fűtőház felé. Elmentél tőlünk, de itt hagytad az emlékedet. És mi emlékezni fogunk Rád. Arra a Pityura,
aki jókedvével, humorával elszórakoztatott minket. Arra a Pityura, akire mindig számítani lehetett egy jó buliban. Az ezermester
Pityura, aki jó tanácsokkal látott el bennünket, mikor odahaza
valamit csinálni kellett, és sokan vagyunk olyanok, akik ha körbe
néznek az otthonukban, látják a kezed munkáját, és így is őrzik
emlékedet. Mindig emlékezni fogunk a kollégára, aki tudását
önzetlenül szórta szét közöttünk, segített, és tanította a fiatalabbakat a szakmára.
Egyszer mi szállunk majd fel erre a vonatra, és újra találkozni
fogunk. De amíg tart földi létünk, emléked megmarad bennünk.

Nyugodj békében Tisza Pityu.
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Életünkből
Képes beszámoló egy Erdélyi körutazásról.
Útra kelt 21 debreceni mozdonyvezető, családtag és barátai.
Indulás: június 16. Vámospércs, 20 óra.

Éjszaka
i

Kolozs
vá

Útvonal Margita, Zilah, Kolozsvár. Tovább Szászrégen, Maroshévíz, Ditró, Gyergyószentmiklós, Marosfő. Mádéfalava.
Csíkszépvíz, Gyimesbükk. Itt minden négyzetméter történelem és Bilibók Ágoston csak mesél, csak mesél. Másnap, illetve harmadik nap Csíksomlyó. Tusnádfürdő, Szent Anna-tó. Itt
véletlen találkozás Vén Árpád költővel, ez nem igaz, mert véletlenek nincsenek… Tőle tudjuk, hogy Erdélyben két kanyar van az
úton: balra és jobbra. Tovább Nyergestető, története példaértékű. Ezután vissza Gyimesbükkre. Negyedik nap, át a Hargitán,
Tolvajos Tető. Madarasi Hargita. Tovább Székelyudvarhely,
Szejkefürdő. Következő hely: Farkaslaka, Tamási Áron szülőhelye. Korond, Parajd. Szállás Szovátán.

r

Utolsó nap hazautazás, Útvonal: Szászrégen (Nyárád völgye),
Beszterce, Dés, Zsibó, Zilah, (nagymajtényí sík), Nagykároly,
Érmihályfalva és érkezés Vámospércsre június 20. 19 óra.
Megtettünk 1370 km-t. Láttunk sok szép helyett, és rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Köszönet érte a két szervezőnek: Szatmári Gábor és Kökényesi Tibor kollégáknak!
Szegedi Zoltán
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Folytatás a 20. oldalon
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