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Szerkesztői jegyzet…

Kettő az egyben
Mai modernek mondott világunkban az emberek döntő többsége időzavarral küzd. Ahol csak lehet, spórol mindenki
azzal, ami az egyik legdrágább kincsünk: a pillanat, a perc,
az óra…
Gyorsétkezdékben eszünk, instant ételekkel tömjük magunkat, kettő az egyben, vagy három az egyben kávékkal tarjuk
ébren figyelmünket. A mostani lapot is az idő szorítása
miatt vontuk össze, mert mint ahogy lenni szokott, az elmúlt
időszakban is sokat kellett dolgozni, jól kellett dolgozni és
mindezt szoros határidőkkel. Szakszervezetünk szempontjából meghatározó események töltötték ki napjainkat, többek
között például a tisztújító Kongresszus, amelynek előkészítése, lebonyolítása sok energiát követelt. Szeptember-október „instant” lapunkban szeretném, ha a Tisztelt Olvasó is
átélhetné a Kongresszus hangulatát, megismerné a meghívott vendégek hozzászólásait, láthatná azt a képi összefoglalót, mely tükrözi az ott történt, helyenként magasztos
pillanatokat. A Kongresszus első napján került sor a „Mozdonyvezetők Zászlójának” felavatásra, melyet Dávid Ilona
adományozott a MÁV, a MÁV-START és a GySEV nevében.
Régi hagyományt elevenítettünk fel, a példát az 1933-as
miskolci és az 1943-as Celldömölki Mozdonyvezetők Otthona zászlói adták, melyeket felvonultattunk a Biatorbágyi
Faluházban. A zászlóanya tisztét Mádl Dalma asszony vállalta, aki akadályoztatása miatt levélben köszöntötte az
egybegyűlteket. A Mozdonyvezetők Zászlójára Dávid Ilona,
a MÁV elnök-vezérigazgatója, Gaskó István, a Vasutas
Szakszervezetek Szövetségének elnöke és Kiss László, a
MOSZ elnöke kötött zászlószalagot. A Kormányzat részéről
Dr. Fónagy János államtitkár, a MÁV, a MÁV-START és a
GySEV részéről Dávid Ilona elnök-vezérigazgató, a Vasutas
Szakszervezetek Szövetsége részéről Gaskó István elnök és
Papp Zoltán társelnök köszöntötték beszédeikkel a jelenlévőket. Az ALE elnöke Jesus Garcia Fraile úr méltatta a
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kegyeztetésben és a közlekedés biztonságának emelése érdekében. A MOSZ elnöke beszédében összefoglalta az elmúlt
négy esztendő változásait és annak hatásait, valamint a
legfontosabb eredményeket. Az elnöki felszólalás után a
kongresszus résztvevői az erre az alkalomra készített film
segítségével megemlékeztek azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk. A rendezvény ünnepi műsorának hangulatáról a Csík zenekar gondoskodott, melynek egyik számánál
a Kongresszus résztvevői nyújtottak hangos segítséget. A
Kongresszus protokoll része után a késő esti órákig tartó
munkába merültek bele a küldöttek, majd a nap utolsó eseménye volt a szakszervezet vezető tisztségviselőinek megválasztása. A Mandátumvizsgáló Bizottság szavazás megtörténte és a szavazatszámlázás után a következő
eredményeket hirdette ki.
Elnök: Kiss László
Alelnök: Apavári József
Dr. Dancsa Attila
Ellenőrző Bizottság:
Elnök: Banka Attila
Tagok: Horváth György
Kass Tibor

Országos Választási Bizottság:
Elnök: Dr. Ozorák Zita
Tagok: Dömösi Zsolt
Korcz Levente
Etikai Bizottság:
Elnök: Őze Zsuzsa
Tagok: Bartha Géza
Czibolya Gábor

A Kongresszus másnapján, a grémium elfogadta a MOSZ
2014-2018. évek közötti programját és döntött a Kongres�szusi Határozatokról. A hagyományoknak megfelelően a
MOSZ számára jelentőséggel bíró eseményről szakszervezetünk lapjában olvashatnak kollégáink. Zárszóként
szeretném megköszönni kedves kollégáinknak, tagjainknak, hogy bizalmuk töretlen az elnökségben.
Meggyőzősdéssel hangsúlyozom, minden erőnkkel
azon leszünk, hogy a következő ciklusban is legjobb
tudásunk és képességünk szerint szálljunk síkra
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Kongresszusi beszámoló
MOSZ KONGRESSZUS
BIATORBÁGY
2014. szeptember 25-26.
Kiss László elnök
Tisztelt Kongresszus, Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!
„Van egy álmom!” Négy évvel ezelőtt Martin Luther King ezen
szavait felidézve nyitottam meg a 6. Kongresszust és kezdtem
felsorakoztatni azon célokat, amelyekért a magyar mozdonyvezetők érdekében meggyőződésem és hitem szerint küzdeni kell.
Most négy év távlatában azt mondhatom, közös összefogással,

kitartó munkával elértük, hogy sok álom valósággá váljon.
Legtöbbször éppen a legkézenfekvőbb dolgokat nem vesszük
észre. Azt tartja a mondás: „Szembeszökő, mint az orrod az arcod közepén.” Ám mennyit vagy képes látni az orrodból, hacsak
tükröt nem tart eléd valaki? Nézzük, meg mit mutat a tükör:
A mögöttünk álló időszakban számos harcot kellett megvívnunk, volt olyan küzdelem mely valódi szabadságharccal ért fel.
Emlékezzetek a mozdonyvezetői bértábla és a Kollektív Szerződésben rögzített foglalkoztatási szabályok megvédésére.
Kitűzött céljaink megvalósítása felé meghatározó lépéseket tettünk, ráadásul olyan működési környezetben, amely folyamatos
próba elé állította kitartásunkat. Példaként említem, a sztrájktörvény módosítását, az új Munka törvénykönyvét, az új civil törvényt és az új polgári törvénykönyv változását.
A módosult jogszabályi környezet nem segítette az érdekvédelmi tevékenységet, sőt azok gyengítik a szakszervezeti mozgalmat. Mi tudjuk, de a kormánynak is tudnia kell, hogy az érdekvédelem nem ideológiai kérdés. Valljuk, hogy erős ország, erős
kormány nem lehet erős szakszervezetek nélkül!
A pénzügyi, gazdasági és foglalkoztatási világválság hazánkban
is károkat okozott, melyek hatásait Kollégáink is megszenvedték, megszenvedik. A vasúti ágazatban állandósult a folyamatos
változás, amely a szervezeti és menedzsment-szintű átalakításokkal együtt fokozta a bizonytalanságot és esetenként a kilátástalanság érzésével párosult.
Nehéz hónapokkal, évekkel kellett szembenéznünk. Céljainktól

Mozdonyvezetők Szakszervezete

azonban mindez nem tántoríthatott el minket.
Szakszervezetünk 24 éve ugyanazzal az elkötelezettséggel, és
felelősséggel törekszik érvényt szerezni a magyar mozdonyvezetők érdekeinek. Az elmúlt négy évben meghatározó mérföldkövekhez értünk. Kiemelt jelentőségűnek tartom többek között,
hogy 66 érdekvédelmi eseményt sikerült lezárnunk megállapodással. Ehhez másfél ezer oldal dokumentáció szakmai véleményezését, előkészítését végeztük el. Számtalan tárgyaláson
képviseltük a mozdonyvezetők, tagsági körünkbe tartozó más
munkavállalók érdekét, és harcoltunk a legjobb feltételekért.
Fontos eredményként értékelhető az is, hogy sikerült érdemi lépéseket tenni a foglalkoztatás biztonságának megőrzése
felé. Szakszervezetünknek nem kis érdeme, hogy az eltelt közel negyed évszázad alatt, beleértve az utolsó négy évet is, nem
került sor a munkáltató oldalán felmerült okból történő rendes
felmondásra.
Jól tudjuk, ez nem a munkáltató érdeme, hiszen ha rajta múlt
volna, akkor egyik hónapban még az állásidő 2 bevezetéséről,
a következő hónapban a képzés megindításáról akart tárgyalni.
Jelentős kihívást jelentett a korengedményes nyugdíjazás megszüntetésével, illetve a korkedvezményes nyugdíjrendszer halogatott átalakításával összefüggő bizonytalanság. Előreláthatólag e téren még számos további feladatot sodor elénk a jövő.
Tovább folytatva a sort, annak ellenére, hogy a kormány 2011-től
befagyasztotta a közszféra béreit, sikerült közös vasutas erőfeszítéssel kétszer is béremelést elérni. Elszánt küzdelmet kellett
vívni a mozdonyvezetői, mozdonyfelvigyázói, és külsős mozdonyfelvigyázói munkakörben foglalkoztatott munkavállalók,
szakmai gyakorlati időtől és életkortól függő alapbér tarifarendszeréért is. Ezek most 2015. év végéig garantáltan működnek.
A munkabiztonság területén is többfrontos küzdelmet vívtunk.
Elszántságunknak köszönhetően fontos részsikereket értünk el.
Ezúttal is komoly figyelmet fordítottunk a vezetőállások műszaki állapotának javítására, a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos
megállapodás-tervezetek szakmai figyelemmel kísérésére, valamint a mindenkori KMVB-ben betöltött szerepünk megőrzésére, erősítésére.
Kezdeményeztük a vasútbiztonságot elősegítő tréning elindítását, továbbá a rehabilitációs program hagyományának a megteremtéséért. Mindezt tettük azért, mert mozdonyvezetőink testi
egészsége mellett a pszichés egyensúly és mentális stabilitás is
rendkívül jelentőséggel bír.
Mindannyian jól tudjuk, a vasút veszélyes üzemén belül a mozdonyvezetői munkakör az egyik legkockázatosabb hivatás.
Váratlan események bekövetkezésekor kollégáink szolgálnak
utolsó reményként, hogy közbeavatkozásuk segítségével elkerülhető legyen egy-egy már végzetesnek tűnő helyzet. Az elmúlt
négy évben számtalan rendkívüli esemény hatását redukálták a
minimálisra mozdonyvezetőink.
Továbbhaladva eredményeink során, szakmai és érdekvédelmi
kapcsolatrendszerünket is úgy formáltuk, építettük, hogy minél
inkább segítsék céljaink elérését.
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségét is elhagytuk, amikor az a pártpolitizálás felé mozdult el, az Alapszabályunkban
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rögzítetteknek szereztünk érvényt, miszerint a Mozdonyvezetők
Szakszervezete pártpolitikailag semleges.
Olyan szövetségeseket kerestünk, akik értik, érzik mire van
szükségünk ahhoz, hogy hivatásunkat ne csak teljes szívvel, lélekkel, hanem egészségesen, biztonságosan, megfelelő egzisztencia biztosításával, és munkakörülmények között láthassuk
el. A VASZ megalakítása, az egyazon célért vívott küzdelmek
összehangolását, erőink összeadását jelentette a partnerség
jegyében. Megtaláltuk ezáltal azt a szövetséget, amelynek segítségével még hatékonyabban érvényesíthetjük a mozdonyvezetői hivatás érdekeit is.
Megvonva az elmúlt négy év mérlegét tény, hogy van mire
büszkének lennünk, de figyelem, elégedettek soha nem lehetünk. Annak érdekében, hogy hivatásunkat az ágazaton belül, a
szakpolitikai szegmensben és a társadalomban egyaránt méltó
módon elismerjék, továbbmegyek, megbecsüljék, még sokszor
kell csatába indulnunk.
Első és legfontosabb törekvésünk továbbra is, hogy a mozdonyvezetők számára jobb, méltóbb élet és munkakörülményeket
vívjunk ki. Európa fejlettebb régiójához tartozó béreket, emberhez méltó, a testet és a lelket nem kiszipolyózó foglalkoztatási
feltételeket kell kiharcolnunk.
Nem hagyhatjuk, nem hagyjuk, hogy kollégáink egészségükkel,
végzetes esetben az életükkel fizessenek, azért mert nem megfelelő és nem biztonságos munkakörnyezetben végzik mindennapi munkájukat, annak érdekében, hogy kenyeret tehessenek
családjuk asztalára. A vasúti közlekedés biztonságának erősítése nem csak szakszervezetünk feladata kell, hogy legyen!
Sajnos vannak olyan kollégáink, akiknek az egészsége már
megingott az évtizedes embert próbáló szolgálatok súlya alatt.
Meggyőződésünk szerint – és mert az emberi hozzáállás is ezt
diktálja – a munkáltatónak kötelessége hogy ne engedje el azon
mozdonyvezetők kezét, akik már nem tudnak helytállni korábbi minőségükben azért, mert egészségüket áldozták a szakma
gyakorlásának oltárán.
Szakszervezetként tehát továbbra is napirenden kell tartani egy
olyan vállalati gondoskodó rendszer megteremtését, amely lehetővé teszi az egészségügyi okból mozdonyvezetői munkakörre már nem alkalmas munkatársak továbbfoglalkoztatását.
Amivel még szintén szembe kell néznünk a következő időszakban, az a korkedvezményes nyugdíjazással kapcsolatos
új jogszabály késése, hiánya. Köztudott tény, az érvényben lévő
jogszabályi rendelkezések szerint a korkedvezményre való jogosultság 2014. év végéig szerezhető meg.
De vajon mi lesz utána? A kormányzati, szakpolitikai törekvés
egyelőre még csak sejthető. Mindenesetre ez még sok kérdést
vethet fel, tehát szárazon kell tartani ezen ügy kapcsán is a puskaport. Én azért bízom a politikusok józan döntésében. Már csak
azért is, mert véleményem szerint a döntéshozók sem akarhatják, hogy ők és családtagjaik 65 éves mozdonyvezetők által vezetett vonatokon utazzanak. Más kérdés, hogy mozdonyvezetőként tudjuk, ebben a korban gyakorlatilag már egy kolléga sem
tud megfelelni a szigorú egészségügyi előírásoknak.
Ma a munkáltató szerint bizonyos területen mozdonyvezetői létszámhiány van. Ennek ellenére továbbra is megingathatatlanok
vagyunk abban a törekvésünkben, hogy a foglalkoztatás biztonságát megállapodásban rögzítsük.
A tervezhetőség érdekében a munkáltatónak is ez kell, hogy
érdeke legyen!A MOSZ a szakmai tudás és képességfejlesztés
támogatására változatlanul meghatározó feladatként tekint.
Fontos, olykor élet-halál kérdése, hogy mozdonyvezetőink tu-

dásuk legjavát adják egy-egy váratlan helyzetben is. A felkészültség kulcskérdés! Szakszervezetünk mindezek szem előtt
tartásával kezdeményezi a vasútvállatoknál és a képzőszervezeteknél a mozdonyvezetői tudásanyag módszertani megújítását, korszerű tananyagok és a gyakorlatközpontú munkafüzetek
bevezetését, alkalmazását.
Végül, de természetesen nem utolsó sorban a korábbi eredményekhez hasonlóan a következő időszakban is meg kell védeni a
mozdonyvezetők bértábláját és a Kollektív Szerződésben rögzített foglalkoztatási szabályokat.
Elő kell segíteni, hogy jövedelmünk biztonságos anyagi megélhetést kínáljon számunkra, hogy munkánkat stabil háttérrel láthassuk el. Jogunk van a tisztes megélhetést biztosító jövedelmi
viszonyokra.
Céljaink elérése érdekében tovább kell erősíteni kapcsolatunkat
hazai és nemzetközi viszonylatban, szakmai és politikai szinten
egyaránt.
Mindezt persze úgy, hogy egy pillanatra se tévesszük szem elől
azokat a célokat, amelyeket a mozdonyvezetői hivatás támogatásáért tűztünk ki.
Kedves Kollégák!
Rendkívül felelősségteljes munkát végzünk. Évente több, mint
110 millió ember utazik velünk, akiket nagyon várnak az állomáson, a munkahelyen, és otthon. Felelősek vagyunk a biztonságukért, az életükért abban a pár órában, amíg utunk közös és a
vezetőálláson mi teljesítünk szolgálatot.
Évente több tíz millió tonna árut zökkenőmentesen, sértetlenül
továbbítunk rendeltetési helyükre, ilyenformán a gazdaság gördülékenységének fontos mozgatórugói vagyunk.
Velünk mozdonyvezetőkkel szemben jelentős elvárásokat támasztanak, ilyen a magas szakmai tudáskövetelmény és felelősség. Ezekkel együtt jár, a változó munkaidőbe-osztásból eredő rendszertelen életmód, a stressz és annak egészségkárosító
következményei. Ezek hivatásunk kihívásai és ezekhez mérten
kérünk méltó bánásmódot. A Mozdonyvezetők Szakszervezete
számára a felvállalt küldetés változatlan.
Nem akarunk többet, mint ami jár: megfelelő munkakörülményeket, stabil életpályát, méltó visszavonulást a becsülettel elvégzett, dolgos évek után.
Szakmai szakszervezetünk erejét jelenti, hogy a magyar mozdonyvezetők több mint 93 százalékát tömörítjük. Ez komoly siker, de ugyanakkor súlyos felelősség is. Nem ígérhetem, hogy
könnyű lesz a célig vezető út. Nem ígérhetem, hogy minden
elképzelést azonnal meg tudunk valósítani, de azt ígérhetem,
hogy továbbra is a legnagyobb elkötelezettséggel, elszántsággal
szállunk síkra a mozdonyvezetők érdekeiért.
Sok lesz a tennivaló, fáradságos a munka, de merítsünk erőt az
orosz író, Alekszandr Polescsuk szavaiból: minél magasztosabb
a cél, annál nehezebb a hozzá vezető út!
Ehhez az úthoz kérem továbbra is a támogatásotokat! Hiszen ki,
ha nem mi? És mikor, ha nem most?
Kedves Kollégák, folytassuk hát a munkát! Tegyünk együtt, közös erővel a mozdonyvezetői hivatásért! Céljaink felé haladva
azonban ne feledkezzünk meg azokról sem, akik velünk együtt
vívtak meg számtalan csatát, de sajnos ma már nem lehetnek
közöttünk.
Külön idézzük fel azoknak az emlékét, akik szolgálatteljesítés
közben az utolsó pillanatig tették dolgukat, nem kímélve saját
életüket. Ők a mi hőseink! A következő filmmel az ő emlékük
előtt szeretnénk tisztelegni.
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Dr. Fónagy János
parlamenti államtitkár
Tisztelt Kongresszus, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Elnök úr is a négy évvel ezelőtti szavakkal kezdte, engedjék
meg, hogy én is azzal kezdjem. Abban a kivételes szerencsében
volt és van részem, hogy négy évvel ezelőtt is én állhattam itt
Önök előtt. A rosszat hajlamosak vagyunk elfelejteni és ez így
jó, hiszen az életünk attól elviselhetőbb és attól könnyebb, hogy
a rosszat, azt magunk mögött tudjuk. Kérem, emlékezzenek
2010-re! 2010-re, amikor a magyar vasút sorsát és jövőjét sokan megkérdőjelezték. Megkérdőjelezte a Világbank, amely azt
mondta, hogy túl nagy a hálózat, megkérdőjelezte az EBRD, aki

azt mondta, hogy túl sokat költünk a vasútra, és hát megkérdőjelezték néhányan a korábbi években belföldön is, amikor azt
mondták, hogy nem kell akkora hálózat, be kell zárni, nem kell
annyi ember el kell bocsátani. Elnézést, hogy ilyen magasztos
pillanatokban ilyenre emlékezem, de engedjék meg, hogy vis�szaidézzem négy évvel ezelőtt mondott szavaimat. Én 2002.-ben
közlekedési miniszterként 26 milliárd forint veszteséggel adtam
át a MÁV-ot utódomnak, ami sok pénz, de tíz év múlva 2010.-ben

Mozdonyvezetők Szakszervezete

330 milliárd Forint veszteséggel kaptuk vissza és kapták vissza
Önök, vasutasok a Magyar Államvasutat. Azt a Magyar Államvasutat, amelyet mi soha nem tekintettünk egy vállalatnak. A
magyar vasút a mi szemünkben és az én szememben mindig a
magyar nemzetgazdaság mindig Magyarország szerves része
volt. Szerves része volt, mert több, mint másfél száz éve ez a
hálózat adja az ország csontvázát ez adja az ország gazdaságának, működésének a gerincét azért, mert mind a mai napig ez
az ország legnagyobb foglalkoztatója és azért, mert nemzetközi
kapcsolatainkban az egyik legfontosabb érvünk a földrajzi helyzetünkből is adódóan a létező, működő és reményeim szerint
egyre jobban teljesítő magyar vasút. Ezért én azt mondtam itt
Önöknek négy évvel ezelőtt, hogy nem adjuk fel a vasutat, amit
lehet azt visszaállítunk belőle, csak emlékeztetőül mondom,
hogy 11 vasútvonalon állítottuk vissza a forgalmat, még tartozunk, van még néhány olyan viszonylat, amin tartozunk ezzel.
Alapvetően az Önök áldozatos munkájának az eredményeként
a vasút a 330 milliárd adósságából közel 100 milliárdot lefaragott és ma ennyivel kevesebb adóssága van. Tavalytól kezdve a
magyar vasút üzemi szinten eredményes. Ez az érdemtelenül és
igaztalanul oly sokat korholt vasút bebizonyította, hogy nagyon
nehéz körülmények között is nagyon nagy áldozatokat vállalva
dolgozói részéről képes működni, mit több, hogyha az alapvető
feltételeket az állam biztosítja számára akkor tud eredményesen is működni.
Az elmúlt négy évben a magyar vasút komoly fejlődésen ment
keresztül nemcsak ebben, eredményében, foglalkoztatásban,
számokban, de működésében is ma már ezekre az eredményekre a vasutas társadalom az utazóközönség, mi több az
egész ország büszke lehet. A járatokon korszerű jegyértékesítési rendszer működik, az utazók kényelmét fokozza a menetrend,
elérhető a fiatalok számára oly fontos wifi. Öröm látni a folyamatosan szépülő vasútállomásokat és jó érzés utazni az utazóknak
az egyre több helyen közlekedő Flirt vonatokon is. Négy évvel
ezelőtt még csak tervként ígértem Önöknek, hogy tisztázzuk
a vasút szerepét és jövőjét a magyar gazdaságban, a magyar
társadalomban egyáltalán általában Magyarországon. Ennek az
ígéretnek a teljesítéseképpen 2012-ben a Magyar Országgyűlés
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túlnyomó többségben elfogadta az egységes közlekedésről szóló törvényt, amely véget vetett egy régi vitának, hogy Magyarországon a közlekedésnek melyik, ki és melyik ágazata viseli a
súlyt.
A törvény egyértelműen kimondja, hogy az egyéni és a közösségi közlekedés között az egyéni közlekedés a második helyre
sorolt, tehát a közösségi közlekedésé a vezető szerep, a közösségi közlekedésen belül pedig a kötött pályáé, ezzel a vasúté. Ezt
a törvény tisztázza. Ennek nagyon komoly elvi és nagyon komoly
gyakorlati jelentősége is van. Ezzel mind a Magyar Országgyűlés, mind a magyar kormány egyértelművé tette, hogy elkötelezett Magyarország kötöttpályás közlekedésének fejlesztése
mellett és mindent meg kíván tenni a nemzeti vasúttársaság
gazdasági helyzetének, ehhez hozzáteszem társadalmi megítélésének rendezése érdekében. Ennek érdekében számos előremutató intézkedés történt. A MÁV szervezetileg teljesen átalakult, vagy ha úgy tetszik visszaalakult a 2002-2006 között közel
száz kisebb nagyobb szervezetté szétvert MÁV ma ismét egységes. Mint előbb említettem jelentősen mérsékelte adósságát és
hatékonyan működik együtt más közlekedési ágakkal. Négy év
alatt igen jelentős, összesen 760 milliárd Forint értékű korszerűsítést, bővítést végeztek el és végeznek el a kivitelezők a MÁV
Zrt. hálózatán. Az idén befejeződik a tavaly indított 300 db távolsági forgalomban közlekedő vasúti kocsi felújítása és hamarosan forgalomba állhat az új beszerzésű 42 darab motorvonat is.
A folyamat azonban nem ért véget, hiszen az alapvető célok 2010
óta nem változtak. Növelni szeretnénk a személyszállítás kedvező részarányát. Továbbra is előnyben részesítjük a kötöttpályás
közlekedésű közlekedést. Még mindig cél a mobilitási igények
egyre magasabb színvonalú, de a költségvetés teherbíró képességét is figyelembe vevő módon történő kielégítése. Magyarán
több utast kívánunk a vasútra biztosítani. Olyan vasutat szeretnénk, amely lehetővé teszi, kívánatossá teszi, hogy azon minél
több ember utazzon.

A megkezdett irányba haladva szükséges folytatni a közösségi
közlekedés rendszerének korszerűsítését. További közös célunk
az utasok részére nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése a források hatékonyabb felhasználása. Folytatni kell a menetrendek összehangolását, a szolgáltatások egységesítését,
illetve a járműállomány és az infrastruktúra korszerűsítését. A
közlekedés-fejlesztésre érkező uniós források a 2004-es csatlakozás óta folyamatosan növekedtek. 2007.-2013. között, tehát
az elmúlt ciklusban, mintegy 2700 milliárd forintot fizettek ki a
közlekedési operatív programba, nagyon gyorsan hozzáteszem,
hogy ez természetesen nemcsak a vasút, ez az egész magyar
közlekedés. A 2014-2020 közötti ciklusban, tehát amelyik idén
indul a vasúti fejlesztések egyértelműen előnyt fognak élvezni,
előnyt kell, hogy élvezzenek.
Az új 2014-ben induló integrált közlekedésfejlesztési program
kerete a hét éves időszakra, mintegy 1500 milliárd forint, amelyből mintegy 1000 milliárd forintot, tehát az összes forrásnak a
75%-át a vasút fejlesztésére szánja a kormány. Terveink szerint mi mindenre futja ezekből. Engedjék meg, hogy példaként
néhány konkrét tervet mondjak. Folytatódnak a tenti hálózati
fejlesztések az úgynevezett Orient folyosó, megvalósul a Biatorbágy – Tata vonalszakasz és a déli vasúti Duna híd rekonstrukciója, továbbá befejeződnek a lökösházi vonalon zajló munkálatok. A mediterrán folyosó megtörténik a Székesfehérvári
állomás, a Püspökladány – Debrecen vonalszakasz és a Miskolci
vonalszakasz rekonstrukciója. Folytatni kívánjuk a szűk keresztmetszeteket kiváltó projekteket, amelyeknek elsődleges
célja az úgynevezett lassújeleknek a megszüntetése. Amelyekkel kapcsolatban négy-öt évvel ezelőtt katasztrofális helyzetben
voltunk, s meg kell, hogy mondjam, de ezt Önök nálam sokkal
jobban tudják, hogy ezen a területen nagyon komoly feladatok
várnak mindnyájunkra. Folytatjuk az elővárosi vonalak fejlesztését, mind Budapesten, mind a vidéki városokban. Az úgynevezett horizontális fejlesztési programokat is folytatjuk, hiszen
szükség van a közlekedésbiztonsági és karbantartási technológiaváltásra, ahogy egyedi műtárgy-és épület felújításokra is.
Tisztelt Kongresszus! A sok átalakítás és fejlesztés közepette
egy pillanatra nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ezeket az eddig elért eredményeket, s a most vázolt terveket csak
Önökkel együtt, a vasutasokkal együtt tudjuk megvalósítani. A
MÁV dolgozóinak áldozatos munkája, pozitív hozzáállása, példaértékű elhivatottsága nélkülözhetetlen volt eddig is és nélkülözhetetlen a jövőben is a folyamatos minőségi megújuláshoz is. A
MÁV az ország egyik legnagyobb foglalkoztatójaként van jelen a
magyar gazdaságban a vállalatcsoport 11 vállalatánál több, mint
harmincötezren dolgoznak. A MÁV Zrt átalakítása során az egyik
elsődleges cél volt a munkahelyek megőrzése, a foglalkoztatás
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biztonságának a garantálása.
A MÁV a korábbi években megindult és bizonyos hatásaiban
ma is érzékelhető válság ellenére is biztos státuszt, tervezhető
életpályát kínál a dolgozóinak, hiszen az átalakulás leépítések
nélkül zajlott és zajlik mind a mai napig. A vasutasok példás
helytállását és az ágazat kiemelt fontosságát három év alatt
összesen –egyébként szakszervezeti kezdeményezésre – bruttó öt milliárd forinttal ismerte el a kormány. A vállalat maga is
törekedett a vasutas munkavállalók jövedelmi helyzetének lehetőség szerinti javítására, ebben a legnagyobb vasutas munkavállalói érdekképviseletek partnerek voltak. Kemény partnerek, esetenként vitatkozó partnerek, de partnerek voltak. Ennek
eredményeképpen valósulhatott meg több lépésben az inflációt meghaladó béremelés, amelyet kiegészített egy bruttó 36
000,- Ft-os egyszeri kifizetés is. A kormány célja továbbra is az,
hogy a vasút visszanyerje régi méltóságát és erejét. Az ennek
érdekében hozott döntések eredménye már érezhető, amit az
utasok emelkedő száma is igazol. A Kormány, ahogy az elmúlt
években, a jövőben is minden lehetséges támogatást megad
ahhoz, hogy a vasút egyre vonzóbbá váljon az utasoknak és a
munkavállalóknak egyaránt, de engedjék meg, hogy a hivatalban lévő államtitkár mellett magánemberként is sok szerencsét
erőt, egészséget, biztos megélhetést, boldog családot kívánjak!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Dávid Ilona elnök vezérigazgató asszony
MÁV Zrt.
Tisztelt Államtitkár Úr, Tisztelt Kongresszus!
Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak ide és ilyen
megtiszteltetés érhetett, hogy zászlót adományozhattam a Mozdonyvezetők Szakszervezetének és szeretném megköszönni államtitkár úr szavait is, hiszen a dicséret a MÁV-ot illeti, a MÁV-os
dolgozókat illeti, hiszen az elmúlt években nagyon sokat tettünk
annak érdekében, hogy javítsuk a MÁV csoportnak a gazdálkodását, a tevékenységét, nagyon sokat tettünk annak érdekében,

Mozdonyvezetők Szakszervezete

hogy megújítsuk a vasutat. Azonban azt látni kell és tudni kell és
érezni kell, és mi talán mindannyian tudjuk, a külvilág kevésbé,
hogy az elmúlt húsz év lemaradását egy-két év alatt nem fogjuk
tudni bepótolni. Viszont végre, akár a magyar kormány, akár európai színtéren azt látjuk, hogy valóban előtérbe helyezték a vasutat. Valóban mindenki számára fontos, hogy a vasúton minél
több utas közlekedjen, hogy vasúton minél több árut szállítsunk
és az ehhez szükséges feltételeket igyekeznek megteremteni
számunkra, akár kormányzatról, akár Európai Uniós forrásokról beszélünk. Hiszen most már elindultak a vasútfejlesztések,
amelyekről államtitkár úr is részletesen beszélt. Azon dolgozunk, hogy a gördülő állományunkat is megújítsuk és ezáltal
minőségi szolgáltatást tudjunk biztosítani utasainknak és az
árufuvarozó társaságoknak. Azonban azt is tudjuk, hogy ezek
a fejlesztések nagyon komoly figyelmet igényelnek az Önök részéről is. Hiszen akár a mozdonyvezetők életében is nem olyan
könnyű az, amikor megy az infrastruktúra fejlesztése a kivitelezők pedig kábelt vágnak, s örökös bizber problémákkal küzdünk
és ott nincsen senki más, csak Önök, akiknek figyelniük kell,
akiknek a szabályokat be kell tartaniuk és akiken rettentő nagy
felelősség van. Ezért én mindenkinek szeretném megköszönni azt a munkát, azt a figyelmet, azt a koncentrációt, amelyet
sokszor erőn felül mutat felénk, hiszen valóban folyamatosan
fejlődünk, de ameddig nem érjük el a kívánatos állapotot addig
nekünk nagyon sokat kell dolgozni. Önökön is nagyon nagy a felelősség, rajtunk is nagyon nagy a felelősség. Például észre kell
vennünk azt mindannyiunknak, hogy felgyorsult a világ. Nagyon
nagyok az elvárások felénk nemcsak kormányzati, tulajdonosi
szempontból, nemcsak az utasok szempontjából, hanem csak
saját magunk életében is. Például az információk terén. Önök
is így vannak ezzel, mindannyian így vagyunk ezzel, utasaink is
így vannak ezzel, hogy mindenki mindent azonnal és nyomban
tudni akar. Nekünk ehhez fel kell nőni. Nekünk ehhez olyan szolgáltatást kell nyújtani, hogy ha bármikor bármilyen problémánk
adódik, azt időben tudjuk közölni. De ez nemcsak az utasokra
vonatkozik, ez ránk is vonatkozik. A mai világban nagyon nagy
hangsúlyt kap a kommunikáció és nagyon sok problémát okoz a
kommunikáció hiánya. Nekünk szükség van a párbeszédre. Nekünk szükség van arra, hogy ne elbeszéljünk egymás mellett,
hogy mi mint a MÁV csoport, vagy akár a GYSEV, akik több ezer
munkavállalóért felelünk, akik azért felelünk, hogy a közösségi közlekedést, a szolgáltatást biztosítani tudjuk, azok esetében
szükségünk van arra, hogy egymással beszéljünk. Mi nem vagyunk egymásnak ellenségei. Az utóbbi néhány évben talán a
szakszervezeti vezetők is megtapasztalhatták, hogy munkáltatóként nem azt keresem, hogyan lehetne a munkavállalókon
még egyet húzni, még egyet csavarni, hiszen nem attól leszünk
eredményesebbek. Attól leszünk eredményesebbek, hogyha kö-
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zösen ugyanazt akarjuk és teszünk érte. Ha Önök munkavállalók is tudnak arról, hogy mit miért teszünk és Önök is segítséget
adnak hozzá. És nyilván nekünk is kell tudni a főbb problémákról
kérdésekről és meg kell próbálni közösen a kompromisszumos
megoldásokat megtalálni. Én hiszem azt, hogy nemcsak az Európai szintéren, nemcsak a kormányzat szintéren kerül előtérbe
a vasút, hanem tudunk tenni azért, hogy a vasutas szakma vis�szanyerje a becsültét, hogy a MÁV név visszanyerje a hírnevét.
Higgyék el nem olyan jó minden nap arra ébredni, hogy késnek a vonatok, hogy a különböző médiákban azt mondják a MÁV
már megint késik, pedig egyébként nem is biztos, hogy késünk,
vagy lehet, hogy csak egy-egy vonalszakaszon késünk műszaki
hiba miatt, máshol pedig pontosak vagyunk, de ez senkit nem
érdekel. Használjuk ki azt, hogy a vasút nem azért került fókuszpontba, mert mondjuk Európában valaki kedveli ezt az ágazatot,
hanem nagyon megnőtt az emberek mobilitási igénye és a vasút az egyetlen olyan közlekedési mód, amely a legtöbb embert
el tudja szállítani egy adott pillanatban egyik helyről a másikra.
Sem autóval, sem busszal, sem repülővel nem tudunk több száz
embert egyszerre elszállítani. Nekünk ezt ki kell használni, ez a
tudás a mi kezünkben van. Az infrastrukturát folyamatosan javítjuk, a gördülő állományunkat is javítjuk, fejlesztjük, de ehhez
nekünk tanulnunk is kell. Önök mozdonyvezetők azok, többek
között, akiket folyamatos képzés és folyamatos vizsgáztatás elé
állítunk, de nem csak ezt kell megtanulnunk, hanem haladnunk
kell a korral, hiszen a vasút területén mivel mindenki azt látja,
hogy a vasúté a jövő hatalmas iparági fejlesztésekre kerül sor.
Látjuk, hogy emelkedik a sebesség, látjuk, hogy változnak a biztosító berendezéseknek a technológiái, látjuk, hogy új járművek
jönnek, amelyekhez újabb és újabb tudás kell. Ahhoz, hogy mi
ezt meg tudjuk tartani és minőségi szolgáltatást végezzünk,
fel kell nőni, tanulnunk kell, folyamatosan képeznünk kell magunkat, s ebben nagyon nagy lehetőség és ebben nagyon nagy
felelősség van a mozdonyvezetőkön is. Én azt gondolom, hogy
a mozdonyvezetők példaértékűek többek között abban is, hogy
nagyon nagy az összetartásuk, valóban hivatásnak tekintik a
vasúti szakmát. Elkötelezettek és felelősségteljesek. Én azt
szeretném, annak tükrében is, hogy ezt a zászlót adományoz-

tuk a Mozdonyvezetők Szakszervezetének, hogy ez a zászló
mindig emlékeztessen arra, hogy együtt felelősségteljesen kell
dolgoznunk, viszont az együttet kihangsúlyoznám, nemcsak a
mozdonyvezetők szakmájának, hanem az egész vasutasságnak
kell most összefogni annak érdekében, hogy tudjuk javítani a
teljesítményeinket. Én nagyon sok sikert kívánok a kongresszus
további programjaihoz, s köszönöm, hogy meghallgattak.

Gaskó István a Vasutas Szakszervezet
elnöke
Tisztelt Kongresszus, Kedves Mozdonyvezető Barátaim!
Először is engedjétek meg, hogy megköszönjem, hogy itt lehetek számomra ez minden pózolás nélkül rendkívül nagy megtiszteltetés. Nagyon örülök, hogy fölköthettem egy zászlót a
VASZ a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége nevében a zászlótokra, a ma adományozott zászlótokra és a jelmondata ennek a
VASZakarat. Ez egy áthallás nyilván és a vas akaratra hajaz, s
azt jelzi, hogy amit a vasutasok akarnak az vas akarat lehet a
VASZ-on keresztül vaszakarat. És ez az embléma ez a logo, amit
ott láttok a sarokban és nagyon boldog vagyok, hogy föltettétek
jelképezi, hogy az elmúlt 24 évben, amikor Ti megalakultatok,
amióta Ti megalakultatok, három sínen közlekedett ez a három
szakszervezet, de most a váltókat összeállítottuk, és egy lényegesen nagyobb erő keletkezett, ami fölfelé mutat, ezt üzeni a mi
logonk. Azt gondolom, hogy egy ilyen kongresszuson mindenképpen szót kell ejteni az előző négy évről. Gondolom a Laci a
beszámolójában is érintette és még fogjátok is a kongresszuson, hogy mit tettünk az elmúlt négy évben. Gyakorlatilag a vasutas társadalom életét is az elmúlt négy évben a 2008-ban kirobbant pénzügyigazdasági válságból való kilábalás
jellemezte. Nem lehetett eltekinteni ettől a dologtól és bár olyan,
mintha a szakszervezetek magyaráznák a bizonyítványukat,
hogy miért nem tudtak sikereket elérni ebben az időszakba, de
ez egy kőkemény objektív dolog volt. Emlékeztek nagy jól rá,
hogy a 2008-as válság kirobbanását követően csak nagyon nagyon nehezen lehetett előrehaladni a munkavállalói érdekvéde-
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lemben. Sőt hátrafelé haladtunk, mert 2012-ben életbe lépett az
új Munka Törvénykönyve, 2010-ben ha jól emlékszem módosították a sztrájktörvényt és olyan jogi helyzet alakult ki, amely
bizony, ahogy itt az előttem felszólalók közül is már említették,
elnehezedtek a munkavállalói érdekvédelmi munkák végzésének körülményei és ebben mi vasutasok is benne vagyunk természetesen. De azt kell mondanom, hogy negatív tendenciák
ide, egymás ölése gyilkolászása oda, mint ahogy a Laci beszámolójában is benne volt a mozdonyvezetők 93%-a szervezett
Nálatok, a Ti szakszervezetetekben, de örömmel tudjuk megállapítani azt, hogy a vasutas társadalomban, ahol 17 szakszervezet küzdött egymással szemben az elmúlt 24-25 év alatt, a szer-

vezettség meghaladja a 80%-ot. Ami óriási szám, hiszen a
magyar társadalomban a magyar gazdaságban a szakszervezetek szervezettsége sajnos 10% körül állt meg, ha megállt. Tehát itt egy jelentős különbség van, és ha azt vesszük, hogy ha az
európai térképre ránézünk minél északabbra megyünk annál
szervezettebb szakszervezetek működnek és annál szerencsésebb társadalmak vannak, svédekre, norvégokra, finnekre gondolok elsősorban és ahogy jövünk dél felé egyre több marakodó
szakszervezettel találkozunk és egyre rosszabb élet és munkakörülményekkel. Ez mindenkinek meggondolásra ajánlott, kor-
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mányoknak, gazdasági vezetőknek és szakszervezeteknek egyaránt. Hogy mi lehet itt a mélyben, mi lehet az az ok, ami ezt a
helyzetet előidézi és mi a feladatunk, ennek a különleges helyzetnek és a negatívumainak az elkerülése érdekében itt Magyarországon. Ha sorra vesszük a negatívumokat, akkor azt is meg
kell mondani, hogy az elmúlt 25 évben legalább tízszer oda-vis�sza szervezték a MÁV szervezetét 2002-től, 2003-ban, 2005-ben
a fő tevékenységek kiszervezésére is sort kerítettek, amikor mi
fölemeltük az ujjunkat szakszervezetek, hogy nem kellene, nem
biztos, hogy ez a jó irány. Most épp az ellenkezője történik, most
a szervezetek a fő tevékenységek összeszervezése is gyakorlatilag tendenciának tekinthető. Az a három nagy cég, ami tavaly
január elsejétől állt össze a Start égisze alatt, gyakorlatilag három nagyon komoly leányvállalata volt a MÁV-nak és most eg�gyé vált. Ez egy óriási lépés volt és azt kell mondanom, hogy
sokat kellett szenvedniük a vasutasoknak azért, hogy biztonságban érezhessék magukat. Emlékszem rá, hogy a Kollektív
Szerződés megalkotásánál milyen konfliktusok lehettek volna
ha nem tudtunk volna zöld ágra vergődni és nem azt mondtuk
volna, hogy a három Kollektív Szerződést összetoljuk és csak
azokat változtattuk meg, amelyek lényegében mindenki számára elfogadhatóak voltak. Ezt egy korrekt lépésnek tartjuk és hát
a Kollektív Szerződés további forralása, kiforrasztása mindan�nyiunk együttes feladata lehet a közeli jövőben. De ha negatívumokról beszélünk, kénytelenek vagyunk ugye a pozitívumokról
is, hogy korrektek maradhassunk. Az elmúlt négy évben, lényegében három éven keresztül minden karácsonykor az az öt milliárd forint részletenként való kifizetése – amiről államtitkár úr
beszélt – megtörtént, ami a vasutas teljesítmények, a vasutas
társadalom fontosságának elismeréseként vehettünk számba.
Kormányhatározattal, kormány finanszírozással történtek ezek
a kifizetések és azt reméljük, hogy ez nem szakad meg örökre,
és azt reméljük, hogy talán az idén, de jövőre mindenképpen
újra találkozhatunk egy ilyen típusú elismeréssel, hiszen a vasutas társadalomra a felelősség egyre nagyobb mértékben hárul
kevesebben vagyunk és egy emberre a felelősség és a munka
egyre intenzívebb igénybe vételt jelent a vasutas társadalomnak.
De természetesen ilyen remények mellett feladataink is lesznek
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elég határozottak, hiszen a Munka Törvénykönyvében jelentős
visszarendezést kell elérnünk, ugyanis a Munka Törvénykönyv
lerontása azt az érrendszert hordozta, hogy a gazdasági válságból való kilábalás előfeltétele a versenyképes, rugalmas munkáltatás, amelynek feltétele, hogy a Munka Törvénykönyv ehhez
igazodjon. Azt halljuk hálistennek, kormányzati körökből leginkább, hogy a válságból való kilábalás megtörtént, most már növekedési pályára került az ország, ami úgy tűnik, hogy statisztikailag is alátámasztott, akkor azonban azt kell mondanunk,
hogy a Munka Törvénykönyv negatívumainak visszaállítása,
vagy törlése is indokolttá vált. He elfogadtuk azt, hogy válságban
a Munka Törvénykönyv a munkavállalók rovására változzon, akkor most mindenkinek el kell fogadnia, hogy a válság után a negatívumok törlése a Munka Törvénykönyvéből is meg kell, hogy
történjen. Legsúlyosabb problémánk ugye nekünk állami vállaltoknál dolgozó szakszervezeteknek a 205. § és 207. §, ami ugye
letiltja azt, hogy kedvezmények és eltérések lehessenek a Munka Törvénykönyvétől és ezért ugye nagyon sokat szenvednek a
kollégák. Az egyik legsúlyosabb csapás talán az, hogy a kedvezményes munkaidőket vissza kellett venni és vissza kellett térni a
napi 8 órának megfelelő munkaidő keretre, ami gyakorlatilag
négy-öt, sőt volt ahol nagyobb arányú munkaidő növekedést jelentett bérnövelés nélkül. Azt gondolom, hogy ez egy igazságtalan lépés volt, természetesen tudjuk, hogy a törvény kényszerítette a menedzsmentet, nem saját kedvéből csinálta. Nem
mentegetni akarom Őket, de kétségtelen így volt, de azt látjuk,
hogy a következő időszakban, amikor végre lezárjuk a különféle
választási hisztériákat - ez évben háromszor volt ebben részünk
- de ha vége lesz október 12-én a harmadik választásnak is az
önkormányzatinak, akkor tárgyalóasztalhoz tudunk ülni azokkal, akik odavalók és meg tudunk egyezni közvetve, vagy közvetlenül a Munka Törvénykönyv módosításában, a sztrájkjog
visszaállításában, a korengedményes, korkedvezményes nyugdíj rendszer tisztázásában. A korkedvezménynek december 31.én a jelenlegi szabályok szerint vége, de azt reméljük, hogy nem
kell feltétlenül elköszönni tőle, mint ahogy azt is reméljük, hogy
a korengedményes előre hozott nyugdíjakat is vissza lehet állítani, hiszen racionális és mindenki számára elfogadható kell,
hogy legyen. De ugyanígy oda kell tennünk magunkat a kiegészítő nyugdíj rendszer, az önkéntes pénztárak jogi környezetének javítására, hiszen 2010.-ben, amikor a Parlament, illetve a
Kormány eltörölte a magánnyugdíj pénztárat, akkor azt ígérte,
hogy a kiegészítő pénztárak jogi környezetét kedvezőbbé teszi
és az öngondoskodást ezen az ágon az eddiginél jobban lehetővé teszi, de nem történt semmi ebben az ügyben az elmúlt négy
évben. Röviden ezek azok a fő kérdések, amelyekben lépni kell a
következő időszakban, a Ti következő négy éves ciklusotokban,
kongresszusi ciklusotokban, és ehhez természetesen a VASZ,
mint szövetség nagyon komoly és biztos hátteret ad és azt reméljük, hogy sok megértő politikusra, és menedzserre találunk
majd ezekben a törekvéseinkben, de a legfontosabb ebben a
kérdésben a VASZakarat. Jó munkát Nektek és bölcs döntéseket
a kongresszuson. Köszönöm szépen!

Papp Zoltán VASZ társelnök
Köszönöm szépen! Tisztelt Kongresszus, Kedves Vendégek!
Köszönöm Attilának, hogy így kiemelte, hogy ma reggel jeleztem felszólalási szándékomat, de valójában más elfoglaltságom
lett volna, de úgy gondoltam, hogy ennél fontosabb nincs, hogy
eljöjjek és így a végén miután nagyon sok értékes beszámolót,

összefoglalót, jövővetítést hallottunk, láttunk, azt gondolom,
hogy csak nagyon röviden szólhatok és hát hoztam a papíromat,
amiből sorra húztam ki azokat a mondatokat amit már az előttem szólók elmondtak és hát István után még nehezebb szólni.
Ezért azt gondolom, hogy csak néhány szót mondok igazából a
kongresszusunkról, arról, hogy mi is most szeptember 20.-án
tartottuk éves kongresszusunkat és azon az egyik napirendi
pont a szövetségi politika értékelése volt. Ez a szövetségi politika nyilván európai szintű, nyilván magyar szintű és akkor itt
kapcsolódnék ahhoz, amit István mondott. Talán ami legjobban
érint bennünket, ami legjobban izgatja a vasutasságot, a vasúton belüli összefogás kérdése. Néhány mondatot fölolvasnék
és akkor ez egy remény, hogy papírról is beszélek, mert ugye
papírból általában rövidebb az ember, mint papír nélkül, tehát
egy remény, itt ebéd előtt, hogy én rövidebb leszek. A vasúti szövetség működése, működtetése, VASZ semmilyen szinten sem
problémamentes az eltérő szervezeti kultúrák, hagyományok
erősebbek, mint gondolnánk, azonban úgy látjuk, hogy az érdekvédelmi szövetség fenntartása gyümölcsözőbb, jobb, mint
az egymással vívott harc. Kedden volt VASZ elnökségi ülésünk,
ahol aktuális érdekvédelmi kérdésekről, KÜT-ök, KVB-k működéséről, nem működéséről vitatkoztunk, eszmét cseréltünk
a továbblépésekről. Egyezkedtünk és ezt mind egymás között,
együtt és azt gondolom ez a lényeg. Van olyan nagyvállalat ahol
most is 18 civakodó szakszervezet van. Ami ott nincs az a jó KSZ,
a jó VBKJ és a jó létszám megállapodás. Ott azt mondtam a kollegáknak ugye kollegák nem ezt az utat akarjuk járni? A másik
út sincs gyémánttal kikövezve, rózsaszirommal felszórva mikor egymással egymás között kell fellépnünk és hát az előttem
szólók említették azokat a témákat, amik közösek: munkaidő
hossza, munkaközi szünet, rehabos munkakörök, oktatás, vizsgáztatás, korengedményes és korkedvezményes nyugdíjazás
kérdése. Azt gondolom, hogy mindannyiunkat érintő kérdések.
Nos így sem tudok és nem is akarok mást mondani. A Vasutasok Szakszervezete felkészült, hogy a minket érintő kérdésekre
a válaszokat megadjuk, a feladatokat megoldjuk. Minket is fogadnak a minisztériumokban, mi is elkezdtük a tárgyalásokat.
Tudom, hogy Ti is. de azt gondoljuk, hogy együtt még hatékonyabbak lehetünk. Tehát ezt így volta a múltban, így van ma is
és így lesz holnap is, mert erre készülünk, felkészülünk és így
akarjuk. Ugyanakkor a Vasutasok Szakszervezete egységben,
szövetségben gondolkodik. Azt gondoljuk, azt hisszük, összefogva nagyobb a remény a sikerre, tehát azt javaslom, keressük
az azonosságot és ne a különbözőséget egymásban. Fogjunk
össze és küzdjünk! Az eredmény megéri az erőfeszítést. Célozzuk meg vágyainkat és ne felejtsük el, végső soron az ember
csak azt találja el, amit megcéloz. Köszönöm a figyelmet! Sikeres kongresszust kívánok!
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Jesus Garcia Fraile
Tisztelt László, köszönöm a meghívást a MOSZ kongresszusára! Tisztelt kollégák, küldöttek, vendégek, újra örömmel veszek
részt egy ilyen fontos eseményen, mint a MOSZ kongresszusa,
és remélem, hogy egy eredményes, jól szervezett munkának fogok a tanúja lenni. Hiszem, hogy a MOSZ megújult erővel indul az
új választási időszakban. Sajnos a gazdasági válság behálózta
egész Európát, és ez a válság nem kerülte el az európai vasúttársaságokat sem, azt idézte elő, hogy sok járatot töröltek, jó
pár állami irányítású vasútvállalatot magánkézbe adtak, de ami
a legsúlyosabb az a szakma leépítése, mert sok mozdonyvezető
munka nélkül maradt. Számos európai országban megváltoztatták a munkatörvényeket, korlátozták a szakszervezetek erejét,
hatékonyságát a munkaadókkal és a kormányokkal szemben.
Ezért arra szeretném kérni a kongresszuson résztvevő küldötteket, hogy egy taktikus munkával olyan döntéseket hozzunk,
amelyek elősegítik a szakma fennmaradását. Bízom abban,
hogy jó döntéseket hozunk itt is, és a jövőhónapban megrendezésre kerülő ALE kongresszuson is, mert közös érdek vezérel
bennünket, az pedig a mozdonyvezetői szakma újbóli elismerése, értékelése. Sajnos az Európai Unió közlekedési törvényei
vasútellenesek, ezek a törvények legjobban a mozdonyvezetőket károsítják meg, ezért látom szükségesnek az ALE erejét, jelenlétét az európai politikai színpadon is. Az Európai unió
munkáltatói nem szeretik az erős, független szakszervezeteket,
de észrevehető, hogy az elmúlt 4 évben sokat tettünk a szakma
újbóli elismerésére, értékelésére. Számos tárgyalást folytattunk
az Európai Bizottság tagjaival, több parlamenti kormánypárttal,
az Európai Unió 4. vasúti csomagtervével kapcsolatban, ezeken
a tárgyalásokon László is jelen volt és aktívan részt is vett a
megbeszéléseken. A mi célunk nem az, hogy csak tárgyaljunk,
mint jelenlevő fél, a mi célunk az, hogy elérjük a kitűzött céljainkat, azokat pedig csak a mozdonyvezetők összefogásával érhetjük el. Sok munka áll előttünk, kezdve a mozdonyvezető képzés-
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től a forgalom biztonságos végzésén át a munkakörülmények
javításáig, és itt nem szabad engedékenynek lenni. A mi dolgunk
az, hogy a vonat mennyen, menetrend szerint, biztonságosan,
pontosan, és ezért nekünk mozdonyvezetőknek kell legjobban
ügyelni arra, hogy ezek a feltételek, érvényesüljenek, teljesüljenek. Nem lehet a 21. században úgy dolgozni, hogy a 19. századi
feltételeket kínálja a munkaadó, ezért mi követeljük a jobb képzést, jó, megbízható mozdonyokat, kiváló jelzőberendezéseket,
jobb munkakörülményeket, fordákat. Ezért szeretném megkérni a küldötteket, hogy támogassák azt, hogy a MOSZ továbbra
is szorosan működjön együtt az ALE-val, mert eddig is jó kapcsolat volt a két szervezet között, és remélem, hogy a jövőben is
így lesz. A beszámolóm végén, külön kihangsúlyoznám a MOSZ
és a SEMAF közötti szoros, baráti együttműködést. Köszönöm
Lászlónak a meghívást és az alkalmat, hogy újra itt lehetek,
valamint Róka Györgynek is köszönetet szeretnék mondani az
eddigi munkájáért a szakszervezetek közötti baráti kapcsolatok
létrehozásában. Sok, sikert, erőt és bátorságot kívánok minden
jelenlevő képviselőnek, a kongresszus eredményes munkájához. Viszontlátásra a következő kongresszuson.
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ISMÉT MEGKÉRDEZTÜK
Lapunkban újraindul a népszerű rovat a
„megkérdeztük”. Molnár Péter vállalta a rovat
gondozását, aki aktuális kérdésekkel fogja
megkeresni Kollégáinkat. Kérem segítségeteket
annak érdekében, hogy a rovatot minél korrektebb
egyéni véleményekkel tölthessük fel. Nem árt tudni,
mit gondolunk ugyanarról, de más régióból.
MILYEN BENYOMÁSOKKAL TÁVOZTÁL A
MOSZ 7. KONGRESSZUSÁRÓL?

Bagi Tibor
Az a megtisztelő felkérés érkezett hozzám, hogy mondjak véleményt a Mozdonyvezetők Szakszervezetének hetedik kongresszusáról. Sokáig törtem a fejem, mit lehetne írni, amitől az
olvasó nem alszik el azonnal, vagy legalábbis nem
érez ingert arra, hogy a mozdonyvezetők lapjának
ezen oldalából ne hajtogasson papír repülőt és ne
ívelje meg kecses mozdulattal a kuka irányába
elérve ezzel egy három pontos dobást. A 2014-es
7. Kongresszus a legutóbbihoz képest változatlan
helyszínen került megrendezésre. Nagyon furcsa, de még is kellemes érzés kerített hatalmába,
amikor leszálltam a vonatról Biatorbágy immáron
felújított vasútállomásán. Négy évvel ezelőtt még
teljesen újoncként vettem részt ezen az eseményen. Tele voltam
izgalommal vajon mit fogok látni, tapasztalni, kikkel fogok találkozni. Mára ez az izgalom már elült. Érdeklődés vette át a helyét
a rengeteg ismerős arc láttán, akiket talán soha nem ismerhettem volna meg, ha nincs a szakszervezeti munka, a közös ügy
által megmozgatott emberek sokasága. Újabb négy év kezdődik
az életemben, újabb kihívások, számtalan meghallgatás, segítségnyújtás, tanulás, rendezvényszervezés, majd ezek elszámolása mind-mind sok-sok fáradság és álmatlan éjszakák. A körülöttem sétáló srácok ugyanígy vállalták ezt a megmérettetést,
sokan még először és nem is tudják mire vállalkoztak, de sokan
vannak régiek is, akik már gyakorlatot szereztek a közösségért
tett munka frontján. Ezek a gondolatok ötlöttek fel bennem az
ismerős házak és utcák láttán. Megtisztelő, hogy újra itt lehetek
és szavazataimmal képviselhetem a közvetlen kollégáim vagy
éppen barátaim véleményét. Köszönet ezeknek az embereknek,
amiért újból alkalmasnak találtak erre a munkára. A következő
két napban otthonunkat képező Biatorbágyi faluház a jól ismert
viadukttól csak néhány utcányira helyezkedik el. Ez volt a régi állomás épület, rendezvényünk idején nagyon találóan múzeumi
hangulatot keltett a berendezése. A bejáratban a szárnyaskerék,
mint régi jelkép terpeszkedett, az épület belsejében vasúttiszti
rangjelzések, mozdony fékezőszelepek, műszerfalak, sok-sok
kép, rézből készült gyártási táblák emlékeztettek azokra az
időkre, amikor a vasutas életemet kezdtem. Túl sok idő azonban
nem maradt a nézelődésre, mert kezdődött a zászlóavatás. A sokak által jól ismert Csík zenekar adott nagyon hangulatos előadást nyitóműsorként. Felemelő érzés volt, amikor a résztvevők
egyszerre álltak fel és példás egységben énekeltek a zenekarral
együtt. Kis mosolyt csalt az arcomra, amikor azt láttam, hogy
a Start vezetői is vigyázba vágták magukat. No lám ez a tömeg
ereje. Nem vettem még részt zászlóavatáson, ezért érdeklődve
figyeltem a szertartást, amely látványos része volt a kongres�-

szusunknak. Az egységet jelképező lobogóra a szalagkötést
Kiss László MOSZ elnök, Dávid Ilona vezérigazgató asszony illetve Gaskó István VASZ elnök végezte ünnepi méltósággal. Jó
érzés lett volna a mozdonyvezetőinknek, ha azt látják, hogy a
cég tulajdonosai is érdeklődést mutatnak ezen esemény iránt.
De ne legyünk bánatosak, nélkülük is igen jól éreztük magunkat. Az ünnepi beszédek, felszólalások és a bőséges ebéd után
következett az összejövetelünk valódi oka. A szervezet életében
az elmúlt négy év alatt is számos dolog változott. Törvényeket
helyeztek hatályon kívül, újak léptek a helyükbe. Ezért az új feltételeknek megfelelően kellett módosítanunk a szakszervezetünket működtető dokumentumokat. Rendkívül ötletesen a nemrég
még nézőtér funkcióját betöltő helyiség egy szempillantás alatt
alakult át műhellyé. Körbe ülhető asztalok kerültek a terembe,
így minden terület kerekasztal lovagja csapat munkában értékelhette a jó vagy rossz módosítási javaslatokat. Kongresszusunk második feladatát a tisztújítást a vacsora előtti időszakra
hagytuk. A szivárvány minden színében pompázó szavazó ládák
várták a színes cédulákat. Színre színt kellett játszani, így csak
akarattal volt eltéveszthető a színes szavazó lapok gyűjtőhelye.
Hőseinknek ez sem jelentett akadályt, így került a sárga dobozba
piros, a zöldbe kék papír. A jó szervezésnek köszönhetően a szavazóbizottság hamar úrrá lett a dolgon. Meglepő gyorsasággal
elemezte ki az urnák tartalmát.Három az egyben funkcióját betöltve alakult át röpke 10 perc alatt a korábbi műhely étteremmé.
Komfortunkat javítandó, nem kellett hosszú sétával fárasztani
magunkat, mert egy helyszínen zajlott le minden. Az ízletes és
kiadós vacsorát követően baráti eszmecserék, hosszú beszélgetések, kerekasztal tárgyalások alakulta ki. Éjszakai menedékül Biatorbágy egyetlen szálloda komplexuma szolgált, amely jó
választásnak bizonyult. Kényelmes, jól felszerelt csendes hely.
A szerencséseknek jó kilátással a Budai hegyekre. Szívesen töltöttem volna el itt hosszabb időt is, mert nagyon színpatikus a település, szolgálatkész a személyzet és a szálloda is nyújtott volna még jobbnál jobb szolgáltatásokat, amit idő hiányában nem
tudtunk élvezni. Ilyen volt például az alsó szinten lévő medence.
Buli, haverok, Fanta! Mi kell még? Sikerült átszerkesztenünk a
szervezet működését szabályozó dokumentumokat, jó volt a
szervezés, jó volt a társaság és az ellátásunkra sem lehetett panasz. Köszönöm a szervezőknek a fáradságos munkájukat és
köszönöm minden kollégának, hogy újból részt vehettem e jeles
rendezvényen. Sikeres, kitartó munkát kívánok az újra megválasztott vezetőinknek, a bizottságok tagjainak és nem utolsó
sorban minden mozdonyvezető munkatársnak, mert nélkülük,
nélkületek ez nem jöhetett volna létre és nem működhetne.
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Megkérdeztük
Besztercán Kornél
Kornél! Mondd, hogy érezted magad a Mozdonyvezetők
Szakszervezete 7. kongresszusán?
A közelmúltban lehetőségem nyílt a hetedik kongresszuson az
Északi tagcsoportot másodmagammal képviselni. Ez volt az
első ilyen nagy volumenű a szakszervezet által tervezett program, melyen részt vehettem, így konkrét tapasztalatok hiányában csak előzetes elképzelés-halmazom volt. A programsorozat alapvetően két részből
tevődött össze. Az első a protokolláris rész volt, amelyen a meghívott vendégek is részt vettek. Külön örömömre szolgált, hogy rengeteg ismerős mozdonyvezetővel találkoztam itt. Persze nem csak ők tiszteltek
meg bennünket jelenlétükkel, hanem magas rangú
állami, vasúti, illetve egyéb szakszervezetek vezetői
is. Meggyőződésem, hogy az utóbb felsorolt vendégek jelenléte, egyenesen arányos szakszervezetünk vasúti, illetve közéleti
megítélésével, ezt a gondolatot erősítik meg a köszöntő beszédekben elhangzott mondatok is. A hangulatot a Csík zenekar jól
eltalált, kiemelkedő színvonalú előadása fokozta. Az első rész
zárása egy fogadással végződött. Rövid szünetet követően jött
a második rész, melyen már csak a szakszervezet küldöttei vehettek részt. Itt választottuk meg a szakszervezet elnökét, és alelnökeit, illetve aktualizáltuk a szakszervezet működését érintő,
és befolyásoló dokumentumokat is. Szükséges is volt ez, hiszen
ha belegondolunk az életben minden folyamatosan változik körülöttünk, egy ekkora szervezeti egységnek erre reagálni kell.
Persze ez a dokumentumok terjedelméből, és a számos vélemény különbségből adódóan nem volt egyszerű feladat. Utóbbinak rendkívül örültem, hiszen a felszólalások mögött a legtöbb
esetben alapos, akár hónapokra visszanyúló felkészültséget
véltem. Végül minden témában kompromisszum gazdag, jó
megoldások születtek. Sor került még a ciklus alatti beszámolókra is, és itt emelném ki külön pozitív példaként a GySEV tag-
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csoportvezetőjének írásos beszámolóját, melynek sorai között
rendkívüli alaposságot, és igyekezetet fedeztem fel.
A rendezvény két napos volt, hogy telt közte az este?
Azon túl, hogy a tagcsoportunk érdekeit próbáljam képviselni
még egy nagyon fontos feladatot tűztem magam elé célul. Nem
túl régóta csatlakoztam a tisztségviselők közé, ezért az este
során szerettem volna jobban megismerni a többi küldött által
képviselt eszméket egy kicsit kötetlenebb körülmények között.
Bíztam benne, hogy az este során lazul a nyakkendőkön a csomó, és barátibb hangvételben folytatódik tovább a szakszervezeti munka. Ez így is volt, viszont az igazsághoz hozzá tartozik,
hogy az egész napos mentális terheltség következménye, és a
másnapi feladatok előrelátható terhe miatt kevés kivétellel inkább a pihenést választottuk.
Összességében tehát elmondhatod, hogy jól érzeted magad,
részt kívánsz venni hasonló eseményeken a későbbiek során?
Mindenképpen. Megtiszteltetésnek tartom, ha részt vehetek
még hasonló eseményeken, és tolmácsolhatom tagjaink, illetve
saját véleményemet a mozdonyvezetői közösség egészét érintő
rendezvényeken. Az elmúlt másfél-egy év során jelentős tisztségviselői fluktuáció ment végbe, úgy gondolom ez a folyamat jó
irányba halad. Egyre több fiatal tisztségviselőt is üdvözölhetünk
köreinkben, így volt ez most a kongresszus során is, én is ide sorolom magamat. Véleményem szerint a siker egyik kulcsa, ha a
különböző életkorú tisztségviselők megtanulnak harmóniában
együtt dolgozni, hiszen a kibontakozható fiatal lehet motor, a tapasztalt tisztségviselő pedig kontroll a későbbi munkák során.
Köszönjük Kornél! Kívánunk sok eredményt a szakszervezeti
munkáid során!
És is köszönöm a lehetőséget. Bízom a további jó eredményekben, hiszen a tisztségviselők által elért eredmények alapjaiban
határozhatják meg a mozdonyvezetői munka körülményeit.
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Csőgör László
Útban a 2014. évi MOSZ 7. Kongresszusa felé.
Kedves pusztaszabolcsi kollégák! Először is
szeretném megragadni az alkalmat, hogy a
Mozdonyvezetők Lapján keresztül is köszönetet
mondjak megtisztelő bizalmatokért, hogy képviselhetlek benneteket egy nagy múltú és erős
jelenü szervezetben, a MOSZ-ban. Bízom benne,
hogy nem okozok csalódást. A lehető legjobb tudással fogom támogatni a szakszervezetünket
és a pusztaszabolcsi tagcsoportunkat. Szeretném, ha egy igazi jó összetartó közösség lenne továbbra is a szervezetünk, sőt
még e téren erősödnénk is. Még nagyon újonc vagyok e téren, de
bízom benne lesz erőm, időm a fejlődésre. A megelőző néhány
hónap nem kis mennyiségű ismeretet zúdított rám. Nagy volt
a készülődés a szeptemberi Kongresszusra, és még e közben
az aktualitásokkal is foglakozni kellett – választások, rendezvények, bérfejlesztési tárgyalás, kollektív szerződés módosításának vitája, tisztségviselői képzés, stb.- Napjainkban nagyon
nehéz helyzetben vagyunk, jelentősen le vagyunk korlátolva a
törvények által, hogy kellő erejű képviseletet tudjunk elérni kollégáinkért. Nagyon meg kell küzdeni céljaink eléréséért. - Az
alapdokumentumok módosításának vitája rengeteg időt és erőt
emésztett fel mindenkiben. Nem kis munka volt, míg elérkeztünk a nagy naphoz szeptember 25.-hez. Kissé ideges voltam
hisz ilyen jelentős eseményen ilyen titulusban még nem volt részem. Most nem csak rólam van szó, mint mondjuk egy időszakos vizsgán. Igaz azon is sok múlik a munkahelyed és családod
jövője, de most, mint kint a vágányon még több száz, több ezer

emberért is felelsz hisz ők rád, rám szavaztak és adtak bizalmat, hogy képviseld, képviseljem őket. Ezúton is szeretnék Dr.
Dancsa Attilának gratulálni a szervezés színvonalas lebonyolításáért. Helyszíne a Biatorbágyi Faluház. A Faluház előterében
a mozdonyvezetői hivatást bemutató kiállítás is megtekinthető
volt melyet, Nagy József állított össze. A rendezvény protokoll
részében a Csík zenekarral is részünk nyílt felállva, együtt énekelni – „Sebesen forog a magyar gőzös kereke…”- Ezután több
köszöntőt, beszédet is hallhatunk, mint: Dávid Ilona, Kiss László,
Dr. Fónagy János, Jesus Garcia Fraile, Gaskó István személyében. Megtörtént a régi történelmi zászlók bevonulása és a MOSZ
új zászlójának avatása. Ez mind kicsit oldotta a kedélyeket, de
ezután történt az érdemi munka. Az előző hónapokhoz hasonlóan csak erőteljesebben folytak le a szavazások. Kisebb nagyobb
ellenjavallatokkal, de megszületett az alapdokumentumunk
módosítása. Ezt követően megtörtént a Vezetői tisztségviselők
választása mely eléggé késői időre nyúlt. Az eredményeket már
ismeritek. Másnapra is maradt még az érdemi munkából bőven,
de kitartásunknak köszönhetően leküzdöttük az akadályokat.
Ezután újult erővel állunk elébe az elkövetkezendő éveknek céljaink, programjaink elérése érdekében. Bízom benne tagjaink is
sok segítséget nyújtanak ebben nekünk, hisz mi értük vagyunk.
Ez a pár hónap, mit eltöltöttem a szövetségben jó pár dolgot
segített más szemszögből meglátni. Remélem tagjaink közötti
kommunikáció és bizalom továbbra is fennmarad, sőt erősödik
az érdekeink elérése céljából. Hisz mint már régen Abraham
Lincoln is megmondta: „A megosztott nép nem képes egyesíteni erőit”

Horváth János
Ismét Biatorbágy volt a helyszíne a Mosz 7.kongresszusának. Az
első nap délelőtti programja a protokoll jegyében zajlott, aminek
a legfelemelőbb pillanata a Mozdonyvezetők zászlójának avatása volt. A felszólalók nagyon visszafogott, udvarias majdnem sablonbeszédeket prezentáltak
számunkra. A Csík zenekar magas szintű zenéje
foglalta keretbe a délelőtti programot.
A finom ebéd után kezdődött az igazi munka. A
Mosz alapszabályának módosítása hatalmas vitákat generált, de végül is a rengeteg módosítás
után a kongresszus elfogadta. Már estébe hajlott
az idő mikor a Mosz vezető tisztségviselőinek és
a különböző bizottságok tagjainak választása
megkezdődött. A gratuláció jár a megválasztottaknak.
A késő esti vacsora után a küldöttek kötetlen formában beszélték meg saját területük problémáit.
Másnap korán volt reggel. De frissnek kellett lenni,mert veretes
téma várt ránk. A Mosz következő négy éves programja. A fontosságának megfelelően óriási vita bontakozott ki, de végül is a
küldöttek elfogadták a programot.
Összegezve: A kongresszus elvégezte a munkáját, úgy gondolom (legalább is remélem), hogy a megválasztott vezetők átérzik
a felelősség súlyát és megfelelő erővel védik a mozdonyvezetők
érdekeit. A felállított program jó, a kitűzött célokból kell minél
többet elérni. Ismétlem minél többet.
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Megkérdeztük
Gusztos Károly
2014. szeptember 25-26-án, Biatorbágyon tartott a MOSZ 7.
Kongresszusáról röviden annyit tudnék mondani, hogy egy jól
előkészített, a kitűzött célt elérő rendezvény volt.
Azonban, kicsit bővebb leírást kértek tőlem,
amit, az alábbiakban fejtenék ki:
A helyszín (szinte már hagyomány), újra elvarázsolt. Szerintem, fontos, hogy egy szervezet
kötődjön olyan településekhez, amelyek tükrözik
a hozzá tartozó –jelen esetben tagok- emberek
munkáját, érzéseit, történelmi kötődésüket, melyet elődeiknek köszönhetnek. Tudjuk, hogy az
1931. szeptember 13.-i esemény nem örömteli a
mozdonyvezetői társadalomra nézve, de ott egy
Kollégánk igyekezett megelőzni a tragédiát. Én úgy érzem, közünk van Biatorbágyhoz.
A megnyitónak voltak számomra megható részei, a közös
éneklés mellett, a történelmi zászlók bevonulásakor tudatosult bennem, hogy igen, a mi szervezetünknek is szüksége van
ilyenre. Azt sajnáltam, hogy az átadás nem a tervek szerint sikerült! Nekem olyan érzésem volt, nem mindenki vette komolyan
érzéseinket…
A köszöntőktől nem vártam nagy dolgokat, a helyükön kezelem
őket, udvarias gesztusnak veszem az elhangzottakat, örültem,
hogy mindenki betartotta az időkeretét. Szünetben hallottam,
voltak, akik többet vártak ezektől a beszédektől.
A Csík zenekar profi előadása, megszólalása, mondanivalója
emelte rendezvényünk színvonalát. Reméltem, sokan látják az
online közvetítésen keresztül, de sajnos, még nem találkoztam
olyannal, aki beszámolt volna a közvetítésről. Volt, aki próbálkozott, de nem tudta elérni számítógépén. Ezen a téren van még
mit tenni!
A kiskunhalasi tagcsoport vendégei megelégedéssel beszéltek
a kongresszus nyilvános részéről, köszönték a meghívást, megtiszteltetésnek vették azt.
Ebéd után kezdődött a MOSZ 7. kongresszusán az érdemi munka, amely késő estébe nyúlt, s másnap folytatódott. Vártam az
óriási változást a Küldött Közgyűlésekhez képest…, hiába! Hiába voltak az anyagok időben kiadva, hiába kezdődött el időben a
javaslatok „összefésülése”, semmi változást nem tapasztaltam,
értetlenül álltam (most is) bizonyos esetek előtt. S, hogy miért
voltam értetlen, leírom, hogy területünk hogyan áramlik az információ. Tehát, nálunk úgy zajlik a szakszervezeti munka, hogy
a megkapott anyagokat mindenki átnézi, saját helyén kikéri a
kollégák véleményét, s ezeket a területi ügyvivő felé továbbítja.
Ha van nézeteltérés, azt területi szinten próbáljuk kezelni - ami
néhány eset kivételével sikerül is -, s így visszük tovább felsőbb
fórumra. Így, nálunk ritka a felesleges hozzászólás, az olyan
kezdetű felszólalás, hogy „Nem akarom ismételni az előttem
szólókat, de …”, és elismétel mindent, ami már elhangzott előtte,
vagyis, rabolja az időt, elveszi a lehetőséget az érdemi munkától.
Lehet, erre délen az emberekben csak egy egészséges exhibicionizmus fejlődött ki, s nem kell küzdenünk ezzel a problémával.
Vagy tudjuk kezelni? Vagy elfogadjuk a területen megállapodott
dolgokat? Ha nem, akkor ott az egyén előtt a lehetőség, hogy elmondja a külön véleményét, de csak akkor. Nem tudom a megoldást, de ezen a területen még sok a tennivalója a MOSZ-nak.
Még egy dologra lettem figyelmes az utóbbi időben, ami nem az
egységünket szolgálja: egyesek olyan javaslatokkal állnak elő,
ami már első olvasatra látszik, hogy halálra van ítélve, mert kidolgozatlan, tele van ellentmondással, s csak azt a célt szolgálja,
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hogy helyben el tudja mondani: „Látjátok, megint leszavaztak?”
Veszélyes játékot űznek ezek az emberek, gondolkodjanak el,
hova vezet ez a populista viselkedés! De, nekünk sem lehet legyinteni rájuk, mert már én is így írok, hogy ŐK, meg MI! Jó ez?
Azokról a hozzászólásokról pedig említést sem tennék, amik
a fent említett helyszínhez, a meghatódottsághoz méltatlan beszédet (?)tartottak kivagyiságból, vagy ki tudja, miért.
Persze, nem volt ilyen sötét az összkép! Én csak a sok éves hibákra reflektáltam, amiket ÉN tapasztalok az összejöveteleinken, s véleményem szerint most sem tudtuk orvosolni azokat. A
találkozás örömét ezek az apró semmiségek nem tudták elrontani! Végeredményben visszajutottam első mondatomhoz: 2014.
szeptember 25-26-án, Biatorbágyon tartott a MOSZ 7. Kongres�szusáról röviden annyit tudnék mondani, hogy egy jól előkészített, a kitűzött célt elérő rendezvény volt.

Köszönjük a Vasúttörténeti Alapítvány kiállítását amely a kongresszus ideje
alatt volt megtekinthető.
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Kongresszusi
szilánkok
• Biatorbágyon, a MOSZ alapszabályhoz módosító javaslatot
nyújtottak be a szombathelyiek. Nehezen volt értelmezhető a
javaslatuk, de a végén jól jöttünk ki belőle, mert közösen megállapítottuk, hogy „a javaslatuk lényege nem a (g) pontban van.”
Ennek ellenére egy kongresszusi küldött idő előtt elment.
• Torony László, kongresszusi küldött megjegyezte, hogy „aki
kongresszuson zászlót tud lengetni, az mehet partjelzőnek!”
• Biatorbágyon a Kongresszus választott Elnököt, Alelnököket,

Ellenőrző Bizottságot, Országos Választási Bizottságot és Etikai
Bizottságot. A választási bizottság munkáját
könnyítendő különböző színnel jelöltük a szavazó cédulákat és a hozzájuk tartozó urnákat.
Ezzel megvalósítottuk a „sárga- fehér- zöldpiros- és kék cédulás választásokat.”

Szegedi Zoltán
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ALE
ALE Elnökségi ülés és Kongresszus SINAIA - Románia
Az ALE őszi elnökségi ülésére 2014.október 10-12-ig
került sor a romániai Sinaiban.

Az elnökségi ülés 10-én volt és másnap került sor az ALE kongresszusára. A kongresszusra a MOSZ delegációját Kiss László
elnök úr vezette a két delegált dr. Dancsa Attila és Gazsó Attila
urak voltak.
Az elnökségi ülésen és a kongresszuson a szerb szakszervezet nem vett részt, mert ugyanebben az időben tartották saját
kongresszusukat. A német elnök – Klaus Weselsky - pedig a
GDL sztrájk miatt maradt távol. Az ülés a napirendi pontok elfogadásával kezdődött, melyek a következők voltak:
• A nápolyi elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
• Az elnökség beszámolója
• A kongresszus előkészítése
• A VVMC /holland/szakszervezet javaslata az alapszabály
módosítására
• Pénztárosi beszámoló az ALE pénzügyi helyzetéről
• Tagszervezeti beszámolók szóbeli kiegészítései
• Egyebek
• Az elnökség beszámolója:
• Az ALE elnöke beszámolójában ismertette a barcelónai
kongresszus óta eltelt időszak munkáját és eredményeit.
Nagyon intenzív négy év áll mögöttünk, a különböző tárgyalások és találkozások tekintetében. Ezek a találkozók
nemcsak az ALE elnökségére vonatkoznak, hanem a különböző országok regionális és nem ALE országok közti
találkozókra is.
Az ALE vezetősége több – más országok által szervezett rendezvényen és demonstráción vett részt.
Az elnök beszámolt a 2011-es nehéz pénzügyi helyzetről, ami
azt vonta maga után, hogy 2012-ben csak egy elnökségi ülés-

re adódott lehetőség. Ez a tény nem akadályozta meg a munka
menetét, mert az országonkénti beszámolók még intenzívebbek
és tartalmasabbak voltak, mint azt megelőzően, és így nagyon
sok értékes információhoz jutottunk hozzá. Nem sajnáltuk a
fáradságot arra, hogy az ALE-t bemutassuk úgy, mint az egyik
legnagyobb reprezentatív mozdonyvezető szakszervezetet Európában. Így volt alkalmunk találkozni az európai bizottság közlekedési és idegenforgalmi bizottságának elnökével. E tekintetben kiemelendő, hogy az ALE teljes elnöksége - mind a tizenhat
ország-jelen volt a parlamenti meghallgatáson Brüsszelben. Itt
az európai bizottság előtt ismertettük helyzetünket és továb-

Mozdonyvezetők Szakszervezete

bi terveinket és válaszoltunk a feltett kérdésekre. Benyújtottuk
javaslatainkat a bizottságnak a negyedik vasúti csomagtervvel
kapcsolatban. Ezt a lépésünket a CESI segítségével tudtuk megtenni. Az ALE növelte részvételét az európai vasúti ügynökség
/ERA/munkacsoportjaiban, abban az időszakban, amikor a
negyedik vasúti csomag kidolgozása folyt. Az ERA munkacsoportjaiban a következő országok delegáltjai vannak az ALE részéről: ZZM /lengyel/, VVMC /holland/, GDL /német/, SEMAF /
spanyol/, PEPE /görög/.
Rengeteget dolgoztunk
a másik nagy európai
szakszervezeti tömörülés – az ETF-hez való viszonyunk javítása érdekében. Több tárgyalást
folytattunk az ETF-hez
tartozó mozdonyvezető szakszervezetekkel.
/ norvég, dán, angol/.
Fontosnak tartjuk ezeket a tárgyalásokat, mert meg vagyunk
győződve arról, hogy kölcsönösen elősegítjük egymás céljainak elérését. Munkánk a CESI-vel folyamatos, mert a főtitkárral - Klaus Heeger úrral nagyon jó az ALE kapcsolata. Neki köszönhető az európai bizottság meghívása és meghallgatásunk.
Utolsóként szeretném megemlíteni azt az óriási erőfeszítést
és felelősséget a testület tagjai részéről, hogy a jelentős hiányt
/27 ezer euró/rendezni tudták. A tagdíjbefizetés rendeződött, az
elnökségi ülések színhelyének megválasztása is költségmegtakarítást eredményezett. Elértük azt, hogy a pénzügyi mérleg
pozitív irányba mozdult el. Természetesen ehhez nagyon nagy
mértékben hozzájárult az ALE pénztárosának – Karl Liechti-nek
a munkája, amit ezúton is köszönök és gratulálok.
A kongresszusi előkészítésben a VVMC /holland/ alapszabály
módosításra vonatkozó javaslata került szóba, ami az elnökségi
ülésekre való utazási költségeket célozta meg.
Pénztárosi beszámolóban elhangzott, hogy az ALE pénzügyi
helyzete rendbejött, sőt némi tartalék is képződött, köszönhetően a fizetési morál javulásának. Tagszervezeti beszámolóikat minden ország időben benyújtotta, szóbeli kiegészítés nem
hangzott el. Az utolsó napirendi pont keretében a MOSZ benyújtott egy javaslatot, melynek kidolgozója és előadója dr. Dancsa
Attila úr volt. A javaslat utalást tesz a mozdonyvezetői képzés
és oktatás területére, hogy a felkészültségük és tudásuk biztos
alapokon nyugodjon. Az ismeretanyag rendszeres karbantartása korszerű módszertan keretében és oktatási segédanyagokkal ellátva történjen meg. Javaslatunk, hogy hozzunk létre
egy közös projekt team-et, melynek célja, hogy az ALE tagországokban közelítsen a tudásanyag és a képzés színvonala. Az
ALE-n belül kerüljön megalakításra az oktatási és képzési projekt, valamennyi tagszervezet delegáljon szakmai képviselőket
a team-be. Amennyiben ezt az ALE elfogadja, akkor a következő
év elejére elkészülhet a projekt részletes leírása, ütemterve. Erről az ALE elnöksége dönt. A javaslatot minden egyes ország
nagy érdeklődéssel hallgatta és elismeréssel fogadta.
Tagszervezeti beszámolók:
-VSLF /Svájc/
Az SBB /svájci szövetségi vasút 32000 fő munkavállaló/ szakmai
szervezetei 2014.szept.17-én megállapodtak a kollektív szerződésről. Ez a szerződés érvényes az SBB, SBB CARGO teljes
állományára. 2015. jan.1-én lép életbe. Minden érintett elégedett
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volt az eredményekkel. Ez a megállapodás 4 évre szól. A VSLF
aktívan részt vett a tárgyalásokon. A vasárnapi pótlék mértéke
emelkedett. A vasúttól és a mozdonyvezetőktől nem voltak és
nem lesznek elbocsátások. Megőrizték munkahelyeiket.
-ULBD /Bulgária/
A BDZ nehéz anyagi helyzetben van, 600 millió leva adóságot halmozott fel. Az európai parlamenti választások után a kormányzó koalíció benyújtotta lemondását. A mozdonyvezetők beígért
bérnövekedéséből nem lett semmi. Az ULBD szövetségre lépett
a GEB /vasutasok szakszervezetével, amely a legnagyobb vasúti szakszervezet, 14000 tagja van /. A megállapodás lényege, az
ULBD tagja a szervezetnek, de továbbra is önálló jogi személy,
saját alapszabállyal, tárgyaló partner a szociális párbeszédben.
-VVMC /Holland /
A tárgyalásukat a vasút vezetésével a szociális biztonság témakörében folytatták le. Ez az elsődleges és legfontosabb téma,
amiről a VVMC tárgyal, a társadalombiztosítással az Ariva-val. A
kormány nyugdíjrendszere jelenleg 65 év és két hónap. Ez minden évben pár hónappal növekszik, így 2021-re a nyugdíjkorhatár 67 év lesz. Jelenleg a nyugdíj kétharmad részét a munkáltató
fizeti - ez adómentes – de a törvényhozók ennek csökkentését
tervezik. A másik tervezet az, hogy a holland vasút tovább csökkenti a családtagok utazási kedvezményét. 6 óra 30 - 9 óra között és 16 óra 30 – 19 óra között / tehát csúcsidőben/ 42 %-os
adóval tervezik emelni.
-FS-FR /Szlovák /
Az év elején aláírták a kollektív szerződést mind a személyszállítás mind a Cargo részére. Ez a szerződés még érvényes, de rövid
időn belül megkezdődnek a
2015-re vonatkozó bértárgyalások. Szlovákiában sok
magán vállalat vesz részt a
vasúti közlekedésben. Bár
itt nincsenek kollektív szerződések és a munkakörülmények is rosszabbak,
mint a ZSSK vagy a ZSSK
– Cargonál, de a bérek sokkal magasabbak, mint az
állami vállalatnál. Sokszor
zsebbe kap kétszer annyi fizetést. mint a ZSSK vagy Cargo mozdonyvezetői .És itt jön rájuk nézve a veszély! Nagyon sok mozdonyvezető- bár rosszabbak a körülmények – de jobb a kereset- átmegy a magán cégekhez. Ez az eredmény vezetett oda,
hogy jelenleg az állami cégnél hiány van mozdonyvezetőkből.
Ha ez így folytatódik, akkor eljön az az idő, hogy az állami cég
nem tud megfelelő szolgáltatást nyújtani. A szakszervezetek,
mint a munkavállalók képviselői, júliusban megkezdték a külön
tárgyalásokat a munkaadóval, azzal a céllal, hogy a mozdonyvezetők jobb bért kapjanak. A következő tárgyalás október 16-án
lesz. A többi szakszervezetnél még nem ismerték fel annak a
veszélyét: ha nincs mozdonyvezető, nincs szállítás és akkor nagyon sok más munkahelyre sincs szükség. Több tárgyalás volt a
minisztérium és a pálya hálózatot működtető között a biztonság
kérdésében. Elvárják a fokozott ellenőrzést a pályákon, mert
ennek hiányában a magán szektor tisztességtelen gyakorlatot
folytat.
-SEMAF /Spanyol /
A májusi elnökségi ülést követően a SEMAF több tárgyalást
kezdeményezett a munkáltatóval a személyzetet érintő ügyekben. Ezek közé tartozott egy olyan tervezet, amely az új mozdonyvezetők beilleszkedését segíti. Megállapodás jött létre 52

új mozdonyvezető felvételéről. Az újak felvétele azért történt,
hogy azokat pótolni tudják, akik nyugdíjba mennek, vagy akiknek az egészségi állapotában romlás következett be és ezért
más munkakörbe helyezték őket. Másik tárgyalási pont volt az,
hogy a RENFE készítsen tanulmányt a mozdonyvezetői nyugdíj
korhatár idejéről. Úgy gondolják, ezek a megállapodások szilárd
alapok a további tárgyalásokhoz. A SEMAF készül a novemberi
kongresszusra.
-ZZM /Lengyel /
A kormány által a vasút regionális közlekedésre átadott vonalai hatástalannak bizonyultak. Számos régióban kicsi és nem
hatékony vasúti társaságok jöttek létre. A kollektív tárgyalások
nagyon nehezen indultak meg, mert a vállalat eddig úgy gondolta, hogy nincs nagy szükség rá. A ZZM nagyon harcol a vasúti
biztonság és közlekedés törvényeinek szabályozásáért. Teszi
ezt azért, mert sok magán szolgáltatónál nincsenek kollektív
szerződések és ez visszaélésekre ad lehetőséget, különösen a
munkaidő tekintetében. Jogi szabályozás szükséges.
-NSMS /Szerb /
A rendkívüli nehéz gazdasági helyzet kihat a szerb vasutakra is,
ami oda vezet, hogy nagymértékben romlottak a munkakörülmények. A politika megváltoztatta a vállalati vezetést és innentől
fogva a szakszervezeteket tartották a reformokra irányuló megújulás legfőbb akadályának. Megszorító intézkedések tömegét
hozták, melyeknek legfőbb szenvedői legnagyobb mértékben
költség és fizikai értelembe véve a mozdonyvezetők voltak. Első
naptól az egység megtörése volt a cél. Sajnos a szakszervezeti
vezetés ezt nem tudta kellőképpen kezelni, nem a helyes utat
választották, a menedzsmenttel illegális dolgokat követtek el.
Nagy volt a tagok között az elégedetlenség és rendkívüli közgyűlés keretében leváltották az elnököt és az alelnököt. A közgyűlés
egy korábbi alelnököt jelölt ki a rendkívüli kongresszusig, amely
2014.október 10-én lesz. /egybeesve az ALE kongresszusával /.
ALE kongresszus
2014.október 11-én került sor az ALE kongresszusára. A megnyitó után a napirendi pontok elfogadása majd a választási szabályzat elfogadása következett. Ismertették a szavazásra jogosultak számát országonként.
Az elnöki beszámolót majd a pénzügyi ellenőrző bizottság beszámolóját hallgatták meg a küldöttek.
A pénztárosi beszámoló következett, majd ezt követően a régi
elnökség lemondott megbízatásáról. Megkezdődött a szavazás.
A következő eredmény született:
ALE elnök: 		Juan Jesus Garcia Fraile 			
		/SEMAF Spanyolország/
ALE alelnök: 		Leszek Mietek /ZZM Lengyelország/
		Pietro Serbassi /Fast Ferrovia Olaszország/
Pénztáros:		Karl Liechti /VSLF Svájc/
PEB: 		Arthur Mechier /SACT Belgium/
		Péter Dubovsky /FS-SR Szlovákia/
A megválasztott személyek elfogadták megbízatásukat. Ezek
után az alapszabály módosítására benyújtott javaslatokat tárgyalták meg. A VVMC javaslatát - az utazási
költségek átvállalására - a tagszervezetek
nem fogadták el. A kongresszus a régi-új elnök zárszavával ért véget melyben ismertette
a jövő terveit és munkáját.
A vezetés nevében megköszönte a bizalmat.
Róka György
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Jogtanácsos válaszol
… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!
elsőfokú bíróság következtetése ellentétben állt az általa megállapított tényállással, így a megtévesztő felperesi magatartás
nem támasztható alá a peradatok alapján, emellett „…a szolgálatcserére vonatkozó kérés fennakadást az alperes működésében nem okozott…”. A munkáltatói eljárás második indoka
szerint a munkavállaló megalapozatlanul tüntetett fel hét percet
a mozdonyvezetői esemény jelentés megírására. A másodfokú
bíróság álláspontja szerint azonban a mozdonyfelvigyázó a KSz
értelmében leigazolhatta és le is igazolta a munkavállaló által
feltüntetett plusz időszükségletet. Mindezek eredményeként, az
alperesi munkáltató nem bizonyította egyik kötelezettségszegés
esetében sem annak valós voltát. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, amennyiben „…ezen bizonyításra sikerrel került volna sor, ez esetben a törvényszék álláspontja szerint az alperesi
intézkedés okszerűtlenség miatt lenne jogellenes.”. Egyrészt, ha
a felperesi munkavállaló megalapozottan jelzi a munkált atónak, hogy nincs biztosítva a napi pihenőideje, akkor az alperest
is terhelő együttműködési kötelezettség miatt „…az alperes oldalán kötelező, hogy kísérelje meg a szolgálatcserét.”. Másrészt,
ha a munkáltató „…a kialakult gyakorlaton változtatni kíván az
esetben pedig a fokozatosság elvét kell betartani, fel kell hívni a
munkavállalókat az eddigi gyakorlat megváltoztatására…”.
Mindezekre is tekintettel állapította meg a másodfokú bíróság,
hogy a mozdonyvezető nem szegte meg kötelezettségét, ezért
jogszerűen nincs lehetőség a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására vele szemben.”. Azonban tévedtem, miután a másodfokon eljáró törvényszék döntését nem fogadta el az alperesi
munkáltató. A másodfokú ítéletet megtámadta, felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be a Kúriához jogszabálysértésre hivatkozva.
A peres eljárás most viszont valóban befejeződött, ugyanis a
Kúria elutasította a munkáltató kérelmét.
Rögzítette a Kúria, hogy a munkáltató a „…felülvizsgálati kérelmének indokaként arra hivatkozott, hogy a jogerős ítélet a
tényállást nem megfelelően állapította meg,
illetőleg abból okszerűtlen következtetést vont
le. A felülvizsgálati kérelme indokolásában
azonban konkrét jogszabálysértést nem jelölt
meg, nem hivatkozott a Pp. 206. §, illetőleg a Pp.
221. §-ában foglaltakra.”. Vagyis a benyújtott felülvizsgálati kérelem nem felelt meg a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
Dr. Király György
272.§ (2) bekezdésében foglaltaknak.
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A Mozdonyvezetők Lapjának februári számában szóltam a következő peres eljárásról:
„Néhány hónapja fejeződött be
azon munkaügyi peres eljárás,
amelyet röviden ismertetnék.
A munkáltatói jogkör gyakorló
azért kezdeményezett eljárást
szakszervezeti tagunkkal szemben, mert álláspontja szerint
jogtalanul kért a munkavállaló
másik szolgálatot arra való hivatkozással, hogy az eredeti munkaidő-beosztásában szereplő
két szolgálata között nincs biztosítva a lakáson töltött előírt napi
pihenőidő. A munkáltatói jogkör gyakorló szerint nem az előírásoknak megfelelően járt el a mozdonyvezető akkor sem, amikor
a menetigazolványban hét percet tüntetett fel mozdonyvezetői
eseménylap megírására. A munkáltatói intézkedést kiszabó határozat értelmében a munkavállaló megsértette a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 6.§
(1) és (2) bekezdését, az Mt. 52.§ (1) bekezdés d) és e) pontját,
a KSz 43.§ 1. pontját, valamint a KSz 4. számú mellékletének
4.11. pontjában foglaltakat is. Ennek megfelelően a KSz 75. §-a
szerint minősülő, munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettség
megszegésében vétkesnek mondták ki a munkavállalót, ezért
hátrányos jogkövetkezményként alapbérének 10.000,-Ft-tal való
csökkentését rendelték el egy havi időtartamra. A határozat átvételét követően lefolytatott békéltetés eredménytelenül zárult,
így kollégánk kereseti kérelmet nyújtott be az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon, miután megítélése szerint a
terhére rótt kötelezettségszegést nem valósította meg. Az első
fokon eljáró bíróság a felperesi munkavállaló keresetét elutasította. A másodfokon eljáró törvényszék azonban megváltoztatta
az elsőfokú bíróság ítéletét és az alperesi munkáltató határozatát hatályon kívül helyezte. A törvényszék az elsőfokú bíróság által levont jogkövetkeztetéssel nem értett egyet, azt nem
osztotta. A másodfokú bíróság szerint a munkáltatói eljárás
első indoka az volt, hogy megtévesztette az alperest a felperes,
amikor a „…szolgálatból való lejelentkezéskor azt közölte, hogy
a következő szolgálatig nem lesz meg az előírt pihenőideje, mert
az alperes álláspontja szerint az a kollektív szerződés szerint
meg lett volna.”. Ehhez képest a törvényszék rögzítette, hogy az
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Gondoskodjon nyugdíjas éveinek biztonságáról!
A 19 éve stabilan működő, kiemelkedő hozamot elérő Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a nyugdíjas évek biztonságának
megteremtése érdekében munkahelytől függetlenül várja a
munkavállalókat.
Rugalmas tagdíjfizetés, kedvező hozam, 3 éves tagsági viszony
után alacsony kamat mellett tagi kölcsön, 10 év után adómentes, szabadon felhasználható hozam, nyugdíjazáskor választható nyugdíjszolgáltatás.
Azok a munkavállalók, akik 2014. október és november hónapban belépnek, illetve más önkéntes nyugdíjpénztárból átlépnek
a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztárba a két hónapra befizetett
tagdíj teljes összegben, költségek levonása nélkül a pénztártagok egyéni számláján kerül jóváírásra.
Ha többet szeretne tudni részletesen informálódhat:
honlapunkon, a www.vasutaspenztar.hu munkatársainktól
a vasutasp@t-online.hu címre elküldött levél formájában, a
06 1 363 7716 telefonszám hívásával, személyesen a
1145 Budapest, Columbus u. 35. szám alatti ügyfélszolgálaton.

Alapítványi hírek, 2014. szeptember - október
Alapítványunk kuratóriuma 2014. október 16-án tartotta ülését, amin részt vett a kuratórium négy tagja. Az
ülés során viszonylag nagyszámú, összesen 23 kérelemmel foglalkoztunk.
Elutasításra egy kérelem került, mert a kérelmező szociális rászorultsága nem állt fenn, valamint három kérelemhez is kiegészítést kellett kérnünk, hogy a kérelmező által leírtak dokumentumokkal is alá legyenek támasztva.
A többi kérelmet - szám szerint 19-et - a kuratórium összesen
840 000Ft-al támogatta.
Sajnálatos módon ismét elhunyt két kollégánk, valamint egy
kollégánk felesége, így a családok részére 125 000Ft – 125 000Ft,
ill. 50 000Ft segélyt utaltunk át.
Két mozdonyvezető daganatos betegségben szenved, felépülésükhöz, rehabilitációjukhoz, 50 000 – 50 000Ft-al járultunk hozzá.
Öt kollégánkat az az öröm érte, hogy gyermekük született, részükre összesen 85 000Ft-ot utaltunk át.
Nyolc kollégánkon azért segítettünk, mert gyermekének gyógykezeléséhez így járultunk hozzá, illetve olyan rossz szociális
helyzetbe került – többnyire hosszabb betegség következményeként - hogy segítségünk nélkül nem tudta anyagi gondjait,
megélhetését megoldani. A nyolc segítségre szorulón összesen
235 000Ft-al segítettünk.
Érdekességként megemlítem, hogy érkezett még egy un. kárfelelőségi segélykérelem, mivel az ügy 2011 óta húzódott és a napokban zárták le. A kártérítési kötelezettséggel sújtott kollégán
120 000Ft-al segítettünk.
Kérjük a hozzánk forduló kollégákat, hogy a kérelmen tüntessék
fel az elérhetőségüket! (A leghasznosabb ebből a szempontból
az email-cím) Így, ha hiányosságot tapasztalunk, könnyebben

tudunk kiegészítést kérni, valamint, a döntést követően sms
üzenetet, vagy e-mail-t tudunk küldeni a döntés eredményéről.
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 használják!
Alapítványunk következő ülését várhatóan december közepén
tartja, erről pontosabban tájékoztatjuk az érdeklődőket a MOSZ
honlapján.
(http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=23) tájékozódhattok.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke

Tóth Ferenc Attila
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RCH hírek
Félévi értékelés – a kocsivizsgálati tevékenységről
számokban
A felkészült szakmai munka gyümölcse: a legveszélyesebb biztonsági kategóriákban értünk el további kocsivizsgálati minőségjavulást.
A vállalat első féléves statisztikája szerint kocsivizsgálati ellenőreink 1024 belföldi és nemzetközi forgalomban közlekedő vonatban 20682 kocsi műszaki vizsgálatát végezték el eddig idén. Az
RCH bizalmi vonatainak minősége megfelelt a minőségi elvárásoknak, a súlyozott összhibaérték nem érte el az 1%-ot. Az ös�szesítés arra is rámutatott, hogy az előző év azonos időszakához
képest tovább sikerült javítani az eredményeket a vasútbiztonságot leginkább befolyásoló 4-es, illetve 5-ös hibaosztályokon
belül. A 3. hibakategóriában közel azonos eredményt tudunk
felmutatni, mint a tavalyi év első félévében. Az eredmények
önmagukért beszélnek, a kocsivizsgálók és a QMS ellenőrök jó
együttműködésben végzik mindennapi feladataikat, a kocsivizsgálati eredmények pedig kedvező tendenciát mutatnak.
A társaság 530 kocsivizsgálója, 55 szolgálati helyen, a MÁV teljes hálózatán gondoskodik a Rail Cargo Hungaria tehervonatainak biztonságos közlekedtetéséről, illetve a műszaki bizalmi
elv szerint közlekedő nemzetközi vonatok előírt minőségéről.
Munkájukat – Magyarországon egyedülálló jelleggel – külön
QMS csapat segíti a folyamatos minőségfejlesztés érdekében. A
Rail Cargo Hungaria 2011-ben – anyavállalatának mintájára és a
nemzetközi teherkocsi használati szerződés (AVV) rendelkezéseinek megfelelően – bevezette a kocsivizsgálati tevékenységre
vonatkozó minőségirányítási (Qualitätsmanagementsystem =
QMS) rendszert és felállította jelenleg 8 fős QMS csapatát. Az
ellenőrök feladata, hogy szúrópróbaszerűen, együttműködve a
kocsivizsgálókkal ellenőrizzék a kiválasztott kocsik állapotát,
műszaki alkalmasságát és az előírások alapján, a közlekedés-
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biztonsági szempontokat figyelembe véve döntsenek azok továbbíthatóságáról.
A Rail Cargo Hungariánál a kocsivizsgálók és QMS ellenőrök
szakmai munkáját a Teherkocsi Menedzsment irányítja, a végrehajtást pedig a területi a művezetők koordinálják.

25

Kiértékelés előtt a Service Center pilot
Szolgálati helyekről központokba: a helyfüggetlen rendeléskezelési tevékenységek Service Centerekbe történő szervezését mérlegeli a Rail Cargo Hungaria.
A fuvarozási szolgáltatás versenyképességének fokozása, gazdaságosabb működtetés, hatékonyabb és egységesebb rendeléskezelés, valamint konszern szintű folyamatharmonizáció.
Ezek a célok motiválták a Rail Cargo Hungariát, amikor úgy
döntött, megvizsgálja, hogy beilleszthető-e eredményesen saját rendeléskezelési tevékenységébe az anyavállalatánál, a Rail
Cargo Austriánál már hosszú ideje hatékonyan működő Service
Center rendszer.

Service Center próbaüzem az RCH-nál
Első lépésként a vállalat pilot projektet indított áprilisban. Az
51 szolgálati helyből kiválasztotta Miskolc-Gömörit és Dombóvárt, amelyeket próba jelleggel szolgálati központokként, azaz
Service Centerekként kezdett működtetni. A dombóvári szolgáltatási központba a Pécsbánya-Rendező és Kaposvár szolgáltatási helyek, a Miskolc-Gömöri központba pedig a Jászberény,
Hatvan, Füzesabony, Eger-Felnémet szolgáltatási helyek azon
tevékenységét integrálta, amelyek helytől függetlenül is végezhetőek. A pilot projekt jelenleg is tart, lezárását ősszel tervezik.
Azt követően a szakemberek kiértékelik a tapasztalatokat, majd
azok alapján a Rail Cargo Hungaria vezetése mérlegeli a Service
Center hálózati szintű kiterjesztésének lehetőségét.

A Serivce Center működési logikája
Az állomási tevékenység egyik csoportját a helyhez kötött vonatkezelési és fuvarozási dokumentumkezelési feladatok (mozdonyról levétel, átrendezés induló vonathoz, vonat mozdonyra
feladás, összeválogatás, útközbeni mérlegelési eredmény rávezetése a fuvarlevélre) adják. Ezeket helyben kell elvégezni (rakodóhely, kiszolgálási csomópont, vonat indító-, vonat célállomás),
ott ahol a kocsi, vonat éppen tartózkodik. A másik csoportot
azonban azok a rendeléskezeléssel kapcsolatos adatrögzítési
feladatok alkotják, amelyek helytől függetlenül is elvégezhetőek, ezért azok egységbe (Service Center) integrálhatóak.

Még jobban, még hatékonyabban
Finomhangolás: a vonatközlekedéshez kapcsolódó
állomási technológiák továbbfejlesztésén dolgozik az
Üzemeltetés szervezete.
Lezárult a Rail Cargo Hungaria üzemeltetési, azon belül is a vonatközlekedéshez kapcsolódó állomási technológiák felülvizsgálati folyamata. A fókuszban a fejlesztési lehetőségek feltárása
és a mindennapi gyakorlatba történő átültetése állt. Az összetett
és szerteágazó felmérés kiterjedt többek között a vonat előkészítési-, és feldolgozási folyamatokra, a kocsi irányítási feladatokra, a műveleti időszükségletek felülvizsgálatára. Górcső alá
került az RCH és a külső szolgáltatok közötti információáramlás minősége, valamint a vonatkezelési kapacitás vizsgálata.
Megtörtént az újonnan bevezetett informatikai alkalmazások
megfelelő működésének ellenőrzése, a kocsivizsgálói körzetek
aktualizálása, folyamatban van a vonatközlekedéssel kapcsolatos nyilvántartások egységesítése és egyszerűsítése. Mindez
jelentős mértékben járul majd hozzá az üzemeltetési hatékonyságban rejlő tartalékok felszabadításához.
A tervektől a megvalósításig
Az áprilisban indított, közel négy hónapig tartó felmérés mögött
megfeszített szakmai munka állt. A feladatokat – a Vonatkezelés
szervezeti egység vezetőjének, Czékus Józsefnek a koordinációjával – 5 munkacsoport, 39 fővel látta el 23 szolgálati helyen. A
felmérés és adatgyűjtés június második felében ért véget. Ezt
követően közel egy hónap állt a tapasztalatok kiértékelésére, a
technológiai módosítások július végétől léptek életbe.
Előrelépés szükséges
A technológiai felülvizsgálat a tapasztalatoknak és az előzetes
feltételezéseknek megfelelően számos olyan területre irányítot-

ta rá a figyelmet, ahol konkrét előrelépés szükséges.
A társaságnál bevezetett új informatikai alkalmazások miatt a
technológiai műveleti idők megváltoztak, ezért szükséges átdolgozni az állomási átsorozási időszükséglettel kapcsolatos
előírásokat. További hatékonyságnövekedés érhető el a kommunikáció gördülékenyebbé és folyamatosabbá tételével azon
kollégák és külső felek munkatársai között, akiknek a munkája
szorosan és közvetlenül egymásra épül.
Egyes szolgálati helyeken a felülvizsgálat rámutatott arra, hogy
a kocsivizsgálói munkakörben szolgálatváltáskor szükséges az
elcsúsztatott váltás a folyamatosság biztosítása érdekében. A
kocsivizsgálati tevékenység hatékonyságához járulhat hozzá az
informatikai infrastruktúrában rejlő lehetőségek teljesebb kiaknázása (rádió, MOTIS készülékek) és fejlesztése is (rádió mellett
mobiltelefonra való jogosultság, gyorsabb számítógép).
A felmérés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy az új IT alkalmazásokat – RC.TIS, MOTIS, ZIB/ZAB, Docker – a kollégák jól
használják, az azzal összefüggő technológiai folyamatváltozásokkal kapcsolatos ismereteket megfelelő szinten elsajátították
és alkalmazzák.
Czékus József a Vonatkezelés vezetője a felülvizsgálattal kapcsolatban hangsúlyozta, annak legfontosabb eredménye, hogy
kiemelt telephelyeinken felmértük az új IT rendszerek gyakorlati működési tapasztalatait. Ellenőriztük a vonat előkészítési-, és
feldolgozási folyamatokat, meghatároztuk a szükséges technológiai módosításokat. Feltártuk a menetrendtől eltérő közlekedés okait, dolgozunk ezek megszüntetésén.
RCH Marketing és Kommunikáció
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Területi hírek
Debrecen - Kelet
Nyár után az első területi híreket írom, így egy kicsit összeszorítva adok tájékoztatást, az utóbbi hónapok eseményeiről. Július
18-án a mátészalkai tagcsoport rendezett nívós vasutasnapot,
ahol a MOSZ elnöke és jogi alelnöke is személyesen képviseltette megát. A rendezvény a hagyományokhoz híven családias
hangulatban telt el és szinte a tagcsoport minden tagja megfordult a helyszínen.
Augusztus elsején a záhonyi, míg szeptember 20-án a nyíregyházi tagcsoport rendezett horgászversenyt. Mindkettő rendezvény sikeres volt és jó hangulatban reptették a halakat a
versenyzők. Amíg a nyíregyházi csapat a szokásos helyszínen,
Oroson, addig a záhonyi alakulat új helyszínen, Zsurkon próbálta
meg horogra kapni a halakat. Az egész napos fárasztó versenyt
ebéddel zárták a résztvevők, ami nem a megfogott halakból készült, hiszen tagtársaink sporthorgászok! ;-)
Szeptember hatodikán került megrendezésre a 40. Vontatási
kupa Miskolcon. A patinás sportnap Debrecen (Püspökladány),

Miskolc, Nyíregyháza (Mátészalka) és Záhony egykori vontatási
(gépészeti) főnökségek utódvállalatainak munkavállalói részvételével zajlik, immár negyven (!!!) éve. Az első helyen Záhony
végzett, megelőzve Miskolcot, így most mi őrizzük a kupát egy
éven keresztül. A rendezvény létrejöttében a jelentős szakszervezeti támogatottság mellett a MÁV-START Zrt. is segítséget
nyújtott és Csépke András üzemeltetési igazgató úr személyes
jelenlétével is megtisztelte a rendezvényt. A Záhonyi csapatban
öt mozdonyvezető is szerepelt, így kivettük a
részünket a siker elérésében.
Október 31-én kerül megrendezésre a MOSZ
kupa „A” csoportjának őszi fordulója Püspökladányban, Debrecen, Szolnok II, és Záhony
és a házigazda/rendező részvételével. Az erős
csoportból mindenkinek esélye van arra, hogy
továbbjusson a középdöntőbe.
Gyüre Ferenc

Miskolc
2014. szeptember 02-án a terület három tagcsoportjának ügyvivői összevont területi értekezletet tartottak Szerencsen. A 13 fő
ügyvivőből 10 fő jelen volt és kisebb érdeklődő csoport is megtisztelt jelenlétével minket. A területi ügyvivőként röviden bemutatkoztam és pár szóban vázoltam elképzeléseimet. Két dolog
lesz, ami a jövőt meghatározza számomra. Sok feladat és korrekt együttműködés a terület tagcsoportjai között. Számítok és
kikérem a három tagcsoport véleményét. Szeretnék a kollégák
között maradni, mert úgy gondolom, hogy az emberi kapcsolatok nagyon fontosak, nem lehet elszakadni a tagságtól.
Akkor még előtte álltunk a 7. kongresszusnak. Az Alapszabályhoz ill. a Választási Szabályzathoz a módosító javaslatainkat már
megtettük. Ugyanakkor a
kollégák hangot adtak a
véleményüknek. A megbeszélés eredményeit összefoglalva: a négyéves programban célul kell kitűzni a
járműállapotok javításának
kikényszerítését, a korkedvezmény minél további
életben tartását, ill. az azt
felváltó jogintézmény ránk
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vonatkozását, és az embertelen vezénylési gyakorlat megszüntetését. El kell érni a 35 év mozdonyszolgálati idővel rendelkező
kollégák tényleges anyagi elismerését.
Szóba került a tornanádaskai laktanya kritikán aluli állapota is.
Számtalan eseménylap született fényképfelvételek bizonyítják
az áldatlan állapotokat. Elhangzott akkor ott, hogy ebben az
ügyben, ha nem kapunk érdemi, választ a munkáltatótól, kénytelenek leszünk az ÁNTSZ-hez fordulni. Folytatása később az
lett ennek az ügynek, hogy a munkáltató felé többször jeleztük
az áldatlan állapotokat. A 2014. szeptember 24. ÜT ülésen fényképeket vetítettünk ki, hogy mindenki láthassa a laktanyai körülményeket. Tudomásom szerint 17 eseménylap keletkezett a
laktanyai állapotokkal kapcsolatban, és több kolléga
nem vállalta a visszautat,
mert nem tudott pihenni a
kijelölt helyen, a padláson
zörgő, rohangáló rágcsálóktól. A munkáltató javára
kell írni ugyanakkor azt,
hogy próbálták a helyzetet
orvosolni, jelezték a bérbeadó (Tornanádaska Önkor-
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mányzata) felé a gondokat, némi javítást a bérbeadó el is végzett
(kifestettek, alaposan takarítottak, beázásnyomokat eltüntettek)
de a vizes falon, a nyirkos levegőn, a rágcsálók éjszakai vonulásán nem tudtak érdemben változtatni. Ígéretet tett a munkáltató
arra, hogy új épületet keres, ahol jobb körülményeket tud teremteni. Sajnos az ígéret ígéret maradt. Ezt követően kimentünk
a laktanyába, körülnéztünk ott, és az illetékes ÁNTSZ-hez fordultunk. Úgy vélem, ez egy független szerv és a döntése szerint
fog a két fél eljárni. Az ÁNTSZ vizsgálatáról hivatalos értesítést
még nem kaptunk, de a munkáltató néhány nappal a vizsgálatukat követően felfüggesztette a laktanyáztatást Tornanádaskán.
Egyenlőre, ez a mozdonyvezetők idegeit borzoló krízishelyzet
megszűnt.
Szeptember 5.-én egy hagyományosnak számító eseményen
vettünk részt, a Szlovákiai Mozdonyvezetők Kassai Tagcsoportjával (Federacija Strojvodcov, Zakladna Organizacia, Košice.)
A Miskolci Tagcsoport mozdonyvezetőit a kassai kollégák egy
labdarúgó tornára hívták meg. A világ változik náluk is, a korábbi „nagy” esemény kissebbé vált, munkaügyi kapcsolataikat
jellemzi, hogy munkáltatót nem képviselte senki. És az ottani
játékosok is öregednek, már csak kispályán kellett (mű)gyepre
állnunk – ami számunkra is megváltás volt. A remek napsütéses időben a barátságos mérkőzések végeredményeképp csapatunk a 4. helyen végzett. Sajnos csapatunkból többen hiányoztak, nem az összeszokott csapat volt, ami kiállt az ellenfelekkel
szemben.
A szeptemberi ÜT ülés témája a többek között a már említett tornanádaskai laktanya ügye volt, valamint a nemrég megérkezett
első BDV motorvonat. Eddig jók az üzemeltetési tapasztalatok,
több – korábbi karbantartási hiányosságra visszavezethető - hibát megszüntettek, de nyilván még mindenkinek tanulnia kell az
új típust. Úgy tűnik be fog válni, és hiába nem a legkorszerűbb
járműről is van szó, mindenképp van újdonság varázsa, némi
innovatív megoldás jelent meg a térségünkben.
Október elejéhez tartozik egy rossz hír is: Egy első fokon nyertes
pert másodfokon elveszítettünk. Az eset tanulságait még elemezzük, nem kaptuk még meg a szöveges indoklást sem. A per
tárgya a lakáson töltött pihenőidő, annak számítása, a közösségi
közlekedés hiánya esetén, pl. az éjszakai órákban. A munkáltató álláspontja az volt, hogy ha nem jár a busz, gyalogoljon a
mozdonyvezető az elérhető közösségi közlekedés megállójáig
a nagy éjszakában, a rossz közbiztonsággal rendelkező helyen
3,4km-t, hisz az csak 46 perc gyaloglás. És akkor nem kell éjfél
előtt szolgálatba indulni, csak hajnali 2-kor, így meg is van a lakáson töltött pihenőideje… A füzesabonyi kollégák gyűjtést szervezetek egy cargo-s kolléga megsegítésére, akinek kislánya súlyos beteg. Egy másik füzesabonyi kolléga pedig az abnormális
vezényléstől menekülve átment a Cargo-hoz, így a létszámunk
ismét csökkent egy fővel. A munkáltatónknak el kellene gondolkodni az embertelen vezénylési gyakorlat megszüntetésén,
addig amíg az utolsó mozdonyvezető el nem menekül ettől a
cégtől… Október elején a Miskolci Tagcsoport szervezésében a
nemzetközi kapcsolatokat építettük tovább a kassai kollégákkal.
A találkozó témájául olyan kérdéseket választottunk, ami minket nagyon izgat: pl. hogyan
járnak el egy gázolás esetén, milyen lehetőségei vannak az egészségügyileg alkalmatlanná
vált mozdonyvezetőnek, hogyan történik a laktanyáztatás náluk, hogyan történik a vizsga, a
vonal, valamint a típusismeret megszerzése. A
szerzett információt egy külön cikkben hamarosan olvashatjátok majd.
Tóth Ferenc Attila
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Területi hírek
Debrecen
Az előző lapszámból kimaradt néhány nyári élménybeszámoló,
ezért pótolnám a mulasztást. Először a Püspökladányi tagcsoport rendezvényéről adna tájékoztatást Keserű Zsolt: A MOSZ.
Püspökladányi tagcsoportja 2014. 08.14-én tartotta a már hagyományokkal rendelkező gyermek és örömnapját a városi gyógyfürdő területén. Az eseményre több programmal is készültünk,
a gyerekeknek légvár és trambulin lett felállítva. Kárai Imre kollégánk és családja megszervezte és lebonyolította az egy perc
és nyersz kvízjátékot, melyben különböző összetételű csapatok
mérhették össze az ügyességüket. Köszönet nekik érte! A játékot Pete Mónika,
Vadász Gergő páros nyerte. Gratulálunk a győztes
csapatnak!
Az örömnap másik
versenye a darts
verseny volt, melynek győztese megkapta a játékhoz
használt táblát. A
versenyen kétfős
csapatok indultak
és egyenes kieséses rendszerben
küzdöttek. Az érdeklődést mutatta,
hogy a délelőtt kezdődő verseny majd
csak ebéd után fejeződött be, melyet a Vadász László, Ordasi
László összetételű csapat nyert meg. A két kolléga a darts tábla
birtoklási jogát szétdobással döntötte el, melyet Ordasi László
művész nevén: Terence Hill nyert. Gratuláció mindkettőjüknek!
Arról, hogy a társaság ne éhezzen Szilágyi Sándor ismertebb nevén Torgyi papa és kedves neje Julika gondoskodott, a finoman
elkészített marha pörköltjükkel. Az ital kiszolgálásában, vagyis
a büfés szerepét Varga Sándor /szutyok/ vállalta magára. Kora
délután járt az idő, mikor a tombolasorsolás elkezdődött, melyet
Kárai Imre és Ordasi Zoltán jó humorral lebonyolított. Köszönet
mindnyájuknak az önzetlen segítségért. Ezeken kívül lehetőség
volt még a gyógyvízben való lazításra és beszélgetésekre, de aki
akart még úszhatott az úszómedencében vagy lábteniszezhetett
a strandon lévő pályán. Ennek a szép napnak a vártnál hamarabb vetett véget az időjósok által most helyesen megjósolt vi-
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haros idő, a bátrabbak közül azért az esti órákig még néhányan
kitartottak, úgymond őrizték a tüzet. De sebaj mert jövőre újra
megpróbáljuk remélhetőleg még szebb időben és még nagyobb
létszámmal, mert egy kis lazítás mindenkinek jár!
A Debreceni mozdonyvezetők augusztusban, 22-24-én egy
háromnapos bicikli – kajak túrát szerveztek a Túron, Szatmárcsekei bázissal. A rövid programleírás a következő volt:
Aug. 22. 7. 15 indulás Db. Állomásról. Fehérgyarmatig vonattal.
Érkezés 10.00-kor. Kávé szünet majd indulás Szatmárcseke irányába. Útközben Penyigei lekvármúzeum illetve lekvárfőző műhely megtekintése. Túristvándiban a vízimalom meglátogatása.
Szatmárcsekén szállás átvétele, majd újból bringa a szomszédos faluba ebédelni. Utána a Tisza határon belépés megtekintése. Vissza bringa a szállásra, majd bográcsozás. Közben pingpong, foci, csocsó, tollaslabdázás. Fürdőzés a Tiszában a közeli
homokos parton. Aug. 23. Sonkàdról indulva kenu túra Kölcséig
vadregényes környezetben. A csapat nem vízi lény fele, bringa túra Gergelyugornyára, s vissza. Este szalonnasütés, majd
a lekvár fesztivál fakultatív meglátogatása (figyelve arra, hogy
senki ne bitangoljon el) Zene, tánc vigadalom, lekvár – pálinka –
bórkóstolás, és retro disco Homonyik Sándorral. Aug. 24. A szállás elhagyás reggeli után. A csapat fele bringával elindul megcélozva Debrecent (a Bátrak 116 km), a másik fele Fehérgyarmatra
indult Tivadaron át, onnan haza vonattal. Érkezés 17.00 kor. A
rendezvényen 43 fő vett részt, és biztos vagyok benne, hogy
felejthetetlen élményekkel lettek gazdagabbak.Más, kicsit komolyabb téma: A Munkáltató „immár” másodjára hívta össze a
Helyi Érdekegyeztető ülést. Sajnos annak idején a Trakciónál 6
év alatt juttatta a munkaügyi kapcsolatokat idáig, ez a Startnak 6
hónap alatt sikerült. Hát gratulálok! Nem elég, hogy régi Startos
szokás szerint, eleve csak negyedévente esedékes a HÉT, de a
Munkáltató erre az ülésre már csak a „védett” tisztségviselőket
szándékozott kiváltani (vagy azokat sem), és az érintett tagcsoport vezetőket nem. Sőt még arra sem figyelt, hogy esetleg ha
valaki ennek ellenére szeretett volna megjelenni, akár szabad
idejében, ezt se biztosította, holott a HÉT ügyrend szerint, annak tagjai, és ezáltal résztvevői illetve a Helyi
Függelék aláírói. Ezekről az apróságokról a
Területek vezetői (mind a VSZ, mind a VDSZSZ,
és természetesen a MOSZ is), még a napirendi
pontok előtt tájékoztatták a Munkáltatót, és miután nem kerültek közös nevezőre, az érdekképviseletek képviselői elhagyták - elhagytuk a
tanácstermet, így nem valósult meg a VÉT.
Nemes Zsolt
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Debrecen
Október első napjaiban megkezdődött a mozdonyvezetői farmer egyenruha kollekció teszthordása.
Minden területről 5 – 5 mozdonyvezető, azaz 30 fő kezdte meg a
próbahordást. Ezt megelőzően, még a múlt hónap közepén, egy
méretvételezésre került sor a központban, hisz a tesztelők több-

sége nem mondható átlagos konfekció méretűnek. Nem véletlenül, hisz a tesztalanyok kiválasztásában a MOSZ is jelentős
szerepet vállalt. A farmer munkásruha gondolata nem új keletű,
de a mostani bevezetni szánt ruhadarabok közvetlen előzményei
a követező események voltak. Mint az ismeretes a MÁV Csoport
ebben az évben is folytatni kívánta a már megkezdett arculati
megújulását, melynek keretében a vállalat vezetésének célja,
olyan új formaruha fejlesztése és bevezetése, amely a jelenleginél kényelmesebb és komfortosabb viseletet nyújt viselőjének,
mindamellett a kor követelményeinek jobban megfelelő és előnyösebb megjelenést is biztosít. Az új kollekció fejlesztése sikerének és a gyakorlati tapasztalatok begyűjtése érdekében, a vállalat próbahordás keretén belül tesztelte a próbakollekciót, hogy
használható ruhaneműk kerülhessenek bevezetésre a dolgozók
érdekében. E folyamat első nagy lépése volt, hogy 100 fő /50 fő
MÁV-START Zrt és 50 fő MÁV Zrt./ tesztelte a bevezetni szándékozott kollekciót. Itt ugyan voltak kezdeti nehézségek, és több
probléma jelentkezett logisztikában, szabásmintában, kialakításban és anyagminőségben, de ezekre még a próbahordás
ideje alatt fény derült, és remélhetőleg minden probléma megoldásra került. A tesztelés befejeződöd, és ennek eredményeként,
elindult a közbeszerzési eljárás. A mozdonyvezetők szempont-

jából ez azzal a hátránnyal járt
volna azontúl, hogy megszűnt a
téli – nyári változat, hogy szintén megszüntetésre került volna a rövidnadrág, hisz ennek a
nadrágnak a kialakítása, nem
tette lehetővé ezt a változatot.
Ezért az egyeztetések során az
a megállapodás született, hogy
a GYESEV mintájára, be lehetne
vezetni a mozdonyvezetőknek
a farmert, azzal a kikötéssel,
hogy a színe kék legyen, és az
anyaga sokkal jobb, hisz arra
sok panaszt hallottunk. Ezért a
próbahordást tekintve a második lépésként a mozdonyvezetők
részére tervezett a munkáltató bevezetni egy farmerkollekciót
(a mostani dzseki, nadrág és lecippzározható szárú nadrág helyett), amit 30 fő mozdonyvezető tesztel a 6 telephelyen. A 30 fő
mozdonyvezető kiválasztását a MOSZ elvállalta és koordinálta.
Függetlenül attól, hogy sikeres lesz e a farmer kollekció bevezetése, a jövő év elején az új egyen- és formaruha bevezetése előtt
a munkáltató mindenki számára biztosítani kívánja az igénylés
előtt a ruhapróbákat. 22 MÁV-START-os központi hely van tervbe
véve a méretpróbákhoz. A méretpróba előre levarrt méretsorok felpróbálásával fog történni. Minden egyen- formaruhára
jogosult munkavállalónak – vezénylés szerint - be kell majd
mennie a kijelölt telephelyre, ahol felpróbálhatja a termékeket
a méretsor bármely méretében és a számára megfelelő méretű
terméket ki kell választania és írásban megrendelnie. Ha felpróbálhatóak lesznek a termékek, nagy eséllyel várható, hogy jók
lesznek majd a sorozatgyártásban készült termékek is. A tervezett méretpróba helyek : Pécs, Dombóvár, Nagykanizsa, Szeged, Békéscsaba, Kiskunhalas, Szentes, Miskolc, Füzesabony
Celldömölk, Tapolca, BP Keleti – Déli – Nyugati, Ferencváros,
Győr, Szolnok, Hatvan, Székesfehérvár, Debrecen, Nyíregyháza,
Záhony. A farmer kollekció tesztelés időtartama egy hónapig fog
tartani, aminek a végén a tesztalanyok egy értékelő tesztlapot
fognak kitölteni. Többek között olyan kérdéskörben kell válaszolniuk, és megosztani tapasztalataikat, mint komfortérzet,
kialakítás, viselési szokások, tisztítással, mosással kapcsolatos
tapasztalatok.
Én őszintén remélem, hogy a próbahordás eredménye pozitív
lesz, és a megítélése is.
Az új egyen- formaruhára való átálláshoz szükséges méretpróba elveinek bemutatása. A prezentáció (mellékelt)
szemlélteti az elveket.
A méretpróba-pontokon próbafülkék lesznek
kialakítva, tükörrel ellátva.
Debrecen, Nyíregyháza ,Záhony, Pécs, Dombóvár,
Nagykanizsa,
Szeged,Békéscsaba,
Kiskunhalas, Szentes, Miskolc, Füzesabony,
Celldömölk, Tapolca, Keleti,Nyugati, Déli, Székesfehérvár, Szolnok, Ferencváros, Győr,Hatvan

Nemes Zsolt
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Szakmai kitekintés
Ingavonatok a MÁV hálózatán
Második rész. A leó inga.

Az előző írásomat azzal fejeztem be, hogy a MÁV Északi Járműjavító üzem és a Dunakeszi Járműjavító közös
munkában elkészítette a V41 és V42 sorozatú villamos
mozdonyok közvetlen vezérlésére alkalmas vezérlőkocsiját. Az 1964-es menetrendváltáskor Bp. Keleti
pályaudvar már négy gőz- és öt villamos vontatású
ingavonattal rendelkezett. Miskolcon az 1965-ös menetrendben vezették be az irányváltós közlekedést öt
darab szerelvénnyel, amelyből három gőzvontatású,
egy pedig villamos üzemű volt. Az ötödiket tartalékként kezelték.
Sokan úgy emlékezünk vissza a Leókra (én is), hogy rendkívül
rossz üzemkészséggel dolgoztak. Ehhez képest meglepő Bernát László 1965-ben, a Vasút című folyóirat szeptemberi számában megjelent cikke, amelyben a következőket írja a miskolci
Leó ingáról. „Különösen nagy fontosságú az a tény, hogy a diósgyőri
vonal villamosításával lehetőség
nyílt ingavonatok Diósgyőrbe való
továbbítására gépcsere és több általunk ismert nehézség nélkül. A
villamos vontatású ingaszerelvény
tehát valóban ingázik, oda – vissza.
Fordulói tökéletesen beváltak, az
utazóközönség is megkedvelte. Ezzel az ingajárattal alig akad forgalmi
és műszaki probléma. Jó a vezérlőkocsi, jól képzett műszaki személyzet áll rendelkezésre. (...) A vonatok
bevezetése óta szinte ismeretlen a zsúfoltság ezen a vonalon.” A
Leó ingák besegítettek a füzesabonyi fordulóba is.
Lássuk, hogyan is működtek ezek a „majdnem” közvetlen vezérlésű ingák. A legelső érdekesség, hogy a V42-es mozdonyok
nem voltak alkalmasak a többes vezérlésre (szinkronüzemre),
de távvezérlésre igen. Ellentétben a V43-as mozdonyokkal,
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amelyek alkalmasak voltak a szinkronüzemre, de az ingavonati
szolgálathoz az eredeti kivitelhez képest kisebb-nagyobb átalakításokra szorultak.
A Leó vezérlőket felszerelték a mozdony működtetéséhez és vezetéséhez feltétlenül szükséges kezelőszervekkel, műszerekkel, nyomógombokkal (kapcsolókkal). A szerelvény lassítására,
megállítására, rögzítésére Knorr D2-es típusú mozdonyvezetői
fékezőszelep szolgált, a hozzá tartozó feszmérőkkel, légtartályokkal és a teljes szerelvény alatt végigfutó nagy nyomású töltővezetékkel. Nem építettek be azonban kiegészítő fékezőszelepet, oldószelepet és természetesen homokszórót sem.
A mozdony bekapcsolása, üzembe helyezése elvégezhető volt a
kocsiról, miután a mozdonyon a használni kívánt áramszedő és
a megfelelő tápfeszültség kiválasztásra került. A vezérlőkocsiról nem lehetett sem megcserélni, sem kiválasztani az áramszedőket.
Szintén csak a mozdony vezetőállásáról lehetett bekapcsolni a vonatfűtést, ezért az „A” jelű kapcsoló
(ami egyúttal a vezetőasztal villamos és mechanikus reteszelését
volt hivatott ellátni annak érdekében, hogy a nem használt vezérlőpultról ne lehessen beleavatkozni
a mozdony működtetésébe), ha
kikapcsolásra került általa a mozdony vezetőasztala, a fűtési nyomógombot mechanikusan nem
reteszelte.
Az „A” jelű kapcsolóhengert csak
akkor lehetett elforgatni „0” állásból „1” állásba, ha a „Z” átkapcsoló üzemi állásban volt, ugyanis a „Z” jelű átkapcsoló villamosan és mechanikusan is reteszelte a menetszabályozó kereket
és az „A” jelű áramszedőt működtető kapcsolót
Nem volt távvezérelhető a 16/25 kV-os választókapcsoló sem.
Mindebből látható, hogy üzem közben a mozdonyon is személy-
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zetre (segédkezelőre) volt szükség. A segédkezelő, ha valamelyik védelmi berendezés leoldott, a mozdonyvezető utasítására
visszaállíthatta azt, így kisebb rendellenességek vagy téves
leoldások esetén a menet késedelem nélkül folytatható volt. A
kommunikáció a mozdonyvezető és a segédkezelő között távbeszélő útján történt.
Érdekesnek, mai szemmel nézve esetleg szokatlannak tűnhet
a vezérlőkocsi sebességmérő
berendezése. A menetsebesség ellenőrzésére egy feszültségmérő műszer szolgált,
amelynek számlapját nem
feszültségre, hanem sebességértékekre kalibrálták. Egy, a
kocsi tengelyvégére szerelt fordulatmérő dinamó sebességgel
arányos feszültséggel táplálta
a mérőeszközt. Ez a módszer
meglehetősen pontatlanul tájékoztatta a járművezetőt az
alkalmazott sebességről annak
ellenére, hogy egy potenciométer segítségével lehetőség nyílt
a mozdony és a kocsi sebességmérőinek összehangolására. A
menet regisztrálását a mozdonyon elhelyezett HASLER TELOC
típusú óra végezte.
A vezérlési kábel szakadás elleni védelmét egy relé (R3-as) biztosította azáltal, hogy megtáplálása a távvezérlési vezetéken
keresztül, a vezérlőkocsi vezérlési akkumulátoráról történt. Ha
a kábel elszakadt, a relé táplálása megszűnt, az kiesett és kikapcsolta a mozdony főmegszakítóját.
Ha a mozdonyvezető a vezérlőkocsiból vezette a vonatot, indításkor nagyon figyelmesen kellett eljárnia, hiszen nem érzékelhette, ha a hátul működő mozdony kerekei megköszörültek,
kipörögtek. A hosszan tartó kerékperdülés pedig más, egyéb
károk mellett a motorok sérülését okozhatta. Ezért indításkor fokozottan figyelni kellett,
hogy a fődinamó feszültsége ne
emelkedjék szokatlanul gyorsan a szinkronmotor áramfelvételének hirtelen csökkenése
közben. A mutatók ilyen kilengése esetén a vonóerőt azonnal
vissza kellett venni.
Ezek után nézzük át tételesen,
hogy milyen kezelőszervek,
nyomógombok, műszerek segítségére volt szükség a vezérlőkocsin ahhoz, hogy a vonat
onnan vezethető legyen! Elsősorban szükség volt folytatólagos
(D2-es) fékezőszelepre a fővezeték, a főlégtartály és az időlégtartály nyomásmérőivel együtt, továbbá a kocsi homlokán elhelyezett fényszórókat, kürtöt, és az ablak-páramentesítőt működtető kapcsolókra.
A „Z” jelű reteszelő kapcsoló leemelhető karjának elfordításával lehetett aktiválni a vezérlőkocsi vezetőasztalát. Távvezérlés esetén nem volt lehetőség a gerjesztés kézi szabályozásra,
ezért a kapcsoló a kocsin csak reteszelt, nulla és üzemi állással
rendelkezett. A kapcsoló nulla állásában nem lehetett sem az
„A” jelű áramszedő hengert, sem az „Ms” jelű menetszabályo-

zót működtetni. A mozdonyon ezzel a karral választhattuk ki a
jobb, vagy a bal oldali vezetőállást, de a vezetőállásos kocsin
csak a fülke jobb oldalán helyeztek el vezérlőpultot, ezért a „Z”
kapcsoló itt nem rendelkezett kiválasztó funkcióval. Az „A” jelű,
áramszedőt működtető hengerrel csak a mozdonyon már előzőleg kiválasztott áramszedőt lehetett felengedni vagy leereszteni
és ezzel a karral volt megszüntethető a kapcsolók reteszelése.
A
vészkapcsoló
szerepe
ugyanaz volt, mint a gépen.
(„Ki” állásában a főmegszakító
kikapcsolt, az áramszedő leereszkedett.) A főmegszakító
bekapcsolását az Fhs kar tette lehetővé, ha ehhez minden
feltétel biztosítva volt. A bekapcsolással elindult az Arno
motor, amely háromfázisú
feszültséget biztosított a segédüzemi gépek számára.
Négy darab fontos nyomógomb
sorakozott egymás mellett a
pulton. Az egyenáramú és a
váltakozó áramú indítás, valamint a légsűrítő és a vontatómotor szellőzőinek a gombja. Vonatfűtési kapcsolót nem építettek be, mert a fűtési fővezetéket
csak a mozdonyról lehetett feszültség alá helyezni.
Az vezérlőasztalt a következő villamos műszerekkel látták el.
Akkumulátor feszültségmérővel, amely a kocsin elhelyezett 24
V-os vezérlési akkumulátorok állapotát és töltését volt hivatott
ellenőrizni. Azonkívül elhelyeztek egy szinkronmotor ampermérőt, szinkronmotor feszültségmérőt, főgépcsoport fordulatmérőt és egy fődinamó feszültségmérőt. A felsővezeték feszültségét a szinkronmotor feszültségmérőjének segítségével lehetett
ellenőrizni, de csak felengedett áramszedő és bekapcsolt főmegszakító mellett.
A mozdony üzemét ezeken a
mérőeszközökön kívül három
jelzőlámpa is ellenőrizte. A feszültségátkapcsoló, a mozdony
üzemkész és a főmegszakító
jelzőlámpa. A felsorolt berendezések, no és hátul, a mozdonyon szolgálatot végző, a gépek
működését éberen figyelő segédkezelő tették lehetővé, hogy
a mozdonyvezető vezérlőkocsiról biztonságosan vezethesse a
vonatát.
A villamosított vonalak hos�szának növekedésével egyre
több „Leó” inga vett részt az
elővárosi forgalomban, egészen addig, amíg a Szilik távvezérlésre alkalmas változatának gyártása (V43,1155-nél magasabb
pályaszámmal épített mozdonyok) és a hozzájuk tartozó ingavonatok megjelenése miatt ki
nem szorultak ebből a szerepkörből. Emlékeim
szerint az Eger-Füzesabony vonalon tartottak ki
legtovább, ott még a nyolcvanas évek első felében is közlekedtek V42-es mozdonyokkal továbbított irányváltós szerelvények. Mára azonban mindez csak emlék maradt, amelyre egyre
kevesebben emlékezünk.
Móricz Zsigmond
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Életünkből
Kirándulni voltunk!
Szeptember 6-án kirándulást szerveztünk a Tisza-tavi Ökocentrumba. Kis csoportunk, mely 54! főt számlált, reggel nyolc
órakor gyülekezett a hatvani vasútállomás épülete előtt. Innen
busszal mentünk Poroszlóra. A hangulat már kora reggel igen jó
volt, és ahogy a kilométerek egyre gyűltek úgy fokozódott mindenki jókedve. Hamar meg is érkeztünk (kb. 1,5 óra) és a belépő karszalagok átvétele után „birtokba” vettük a létesítményt.
Szervezett program keretében, idegenvezető segítségével megismerkedhettünk Magyarország legnagyobb ökoszigetével. A
szabadidőpark után a főépületben található terráriumokat és
akváriumokat tekintettük meg. Ezután pedig a 3D-s moziban
néztünk meg egy 12 perces természetfilmet a Tisza-tóról. Kisebb pihenő és szabad program után egy csodálatos 1 órás hajókirándulással zártuk látogatásunkat. Gyülekező a busznál és
indulás vissza. Itt viszont még nincs vége a történetnek, ugyanis
Besenyőtelken lakik Szakál Attila kollégánk, aki saját házánál
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vendégül látta csoportunkat. A vendégváró aperitif után remekbe szabott
babgulyás várt bennünket házi sütésű (díjnyertes) kenyérrel. Mindezek megkoronázásaként helyi kemencében sütött lekváros és túrós bukta került
tálalásra, ami osztatlan sikert aratott kollégáim és családtagjai
körében. Egy kis zene és tánc után sajnos búcsút kellett vennünk
a házigazdától és elindultunk hazafelé. Őszintén mondhatom egy
nagyon jól sikerült napot hagytunk magunk mögött.
Köszönetnyilvánítás!
Ezúton is szeretném a magam, kollégáim, valamint családtagjai nevében megköszönni SZAKÁL ATTILÁ-nak és kedves feleségének, hogy olyan nagy szeretettel fogadták csoportunkat, áldozatos munkájukkal bearanyozták napunkat.
Czibolya Gábor
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Életünkből
Szabadkai mozdonyvezetők vendéglátása
Balassagyarmaton
A MOSZ balassagyarmati tagcsoportja évek óta ápol
nemzetközi kapcsolatot a szabadkai mozdonyvezetőkkel. A tavalyi évben módosított megállapodás szerint
páros években mi vagyunk a vendéglátók, páratlan évben pedig Ők. Az idei találkozót Balassagyarmat rendezte szeptember 12-14. között.
Első napon, péntek délután Kétbodonyban fogadtuk vendégeinket, Saliga László kollégánk házánál. Házigazdánk és felesége,
Zsuzsa, kemencében sült csülökkel, tarjával, oldalassal, töltött
káposztával és töki pompossal várta a csapatot. Ezúton is köszönjük a kitűnő vendéglátást, nagyon finom volt minden!
A jó hangulatban hamar ránk esteledett, nehezen bár, de muszáj volt véget vetni a vigadalomnak, mert másnap korán indult
a program. Vendégeinket elkísértük a szállásukra, Nyírjesbe,
Balassagyarmat üdülőövezetébe.
Szombaton volt a háromnapos program fő eseménye. A felvidéki Zólyom városába utaztunk különvonattal, a Nemzetközi Gőzmozdony Parádé és Motorkocsik versenyére.
Ennek megszervezése nem volt egyszerű történet. Először telefonon, majd e-mailben megkerestük cégünket, hogy szeretnénk
különvonattal Zólyomba utazni. Pár hét után azt a választ kaptuk, hogy mivel Ipolytarnóc és Losonc között nincs személyforgalomra megnyitva a határ, inkább menjünk busszal. A válasz
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nem győzött meg bennünket, mert e-sorok írója 2010. május
1-jén Balassagyarmat – Nógrádszakál – Nagykürtös (Szlovákia)
között közlekedő különvonat mozdonyvezetője volt, ahol szintén
nem volt, és jelenleg sincs személyforgalomra megnyitva a határ.
Nem adtuk fel könnyen a dolgot. Egy barátunk közreműködését
kértük, hogy keresse meg hivatalos úton a MÁV-Startot, lehetséges-e Balassagyarmat – Zólyom között egy különvonat közlekedtetése. Érdekes módon, részére pozitív válasz érkezett, mely
szerint nincs probléma egy ilyen vonattal, lehet utazni.
Mivel elég „vastagon fogott a ceruza” az árképzésben, nem volt
módunkban ezt a tagcsoport kasszájából kigazdálkodni. Ekkor barátunk azzal a nem várt ajánlattal állt elő, hogy hajlandó
nagyobb összeggel támogatni a vonat közlekedtetését. Így lett
a PSM Hungary Kft. vezetője, Pásztor Sándor barátunk (akinek
édesapja nyugdíjas mozdonyvezető) a különvonat szponzora.
(Volt egy holtpont, hogy mégsem lesz vonat, mert a szlovák vasút valamiért nem akart pilótát biztosítani. De ez az akadály is
elhárult a zólyomi fűtőház főnökének, Juraj Sorad úrnak közbenjárásával. Amikor a különvonat ötlete a megvalósítás szakaszába került, megkerestük volt főnökünket Cserháti István urat,
aki összehozta a találkozót Sorad úrral. Ők ketten nagyon sokat
segítettek a kinti dolgok szervezésben, amit innen is megköszönünk.)  
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Az alkalomra emlékpóló is készült, aminek az elején szponzorunk és a MOSZ logója, hátára pedig a különvonat viszonylata,
dátuma és a vonatot továbbító eredeti színtervű Bz 343 motorkocsi fényképe lett nyomtatva.
5 óra 42 perckor indult Balassagyarmatról a történelmi eseménynek számító vonatunk, melynek mozdonyvezetője Pulay
Gergely volt. A menetrendtől eltérően több mint félórás késéssel, fél 9 után érkeztünk Zólyom teherpályaudvarra, a verseny
helyszínére. Az első vágányon tárolták a gépünket, ahonnan a
szélvédőre szerelt fedélzeti kamerával az egész rendezvényt HD
minőségben rögzítettük.
Látványos versenyben a MÁV – Nosztalgia csapata (Fábri Péter,
Ficza László, Bajnóczi Árpád), második helyezést ért el, amihez
szívből gratulálunk! Büszkék vagyunk, hogy e csapatnak két
tagja, Fábri Péter és Bajnóczi Árpád Balassagyarmaton kezdte
mozdonyvezetői hivatását.
Az időjárás sajnos nem volt túl kegyes hozzánk, esős idő volt
egész nap (szerencsére a verseny alatt nem esett), ezért olyan
programok, mint a városnézés, várkastély látogatása, elmaradt.
Ebédünket az teherpályaudvar szomszédságában levő Penzión
CENTRAL kerthelyiségében fogyasztottuk el. A menü tyúkhúsleves, sült hús knédlivel és párolt káposztával, valamint mákos
rétes volt. Délutánra terveztük a fűtőház látogatását, de az eső

miatt ezt kihagytuk, inkább az étteremben maradtunk, ahol jókat beszélgettünk a finom szlovák sörök mellett, majd visszasétáltunk a vonatunkhoz.
Menetrend szerint 19 órakor indultunk Zólyomból, és 21:15-re, jól
elfáradva érkeztünk Balassagyarmatra.
A vasárnap már lazább volt, 10 órától gyülekezett a társaság a
laktanya ebédlőjében. Erre a napra nyugdíjas kollégáink is hivatalosak voltak. Ebédre katlanban főtt pörköltet készítettek
szakácsaink, Árminiczky István és Kokó. Délután beindult a
zenekar: Ember István és Árminiczky István gitár, Králik Károly
billentyűs, Majer Zsolt énekes felállásban, mindenféle stílust játszottak, jó hangulatot teremtve. Szabadkai vendégeink hosszú
búcsúzkodás után, kora délután indultak haza. A helyi erők késő
estig folytatták a mulatást.
Köszönetet mondunk azon kollégáknak, akik e
három napban dolgoztak, amíg a többiek mulattak, kirándultak! Köszönet azoknak is, akik
a programok sikeres lebonyolításában részt
vettek, segítettek!

Szaniszló Zsolt
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Szakmai kitekintés
Már megint vizsgázunk
Az idei év októberétől ismét nagy örömöknek néz elébe
a mozdonyvezetői társadalom egy része. Elkezdődtek
ugyanis az időszakos vizsgák. A kecskeméti és a szentesi kollégák az első áldozatok, akik, mire ez az írás
megjelenik, már túl is lesznek a megpróbáltatásokon.
Hátradőlni azonban nem szabad, hiszen a jövő évben
lép életbe a módosított Forgalmi Utasítás és az abban
foglaltak maradéktalan elsajátításáról ismét számot
kell majd adni.

A napokban, a Facebook-on megosztott tartalmakat olvasgatva
megakadt a szemem egy érdekes híren, amely szerint a vasutasok nagy része elbukik a számukra kötelezően előírt időszakos
vizsgákon. A cikk szerzője attól félti az utazni és fuvaroztatni vágyó honfitársainkat, hogy ezek után nem marad majd elegendő
hadra fogható vasúti dolgozó, így a kötöttpályás közlekedés le
fog állni kis hazánkban. Az írás ugyan említette, hogy forgalmi
dolgozókról van szó, mégis pánikba estem, mert attól tartottam,
hogy esetleg a mozdonyvezetők is gyengén szerepelnek az éppen akkor elkezdődött,
az NKH-KTI szövetség
nevével fémjelzett eseményen. Szerencsére
kiderült, hogy járművezetőink kitűnően veszik
az akadályokat, a bukás ritka, mint a fehér
holló. Köszönhető e jó
eredmény annak, hogy
a mozdonyvezetők már
hozzászoktak a szigorú,
gyakran teljesen értelmetlen vizsgákhoz, ezért
aztán éjt, nappallá téve
készülnek rá, mindent
megtanulnak,
begyakorolnak, még akkor
is, ha a vizsgafeladatok
egy nem kis hányada
számukra valójában teljesen felesleges adatok
bebiflázására kényszeríti őket.
A mostani jó teljesítményért külön köszönet illeti Bera István
kecskeméti kollégát és az általa beszervezett lelkes kis csapatot. Pista heteken át önzetlenül azon fáradozott, hogy a vonalismereti feladatokat kidolgozza, a helyes válaszokat megtalálja
a feltett kérdésekre. Ehhez a munkához rengeteg adatot kellett
innen-onnan összegyűjtenie különböző könyvekből valamint
táblázatokból. Ha pedig sehol sem bukkant rá a keresett adatra,
telefonon kereste fel az illetékes szakszolgálatok dolgozóit és a
tőlük kapott információk alapján készítette el a feladatsorokat. A
kész vizsgafeladatokat ezek után e-mailban szétküldte a mozdonyvezető kollégáknak, akik így már könnyebben, jobb kilátásokkal készülhettek az előttük álló megmérettetésre.
No, igen. Már megint az a fránya vonalismeret és a hozzá kapcsolódó vizsga. Régi kedvenc témám. Most akkor lássuk, hogy
milyen is lett az idén! Ha a feladatlapokat áttanulmányozzuk,
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bizonyos szelídülés vehető észre tartalmukat illetően. Eleve
pozitív változásnak tartom, hogy minden egyes vonalra azonos kérdéssor vonatkozik és a feladatok egy része egyszerűen
megválaszolható. Ennek ellenére változatlan a véleményem a
vonalismereti vizsga feleslegességét illetően és e véleményemben sokan osztoznak. Ha kellőképpen őszintén akarom kifejezni
magam, egyszerűen hülyeségnek tartom azt. Valamikor régen
már megírtam itt, e lap hasábjain és az IHO internetes portálján,
hogy miért elfogadhatatlan számomra az e fajta számonkérés,
ezért most nem ismétlem magam. Sajnos, ha valahol felvetem
a témát, mindenütt, még szakmai körökben is azzal zárják rövidre a vitát, hogy erről európai uniós jogszabály rendelkezik,
tehát nem lehet ellene semmit sem tenni! Nos, nyilvánvaló, hogy
mint sok más hasonlóan értelmetlen törvényt, ezt is jogászok
alkották meg, akik ráadásul úgy tűnik, lusták voltak a jogalkotói
folyamatba bevonni a szakmai szervezeteket, ezért születhetett
meg ez a kretén törvény, amit azután mi magyarok, szokásunkhoz híven, stréber módon, változatlan formában átültettünk a
saját joggyakorlatunkba. Amikor azt hallom, hogy kár ez ellen
hadakozni, hiszen úgysem tehetünk semmit,
én mindig azt gondolom:
dehogynem!
Mindent
lehet, csak akarni kell!
Egy kis ravaszsággal át
lehet (és át kell) verni a
törvényhozókat, ha azok
rosszul, felületesen készítettek el egy törvényt
vagy jogszabályt. Nos,
nem szoktam a KTI-t és
annak munkatársait dicsérni, de elmondhatjuk,
hogy a vonalismereti
feladatok egy részénél
már tapasztalható ez a
szándék, hiszen a kérdések némelyike oly
egyértelmű és egyszerű,
hogy szinte nem lehet
elrontani a választ akkor
– és ezt aláhúznám -, ha a válaszadó valóban rendelkezik vonalismerettel. Nem hiszem, hogy bárki számára komoly fejtörést
okoz, ha olyan kérdésekre kell választ adnia, hogy ki a pálya üzemeltetője, villamosítva van-e a vonal, milyen vonatbefolyásolási
rendszer működik az adott szakaszon, mekkora az általános
fékút, hol vannak a nyílt vonalon elágazások, mely szolgálati helyek minősülnek csatlakozó vagy elágazó állomásoknak, stb. A
nehézségek ott kezdődnek – és itt lépett be a képbe Bera Pista
kollégánk és csapata –, hogy a kérdések egy része még mindig,
csak komoly háttér-információk birtokában válaszolható meg.
Hiába, hogy a vizsgán lehet használni a Menetrendi Segédkönyvet és az Útvonalkönyvet, az idő túl kevés ahhoz, hogy valaki
ezeket lapozgatva keresse meg a feltett kérdésre adandó jó választ. Az ilyen nehezen megválaszolható kérdések a pálya lejtési
viszonyait, a szakaszonként megengedett tengelyterheléseket
(bár, ezt meg nem erősített források szerint kivették a feladatok
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közül), a mozdonyvezető felé visszajelentett útsorompók helyét
és számát (ezt a kérdést főleg akkor nehéz megválaszolni, ha a
sorompókat nem önálló jelzési képpel fedező jelzőkről van szó),
a szolgálati helyeken tapasztalható 2,5 ezreléket meghaladó
lejtési viszonyokat és azok irányát, a pályasebességet (szakaszokra bontva) valamint a tolató rádiócsatornával rendelkező
állomásokat és az ott alkalmazott rádiócsatornák számát firtatják. Nos, ezeknél a kérdéseknél hiába a segédkönyv, hiába az
útvonalkönyv, az idő rövidsége és az a tény, hogy a helyes válaszok egy részét azok egyáltalán nem is tartalmazzák, nagy a
tévesztés veszélye. (Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy az
itt felsorolt adatokat a mozdonyvezetőknek teljesen felesleges
fejben tartaniuk.) Azonban volna egy ötletem a KTI és az NKH
felé. Mi lenne, ha a 2,5 ezreléknél nagyobb esésben lévő szolgálati helyeket egy külön kis jellel a menetrendben, az állomás
neve mellett egyszerűen megjelölnék, ha már annyira fontos
információról van szó. A tolatási körzetek rádiócsatornáit, sőt,
a vonali rádiócsatornákat is a Szolgálati menetrendben lehetne
szerepeltetni, hasonlóan az ÖBB vagy a GYSEV módszeréhez. A
fejlécben feltüntethető a vonali, az állomás neve mellett pedig a
tolatási csatornaszám. Ha a hatóság ragaszkodik a vonal lejtési
viszonyainak ismeretéhez, akkor tűzesse ki ismét a lejtésjelző
táblákat, amelyeket a nyolcvanas években arra való hivatkozással engedett megszűntetni, hogy a korszerű, nagyteljesítményű vontatójárművek esetében már nincsen szükség rájuk.
Ami a mozdonyvezető felé visszajelentett útsorompókat illeti,
nos, ezeket úgy gondolom, szintén teljesen felesleges fejben
tartani, hiszen az előjelző előtt elhelyezett figyelmeztető jelből a
járművezető értesül arról, hogy milyen funkciójú jelző következik. Ha valamilyen oknál fogva a figyelmeztető jel el is kerülné a
figyelmét, továbbhaladást tiltó jelzési kép esetén amúgy is mindenképpen meg kell állnia a vonatával. Álló helyzetben pedig a
jelző árbocára festett jelből értesül arról, hogy milyen jelzőhöz
érkezett és ezután e fontos információ birtokában járhat el az
Utasításban előírt módon. Ha a jelző nem önálló jelzési képpel
fedezi az adott útsorompót, akkor pedig nincsen különbség aközött, hogy mikor, hogyan, mire figyelve és milyen sebességgel
haladhat el a jelző mellett. Az eddig leírtakból világosan látható, hogy a kérdések vitatott részét nyugodtan törölni lehetne a
feladatlapok adatállományából és, ha ez a törlés megtörténne,
akkor e felesleges, de a jogalkotók által megkövetelt vizsga valóban elfogadható és lenyelhető lenne a mozdonyvezetői társadalom számára.
Ezek után térjünk át a szorosan ide kapcsolódó másik témánkra, amely nem más, mint a KÖFI, MEFI, MERÁFI és a távkezelt
állomásokra vonatkozó Végrehajtási Utasítások sora. Ezen a
téren ugyanis nagy az összevisszaság, néha úgy tűnik, hogy
minden egyes mellékvonalra, minden egyes KÖFI vonalra más
és más Forgalmi Utasítás vonatkozik. Nem az lenne-e a kívánatos, hogy valamennyi mellékvonalon és központi forgalomirányításra berendezett vonalon, azonos módon, az F2-es Utasítás
Függelékének 5. és 6. fejezetében pontosan, minden részletre
kiterjedően lennének megfogalmazva azok a szabályok, amelyek alapján a fent meghatározott vonalakon közlekedni lehet?
Ha így volna, szükségtelenné válna külön vizsgáznia az utazó
személyzetnek az ilyen-olyan Végrehajtási Utasításokból, hiszen, ha a függelék 5. és 6. fejezete szerepel az 1.10-es tudásanyagban, akkor azt minden mozdonyvezetőnek ismernie kell
és ezen ismeretéről szerencsés esetben három évenként ki kell
töltenie a forgalmi (infrastruktúra) utasítások ismeretét felmérő
tesztet. Persze ilyenkor elhangzik ellenérvként, hogy az egyes
vonalak más-más technikai színvonalon állnak, többek között

ezért van szükség a különböző Végrehajtási Utasításokra. Magyarul, a nyúl viszi a vadászpuskát. Szerencsés lenne fordítani a
szemléleten és a technikát alakítani az utasításokhoz! Ez nyilván
pénzbe kerülne, de a biztonságot szolgálná.
Egyelőre azonban ott tartunk, hogy megfigyelhető egyfajta pozitív elmozdulás KTI, ezen belül Vadkerti Ferenc úr hozzáállásában. Ő ugyanis megpróbálkozott a lehetetlennel (ezért mindenképpen dicséret illeti), vagyis azzal, hogy egy olyan fajta
anyagból készítsen vizsgafeladatokat, amelyből valójában nem
lehet, hiszen a vonalismeret nem egy könyvekből megtanulható
ismerethalmaz, hanem tapasztalati tudás. A kérdések nagyobbik része elfogadható mind a mozdonyvezetők, mind a hivatal
számára, amely megnyugszik, hiszen beteljesedni látszik az
írás: a vasúti járművezetők kimutathatóan számot adnak vonalismereti felkészültségükből. A feladatok másik, kifogásolható
része pedig Bera Pistának és segítőinek köszönhetően, egy kis
felkészülés után jó eséllyel megoldható. Ezzel egyelőre úgy tűnik, nyugvópontra jutott a dolog, masinisztáink jól teljesítenek.
Befejezésképpen érdemes elgondolkodnunk azon, mi okozza
ezt az évek óta megoldhatatlannak tűnő ellentétet, amely az
időszakos vizsgáztatásokkal kapcsolatban érzékelhető a hivatal és a szakma képviselői között! Azt hiszem rájöttem a dolog
nyitjára. Azok, akik a rendszert megalkották, annak egyes elemeit részletesen kidolgozták, nem azzal a céllal tették mindezt,
hogy a vasutas dolgozók, ezen belül a mozdonyvezetők tudását
felmérjék és ezáltal a közlekedés biztonságát javítsák, hanem
azért, hogy pontról-pontra megfeleljenek a törvényben előírt
jogszabály minden egyes betűjének. Mint tudjuk, ezeket a törvényi rendelkezéseket a vasúti közlekedés liberalizációja kényszerítette ki Európában. A törvényeket pedig többnyire jogászok
fogalmazzák meg, akik ez esetben úgy tűnik, elmulasztották a
macerás, gyakran sok időt és energiát felemésztő egyeztetést
a valódi szakmai szervezetekkel. Sokat ront a helyzeten, hogy
a szakma némely képviselője egyszerűen tudomásul veszi a
kialakult helyzetet, feltartja a kezét és közli: a törvényben leírtakkal szemben nincs mit tenni! Ezért hatalmasodott el bennem
az az érzés, hogy Vadkerti úr az a személy, aki
valójában egyre inkább megérti a probléma lényegét, akivel érdemes eszmecserét folytatni,
akinek a tevékenysége elvezethet oda, hogy
legalább a vonalismereti vizsga ügye (fenntartva, hogy felesleges, ostoba és bürokratikus)
lekerüljön a napirendről. Majd meglátjuk, mit
hoz a jövő. Addig is jó felkészülést és sikeres
vizsgát kívánok minden egyes mozdonyvezető Móricz Zsigmond
kollégának!
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KÜT hírek
Tájékoztató
Tisztelt Kolléganők, Kollégák!
Sokáig gondolkoztam mennyit írjak le az elmúlt időszak történeteiről, de arra jutottam, hogy azok, akik
arról érdeklődnek, hogy „mit csinál a MÁV-START
Zrt. Központi Üzemi Tanácsa?”választ kapjanak. A
korrekt tájékoztatás pedig valamennyi munkavállalót
megillet.
Kezdjük az elején 2014. január 2-án a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.
és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. egybeolvadt a MÁV-START Zrt.-vel.
Az új vállalat MÁV-START Zrt. néven kezdte meg működését. Ebből adódóan a Társaságnál Üzemi Tanácsokat
kellett választani, aminek mindenki résztvevője volt választóként, de sokan vannak, akik bekapcsolódtak a választások lebonyolításában is. A választási időszakban a
munkáltató együttműködő, segítő magatartásával a tervezett időre betudtuk fejezni a választásokat, és megalakulhatott a Központi Üzemi Tanács (KÜT) is. A történet ettől
kezdve már nem ilyen derűs, azért, hogy a KÜT akadálytalanul működjön Üzemi Megállapodásra tettünk javaslatot
a munkáltatónak, április végén. Tervezetünk tartalmában
benne volt minden, az együttműködés szabályai, a véleményezési, és együttdöntési rendszer, kapcsolat a munkáltatóval, a munkavállalók tájékoztatásának lehetőségei,
és természetesen a KÜT működésének személyi és tárgyi
feltételei, költségei is. A folyamat innen kezdve lelassult,
munkáltató a tervezetünket nem fogadta el, amit azonnal
nem is vártunk, hiszen arra gondoltunk, hogy tárgyalni fog
velünk az elképzelések összehangolásáról! A tárgyalások
nagyon szűkre szabottak lettek, mindössze két alkalommal sikerült ebben az ügyben leülni, valamint a munkáltató levélben eljuttatott egy tervezetet, amit a KÜT nem
tudott elfogadni, hiszen a Munka Törvénykönyvében szűken fogalmazott szabályokat tartalmazta. A tárgyalások
elősegítése érdekében a 2014. július 22-i ülésre meghívtuk
Ungvári Csaba vezérigazgató urat, de sajnos nem jött el,
de még csak nem is válaszolt a meghívó levélre. A helyzetet nehezítette, hogy időközben elérkezett a MÁV-Zrt.-nél
is az Üzemi Tanács választás, és a munkáltató oldaláról
megfogalmazódott egy elképzelés, hogy az Üzemi Megállapodást, és az egyéb munkaügyi kapcsolatok rendezését Társasági szinten egységesen kívánja kezelni. Az ötlet
nem tűnt rossznak, hiszen mint azt bizonyára köztudott a
MÁV-START Zrt. Humánigazgatói posztjára, július közepétől, Bánhidi Nagy Attila a MÁV Zrt. Humánerőforrás vezérigazgató helyettese került, ezáltal mindkét társaságnak
ugyanaz az ember a humán vezetője. A KÜT eközben megtárgyalta és elfogadta saját Ügyrendjét, melyet átadtunk a
munkáltatónak. Az ügyrenddel kapcsolatban a Munkál-
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tató kifogásolta azt a részt melyben a KÜT a véleményezési formát szabályozta le nevezetesen, hogy a véleményezésre szánt anyagot a KÜT ülésein terjessze elő, és ha
szükséges egészítse ki szóban a tervezetet. A Munkáltató
elképzelése szerint elég, ha a véleményezésre szánt tervezetet megküldi elektronikusan a KÜT elnökének, illetve
irodavezetőjének, a többi nem az Ő dolga. A helyzet tehát
elég nehéz, annál is inkább, mert a legutóbbi ülésre mely
2014. szeptember 9-én volt, ismét meghívtuk a Vezérigazgató urat, valamint a Humánigazgató urat is, azzal a szándékkal, hogy közelebb kerüljenek az álláspontok az Üzemi
Megállapodás ügyében, és a Testület először találkozzon
a vállalat vezetésével. Sajnálattal kellett tudomásul venni, hogy sem a Vezérigazgató úr, sem a Humánigazgató
úr nem jelent meg és még csak arra sem vették a fáradságot, hogy a meghívó levélre válaszoljanak. Felvetődik
bennem a kérdés milyen együttműködési szándéka van a
munkáltatónak, ha a munkavállalók által választott azon
testületet, akinek Törvényben biztosított joga részt venni
a munkáltató döntéseiben, levegőnek nézi? És vajon egy
estleges csoportos létszámcsökkentés esetén mit várhatunk el, és sorolhatnám, még a Munka Törvénykönyvében
megfogalmazott magatartási követelményeket, mint a jóhiszeműség és a tisztesség, a joggal való visszaélés! De a
következő fontosabb: mit gondol a Munkáltató a Munkavállalóiról, csak ennyire fontosak azok az emberek akik,
nap, mint nap becsülettel azon fáradoznak, hogy a MÁVSTART Zrt. megfeleljen a kihívásoknak, az utazóközönség
és társadalom elvárásainak. Nem tudom hova vezet ez a
munkáltatói magatartás, de bízom benne, hogy eljutunk
egy korrektebb együttműködéshez, mert nem szeretnénk, ha a Központi Üzemi Tanácsnak a bíróságra kellene
járni azért, hogy a Törvényben megfogalmazott jogaival
élni tudjon. E cikk megjelenése nem a MÁV-START Zrt.
Központi Üzemi Tanácsának hivatalos tájékoztatója, csupán az általam tapasztalt 2014. szeptember végéig történt
események leírása. Október 1-től ismét személyi változások következtek be, és lehet, hogy a fentebb leírt helyzet
megváltozik, de a tények makacs dolgok, és eddig ez van.
MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.
KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS
1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.
Postacím: 1940 Budapest
Telefon (1) 511-8465 • Fax: (1) 511-5963
Webcím:
Bordás Imre
www.mav-start.hu/”www.mav-start.hu
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Jó tudni...
Előző számunkban Elnök Úr már írt egy cikket, melyet sokan olvastatok is, hogy új és kedvezőbb szerződést kötöttünk a T-Mobillal.
Tárgyalásunk eredményeképpen egy kedvezményes internet szolgáltatás került a csomagba, 1 GB netre vonatkozik, mely
1500 nettó, mely bruttó 1905 Ft-ot jelent. De készítettem Nektek egy táblázatot, ebben benne van az előfizetési díj, a percdíjak, SMS
és Net árak. Ha bármi kérdés felmerül, forduljatok hozzám bizalommal, szívesen segítek és válaszolok kérdéseitekre.
30/639-0910.

T-Mobile
nettó

bruttó

előfizetés

1 500 Ft

1 905 Ft

egymás közti ingyen beszélgetés

400 Ft

508 Ft

percdíj hálózatba

8 Ft

10 Ft

percdíj vezetékes hálózatba

8 Ft

10 Ft

más szolgáltató

17 Ft

22 Ft

SMS

20 Ft

25 Ft

SMS Vodafone

21 Ft

27 Ft

speciális net ár (Net Plusz L, 1 GB)

1 500 Ft

1 905 Ft

200 MB

858 Ft

1 090 Ft

500 MB

1 409 Ft

1 790 Ft

1 GB

1 724 Ft

2 190 Ft

7 GB

3 360 Ft

4 267 Ft

Csomaghoz kapcsolható más net árak

AZ ELŐFIZETÉS HÁLÓZATON BELÜL LEBESZÉLHETŐ!
IGÉNYELHETŐ A 30 DB INGYEN SMS, SZINTÉN HÁLÓZATON BELÜL!
Mint a táblázatban láthatjátok az 1 GB Net ára nem ugyanaz! Ha ezt a Netet szeretnétek kötni, hangsúlyozzátok ki a
nevét, Net Plusz L, és ragaszkodjatok az 1500 Ft nettó árhoz. Sajnos még nem minden T-mobile üzletbe ért el az új
szerződésünk. Amennyiben az ügyintézőt nem tudod meggyőzni és ott vagy a T-mobile üzletben, szívesen beszélek
az illetékessel, munkaidőben!

Véradás a Gysev szombathelyi mozdonyvezetőinél
A nyár folyamán a Vasi Vérellátó Szolgálat azzal a kéréssel kereste meg a Mozdonyvezetők Szakszervezete Gyseves helyi csoportját, hogy vérhiány miatt
szervezzünk véradást.
A kollégák vevők voltak a dologra, és vállalták hogy
akár szolgálat előtt vagy után is vérüket adják a nemes célért. Erre azonban nem került sor, mert vezénylőnk
minden véradónak biztosította a szabad időt. Köszönet érte!
Szeptember 12-én összesen 14 mozdonyvezető és egy forgalmi
szolgálattevő jelezte részvételét. Volt aki először, és volt aki sokszoros véradóként vett részt az eseményen.
A Vérellátó munkatársai köszönetüket fejezték ki a megjelenésért, és megjegyezték hogy a mozdonyvezetőkre mindig lehet
számítani ha segítségre van szükség.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Oszvald Fruzsina

