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Szerkesztői jegyzet…

In memoriam
Szerkesztői jegyzetemben általában aktuális szakmai
kérdésekkel szoktam foglalkozni. Sajnos azonban ezúttal más követel helyet magának a novemberi újság
hasábjain: az orgánum közel felét gyászhírek töltik ki.
Miközben október 20-án megemlékeztünk a szolgálatteljesítés közben elhunyt kollégáinkról, néhány napra
rá újra jött a szörnyű hír: vonat ütközött egy teherautó pótkocsijával. A tragédia híre futótűzként terjedt el
a mozdonyvezetők között. A remény, miszerint nem
sérült meg életveszélyesen a mozdonyvezető, a baleset
képei alapján gyorsan szertefoszlott.
Sajnos az esti órákra kiderült, hogy egy felelőtlen autós ismét egy mozdonyvezető halálát okozta. Illa József
bátaszéki kollégánk a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe. A halálhír hallatán a szomorúság és a düh
vegyes érzése keríti hatalmába az embert. Mit kell még
tenni annak érdekében, hogy a vasúti és közúti átjárókban található sorompók jelzéseit tiszteletben tartsák
a közúton közlekedők? Ha betonfalakat állítanának,
attól sem riadna meg néhány gépjárművezető. Nem
régen adtuk közre lapunkban azt a fejlesztési elképzelést, hogy miképpen lehetne a vasúti átjárók biztonságát növelni. Akik tehetnének érte, semmit sem tesznek.
Hány balesetnek kell még bekövetkeznie, hogy a döntéshozók ingerküszöbét el lehessen érni? Illa József
életét már nem lehet visszaadni, de azért lehetne tenni,
hogy ne következzenek be hasonló esetek. Borzasztó
azzal a tudattal élni, hogy jövőre, amikor október 20án ismét emlékezni fogunk a szolgálatteljesítés közben

elhunyt kollégákra, tovább gyarapszik az eltávozottak
sora.
Sajnos az ilyen tragédiák nélkül is sok a korai elhalálozás! Ilyen időkben kívánja a kormány megszüntetni
a korkedvezmény intézményét a becsületesen ledolgozott 35-40 éves munkaviszony után 60 éves munkanélkülieket óhajt kreálni a hatalom. Az országban uralkodó egyre több felháborodást tetézi a kormány
tervezett jogszabály módosítása. 2011. október 21-e
óta nem volt ideje kidolgozni az új szabályozást az illetékeseknek, de nem azzal operálnak, hogy meghos�szabbítják az eddigi szabályozást és esetleg értelmes
egyeztetések után konszenzuson nyugvó, új szabályokat alkossanak, hanem erőből lemossák a közel fél
évszázados eddigi rendelkezéseket. Valóban jobban
teljesít ez az ország… Csak kérdés, hogy milyen területen! A mozdonyvezetői társadalom eddig is képes
volt kiállni egymásért és önmagáért, vélhetően ez a
kiállás újabb próbatétel elé néz. Mi, akik már több
évtzede dolgozunk, tudjuk milyen ez a hívatás. A döntéshozóknak idegen lehet e terület, tehát szívesen elmagyarázzuk, hogy hogyan lehet ma megfelelni 65
évesen a szigorú orvos-egészségügyi elvárásoknak,
hogy a mozdonyvezető kellő biztonsággal végezhesse munkáját. Sajnos, ha itt nem felel meg az ember,
nincs hová visszavonulni. Ha csak
nem indul el valamilyen választáson
és nem szegődik politikusnak…
Kiss László elnök
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Ahogyan én látom...
…..különvélemény 11.
Tisztelt olvasók! A legutóbbi írásom ebben a rovatban
arról szólt, hogy megtörtént az integráció, azaz a gépészet és a trakció beleolvadt a startba. Most, bő félév
után úgy látom, hogy ez az integráció nem is pontosan
így zajlott le. Legalábbis a látszat azt mutatja, hogy a
„sötét birodalom” szelleme továbbra is élni látszik. A
régi trakciósok tudják, hogy miről írok, hiszen az egykori
működéstámogatói team agyament ötleteléseit és azoknak gyakorlati hatásait jól ismerték/ismertük, azonban
azt álmodni sem mertük, hogy ezek a rémálmok úgy szivárognak be a start égisze alá, hogy csipkerózsika szerű
álmunkból a sárkány ébreszt bennünket.

Hogy mire is gondolok pontosan, azt hamarosan kifejtem, csak
előbb szeretnék megemlékezni egykori „munkatársunkról”, aki
a vasútvállalatot maga mögött hagyva médiasztárnak állt és a
Fókusz című komoly tartalommal bíró műsor aktív részvevője
volt az „összeférhetetlen szomszédok” című realityban. (Most
akkor csodálkozzak, amikor a bíróságon azt mondta a szemembe, hogy „mindenki kapja meg azt, ami jár!”) Nos, kedves „ex
működéstámogató”! Nem kívánok én sem egyebet, csak azt,
hogy a szomszéd Tóth Béla birkái és a téli tüzelője soha ne fogyjanak el! ;-)
Visszatérve az integrációra és a működésre, meg kell állapítanom, hogy a munkaügyi kapcsolatok alakulásánál nem mindenki azt kapta, amit várt, illetve az összegyúrt három vállalatból, a munkavállalókra legelőnytelenebb álláspont képviselése
nyert teret. Persze ezekhez bizonyos munkáltatói személyek is
nagyban hozzájárultak, hiszen a 2014 szeptemberében menesztett vezérigazgató semmi pluszt nem tett ehhez az egészhez
hozzá, azaz nem dolgozott azon, hogy jó irányban alakuljanak
azok a párbeszédek. Pontosabban párbeszédekről nem is nagyon beszélhetünk, hiszen a fentebb említett személy sokszor
válaszra sem méltatta a munkavállalók képviseletében eljáró
szervezeteket. Az itt töltött 27 hónapja alatt mindenhol láthattuk
(a különféle médiákban, sajtóeseményeken), de nem volt jelen
az érdemi tárgyalásokon. Az is igaz, hogy elvileg lehet tárgyalni
az elsőszámú vezető jelenléte nélkül is, de a letárgyalt megállapodások alá nem írása ugyanazt az eredményt hozza, azaz
semmit.
Most, az új nagy startnál sokan úgy gondolták (gondoltuk), hogy
a „régi startos” kapcsolati formák lesznek a jellemzőek és kútba
dobhatjuk a trakció sötét szellemeit. Nos, be kell vallani, hogy
tévedtünk. Nemhogy jobb lett, hanem sok mindenben ugyanaz,
vagy még annyi munkavállaló barát hozzáállás sem tapasztalható, mint korábban. Persze mi, a trakcióban edződött emberek
ehhez már hozzászoktunk, de a startos és gépész kollégák nem.
Amikor mi, a 2012-ben hatályba lépett Mt. alkalmazása után saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy a munkáltatók egészen máshogyan értelmezik ugyanazon paragrafusokat, addig az „anyavállalat” egykori munkavállalói most tapasztalják meg ezeket. A
trakcióban 2012 júliusától nem működtek a Helyi Érdekegyeztető
Tanácsok (HÉT), mert a munkáltató sajátságos Mt. értelmezése
miatt, nem működtette azt megfelelően. Akkor még a Startban
minden flottul ment, ma már viszont itt sem működik. Ha pedig
a HÉT nem működik, akkor az egész érdekegyeztetés nem működik. Ha nem biztosítja a munkáltató az ügyrendben rögzített
résztvevők személyének megjelenését, akkor hogyan akarja azt
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elvárni, hogy adott esetben módosítsák a felek a Helyi Függeléket? Azt is tudjuk, hogy a központvezetők nem saját kútfőből
okosak, hanem központi a gondolkodás, de az azért különös,
hogy minden működött az integrációig, most pedig úgymond
semmi. Nem lehet erre más magyarázat, mint az, hogy megörököltük a fentebb említett „sötét birodalom” gondolkodását és
most „annak húzzuk hasznait, viseljük terheit”.
A vállalat vezetése ontja magából a végrehajtási utasításokat
- sokszor felülírva ezzel a törvényi rendelkezéseket - és úgy
szabályoz dolgokat, foglal állásokat, ami már néha „fáj”. Szóba
hoztam már többször, de ismételten meg kell említenem, azt a
csúsztatást, ami az utazási költségtérítési igénybejelentést szabályozza, pontosan a lényegét tünteti el a hatályos kormányrendeletnek. A 39/2010. (II.26.) Korm. Rendelet 2.§. g) pontja így szól:
„hosszú várakozás: az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel
aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja.” Hol lehet itt olvasni a 2 órát meghaladó
várakozásról? Mindezek mellett a start utasítást készítő munkatársa vette a fáradtságot arra, hogy felülírja, azaz szigorítsa a
jogszabályt. Kinek van erre lehetősége és joga? Hát az égvilágon
senkinek, de legfőképpen nem egy vállalati jogi munkatársnak.
Pontosan ez a helyzet a különféle jogi értelmezgetésekkel is,
ami a vezetési időre, vagy a Vasúti törvény és az Mt. különféle
pontjaira vonatkozik. Egy álláspontot képviselve hajtja a magáét
a munkáltató képviselője és azt mondanom sem kell, hogy ez
pont nem a munkavállalók érdekei mellett, hanem inkább ellene szól. Azt is tudom, hogy nem azonosak az érdekink minden
esetben, de az is igaz, hogy a megelégedett munkavállaló a jó
munkavállaló. Senki sem szereti, ha kizsigerelik, ha több bőrt
szeretnének róla lehúzni úgy, hogy nem érezni azt a szándékot,
ami a megelégedettségi szintet emelné. Tettek, gesztusok kellenek ahhoz, hogy ez megváltozzon. Nemcsak elvárni, adni is kell
néha. Megmutatni a dolgozóknak, hogy fontosak a cég életében,
hogy fontos a munkájuk, hiszen ebből termelődik ki mindenki
fizetése (a vezetőké is). Hogyan kaphatna a management bért,
ha a mozdonyvezető nem húzná a vonatot, a személypénztáros
nem adná ki a jegyeket és a jegyvizsgálók nem kezelnék azt a
vonaton, és folytathatnám a sort a kocsivizsgálókkal, a járműszerelőkkel, valamint minden munkakörrel. Én úgy gondolom,
hogy megmutatni a fontosságot elismeréssel lehet. Erre most itt
egy rendkívüli lehetőség. A kormányzat tervei szerint emelkedik
a béren kívüli juttatásokra rakódó adóteher. Körülbelül 28000
Ft-al kellene megemelni a caffetéria elemek összegét, hogy ne
érje nettó veszteség a munkavállalókat. Nos, tisztelt munkáltató! Itt egy remek lehetőség arra, hogy megmutassák azt, hogy
igenis fontosak vagyunk mi munkavállalók és elismerik a munkánkat. Ez a pár ezer forintos „gesztus” pontosan elég arra, hogy
érezzük a gondoskodást. Az meg, hogy az éves bértárgyalások
hozadékaként hány százalékkal emelkedik az
alapbérünk január hónaptól, már egy másik
történet, lehetőség az elismerésre. A lehetőségekkel meg élni kell, ahogyan a mondás tartja,
úgyhogy nem is szaporítom a szavak számát,
hanem érdeklődve várom az eredményeket.
Tehát: hajrá START, hajrá MÁV!!!
Gyüre Ferenc
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Szolnoki nyugdíjas találkozóból nyugdíjas tagcsoport.

A tavalyi, első alkalomhoz hasonlóan tagcsoportunk az idén
szeptember 11-én megrendezte a nyugdíjas mozdonyvezetők találkozóját. A rendezvénynek hagyományosan a Fűtőház
adott otthont. Két üstben főtt a gulyás, gyülekeztek a résztvevők. Az előző találkozón született egy döntés, miszerint ezeket
a találkozókat minden évben ugyanazon a napon (szeptember
második csütörtöki napja) megtartjuk. Meg kellett állapítanom
és ez tanulság a jövőre nézve, hogy a volt kollégák hosszú távú
memóriája kissé megkopott. Közel 70 fő gyűlt össze. Nagyon jó
volt látni azt, ahogy rég nem látott emberek üdvözlik egymást,
sztorizgatnak, beszélgetnek. A találkozó megnyitásaként Sasi
Csaba telephelyvezető úr, aki jelenlétével megtisztelt bennünket tartott egy rövid tájékoztatót és válaszolt a kérdésekre. Ezt
követően mindenki jóízűen elfogyasztotta az ebédre készült
gulyást. Köszönet Szacskó Gábor szakácsnak. A nap hátralevő részében folytatódott a régi emlékek felelevenítése. Búcsúzáskor mindenki megerősítette: jövőre veletek ugyan itt. Már az
első találkozón is többektől elhangzott az igény miszerint szeretnének többször találkozni, rendezvényeken részt venni. Szeretnének közös programokat. Szeretnék, ha az aktív kollégák
nem feledkeznének el a nyugdíjasokról. Akkor javaslatként elhangzott hozzuk létre a szolnoki nyugdíjas tagcsoportot. Az idei
találkozón ezt az ötletet többen megerősítették. A szándékot tett
követte és október 31-én a nyugdíjas tagcsoport 26 fő részvételével alakuló ülést tartott. A közelgő halottak napja alkalmából

a fűtőház területén található szolgálatteljesítés közben elhunyt
szolnoki vasutasok emlékművénél gyülekeztünk. Megemlékeztünk azokról, akik már nincsenek közöttünk. Ezt követte az
alakuló ülés. A megalakulást követően a tagcsoport vezetőket
választott. Miszerint tagcsoportvezető: Batka
András helyettesei pedig: Földvári László és
Gedei Péter. Az ülésen részt vett Kiss László elnök úr is, aki tájékoztatást adott a MOSZ
jelenlegi helyzetéről, az aktuális feladatokról, válaszolt a nem kevés számú felmerült
kérdésre. Ezúton is köszönjük! Valamennyi
kolléga nevében kívánom a nyugdíjas tagHerczeg Mihály
csoportnak, hogy erőben, egészségben még
nagyon sokáig töltsék meg tartalommal ezt a
kezdeményezést. Végezetül kívánok mindenkinek: Békés Karácsonyt, és Boldog Új Évet!

2014. november
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Életünkből
Kopjafaavatás Balassagyarmaton

csolatot a VSZ és a VDSZSZ helyi ügyvivőivel, ismertettem az
elképzelésünket, majd kértem, hogy közvetítsék tagjaik felé és
támogassák a megvalósítást. Elmondtam azt is, hogy szeretnénk, ha adományokból valósulna meg az emlékmű, az egyént
szólítsuk meg, a szakszervezetek csak közvetítők legyenek. Ez
alapján közös felhívást intéztünk a kollégák felé, amit minden, a
balassagyarmati csomóponthoz tartozó szolgálati helyen kifüggesztettünk. A kezdeményezés elérte célját, a kollégák megértették üzenetünket, és adományaikkal támogatták ez emlékmű
állítást.
2014. október 21-én tartottuk a kopjafa felavatását, melyre vendégeket is hívtunk. Hogy emeljük az esemény hangulatát, kol-

2013. december végén, tagcsoporti fórumon beszéltük meg,
hogy emléktáblával kellene megemlékezni azokról a kollégáinkról, akik már nem lehetnek közöttünk. Elhatároztuk, hogy
2014-ben ezt megvalósítjuk, de a tábla elhelyezésére nem tudtunk elfogadható helyet találni.
Nem nyugodtunk bele, hogy ne lehetne valami megoldást találni. Ekkor jött a gondolat, hogy ne emléktáblát, hanem kopjafát
állítsunk, de ne csak a mozdonyvezetőknek, hanem vonjuk be
a társszolgálatokat is. (Balassagyarmaton és a hozzá tartozó
szolgálati helyeken, szinte mindenki mindenkit ismer.) A gondolatot tett követte. Először
megkerestük Gere József csomóponti vezető urat, hogy támogatná-e egy ilyen emlékmű
felállítását, és biztosítana-e
méltó helyet neki. Ötletünket
pozitívan fogadta, és a balassagyarmati állomáson kiállított műemlék gőzmozdony
előtti zöld területen való felállításában állapodtunk meg.
Pár nap múlva Gere József
úrral felkerestük Egri István
fafaragót (Gránátalma-díjas,
Népművészet Mestere), és
előadtuk a tervünket. Pista
bácsi örömmel vállalta, hogy
megfaragja a kopjafát, lévén
Ő is egykori távközlős vasutas.
Ezek után felvettem a kap-
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légáinkat bevonva egy kis műsort állítottunk össze Gere József
úrral. A műsor vezetésére Kuruczné Jeneses Valéria kolléganőnket kértük fel.
A köszöntő és a Himnusz elhangzása után, Gere József csomóponti vezető röviden ismertette Nyugat-Nógrád vasúttörténetét
és a kopjafaállítás előzményeit. Ezután, Mayer Zsolt mozdonyvezető előadta a „Mozdonyvezetők fohásza” című verset, majd
Csach Gábor úr, Balassagyarmat alpolgármestere mondta el
gondolatait, családi kötődését a vasúthoz, illetve, hogy a városunknak
mennyire fontos a vasút.
Következett Ember István mozdonyvezető, aki
„Emlékezz a múltra” című
saját versét adta elő. Dr.
Dancsa Attila a Mozdonyvezetők Szakszervezete
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alelnökének beszéde után
került sor a kopjafa leleplezésére. Kiss László a Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnöke, Papp Zoltán a
Vasutasok Szakszervezetének elnöke, és Csach Gábor
alpolgármester
közösen
leplezték le Egri István alkotását, mozdonykürtszó kíséretével. Dr. Stella Leontin
kanonok, plébános úr mondott beszédet, majd áldotta meg az
elhunyt vasutasok emlékére állított kopjafát. A csomópont dolgozói nevében Hajnis Antal forgalmi szolgálattevő, és Pongrácz
Tibor vezető jegyvizsgáló helyezett el koszorút. A műsor záró
verse Reményik Sándortól a „Végállomás” volt, melyet Fábry Ist-

ván művezető adott elő, majd az emlékezés mécsesei kerültek
elhelyezésre a kopjafa előtt. A Szózat elhangzásával ért véget az
ünnepélyes avatás.
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal,
munkájukkal, ötleteikkel támogatták, segítették, hogy az emlékmű felállításra kerülhetett.
Az ünnepség után a MOSZ vezetői fórumot tartottak a tagok
számára. A hallgatóság igen aktív volt, többen
hozzászóltak, kérdeztek, Kiss László elnök úr
és dr. Dancsa Attila alelnök úr pedig próbálta
megválaszolni a feltett kérdéseket. Téma volt
többek között: a korkedvezmény, korengedményes nyugdíj, vezénylés, foglalkoztatás biztonság, orvosi alkalmasság, munkabér, VASZ,
MÁV Évek program, képzés stb.

2014.11.11-én 14 óra 38 perckor Kismóragy és Bátaszék között
egy kukoricát szállító teherautó a vörös jelzés ellenére ráhajtott
a sínre, ahol egy motorvonattal ütközött. A vonaton öten utaztak,
egy ember könnyebben sérült. A motorvonat annyira összetört,
hogy a mozdonyvezetőt, Illa Józsefet a tűzoltók vágták ki a roncsokból. A kiérkező mentősök azonnal kórházba szállították, de

Illa József olyan sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.
Ezúton szeretnénk kifejezni mély és őszinte részvétünket a Családnak a mozdonyvezetői társadalom nevében!
MOSZ

Szaniszló Zsolt

2014. november
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Életünkből
Emlékeztünk
Máriás András és Kakuszi Lajos, kiskunhalasi mozdonyvezetőkben 2013. őszén megható, követendő gondolatok
fogalmazódtak meg: ígéretükhöz híven - amit egy urnánál állva tettek -, volt Kollégájuk, Török János emlékének megőrzésére megrendezték az I. Török-kupát.

Lelkesedésük idén sem lankadt, s ezért 2014. november 8-án
immár második alkalommal hozták össze azokat az embereket, akik nem felejtették el Janit. Ebben a szomorú alkalomban
öröm volt látni, hogy sokan vannak ilyenek! Megható volt, hogy
a mai elszemélytelenedő világban a hívó szóra sokan megmozdultak, s kifogást nem keresve részt vettek a tornán. A szerevezők azért döntöttek a foci mellett, mert Janinak a Család után
ez volt, ami közel állt szívéhez, amiben kiteljesedett élete. Ezért
olyan csapatokat hívtak meg, akikkel munkája révén folyamatos kapcsolatban volt, jól ismerték Janit, nem csak a pályáról.
Köszönet illeti a Rail Cargo Hungaria mozdonyvezetőit, valamint
a kiskunhalasi Jegyvizsgálóknak csapatát, amiért jelenlétükkel
emelték e nagyszerű kezdeményezés színvonalát! Mert élvezetes, sportszerű mérkőzéseket láttak a megjelentek, s végre nem
a görcsös, eredményorientált akarást!
Nekem, külső szemlélőnek, aki először voltam ilyen tornán, aki
nem tudta elképzelni, hogyan kell viselkedni egy megemlékezésen, várakozással teli volt a készülődés, az út, amíg a spotcsarnokba értem. Megkönnyebbültem, amikor láttam, hogy mindenki úgy viselkedik, mintha Jani is ott lenne, mint néhány éve
a MOSZ kupákon. Azonban voltak pillanatok, rezdülések, amik
éreztették velem, mindenki tudja, miért jöttünk össze, valakinek
a hiánya bejárja a termet. Egyik ilyen pillanat volt, amikor Jani
emlékére a csapatok felsorakoztak, hogy néhány percre elcsendesedjen az addig zajos terem, s köszöntsék egy csokor virággal
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a tornán megjelent özvegyet. Ehhez a pillanathoz tartozott az is,
hogy volt olyan játékos, aki csak erre az időre átöltözött mezébe - tisztelete jeléül -, mert sérülése miatt nem tudott játszani.
Egy másik pillanat – ami miatt tudtam, hogy nem egy hétköznapi fakupán vagyok – az volt, amikor megláttam azt a Kollégát,
aki azon a végzetes éjszakán Janival volt, utoljára beszélt vele,
s megállította mozdonyát, próbált segíteni az utolsó pillanatig…
Ő is eljött, mikor hallott a tornáról, hogy tiszteletét tegye. Kön�nyeket csalt a szemembe, amikor Szöszivel összekapaszkodva
együtt sírtak, s csendesen, hogy ne hallja senki, hosszasan beszélgettek… Nem mertem odanézni, de remélem, ez a beszélgetés mindkettejüknél lelki megnyugvást hozott!
Az eredményhirdetés egy perces néma felállással kezdődött,
s átadásra kerültek a focistát ábrázoló kis szobrok, majd egy jó
hangulatú beszélgetéssel egybekötött ebéddel zárták a csapatok a tornát. Azzal váltak el, hogy a hagyományt tovább akarják
vinni, s jövőre is szeretnének méltóan megemlékezni Török Jánosról. Köszönet a szervezőknek, résztvevőknek!

Eredmények:
MOSZ – RCH ..............................4 : 5
MOSZ – Jegyvizsgálók ..........3 : 3
RCH - Jegyvizsgálók ..............4 : 4
Helyezések:
I. RCH mozdonyvezetők
II. Jegyvizsgálók Kiskunhalas
III. MOSZ Kiskunhalas

Gusztos Károly

Életünkből
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Megemlékeztünk
Október 20-a, Szlávik István néhai mozdonyvezető halálának a
napja, a mozdonyvezetők gyásznapja. Ezen a napon szoktunk
megemlékezni a szolgálatteljesítés közben elhunyt mozdonyvezetőkről. Az október 22.-i ülése után a MOSZ ügyvivő bizottsága az idén is lerótta kegyeletét és elhelyezte a megemlékezés
koszorúját a MOSZ központ székházának oldalán elhelyezett emléktáblán. Az emlékezés
alatt mindenki egy-egy mécsessel és néma
főhajtással rótták le kegyeletüket.

Gyüre Ferenc

Az Indóház decemberi kiadásának
tartalmából
Mély fájdalommal tudatjuk hogy kollégánk
Sebestyén Lajos
celldömölki mozdonyvezető, volt MOSZ
Tagcsoporti Ügyvivő, tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Tisztelt Mozdonyvezető Kollégák, MOSZ Tagok,
Mély fájdalommal értesítünk Benneteket, hogy 2014
November 9 –én hosszantartó betegség után elhunyt
Szerecz György
nyugdíjas, volt Ferencvárosi mozdonyvezető Kollégánk.

Gyuri a Szakszervezet egyik alapítója, sokáig a Ferencvárosi
tagcsoportvezetője valamint a Budapesti Terület képviselője volt.
Nyugdíjazásáig tisztességgel, becsülettel képviselte a Ferencvárosi
tagcsoportot, a mozdonyvezetőket és a tagokat. Egyik alapítója volt
a Hannover–i nemzetközi kapcsolatnak, melyet a Ferencvárosi
mozdonyvezetők a mai napig ápolnak a német kollégákkal.

Együttérzésünket fejezzük ki a Család és a hozzátartozók
felé. Nyugodj békében, Gyuri…..!

2014. november
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Szakmai
Ez év Október 5. –én – a vártnál egy kicsit később érkezett Magyarországra a Keleti pályaudvarra a Cseh
Vasutak 380 –as sorozatú, 002 –es pályaszámú, 6400
kW teljesítményű, három áramnemű 200 km/h legnagyobb üzemi sebességű mozdonya az EC 273 –as
számú vonattal. Az előzetes tervekkel megegyezően
a mozdony a Keletis mozdonyvezetők típusismereti
oktatásának tárgya volt. Nappalos szolgálatban a 852
– 857 – 856 – 853 –as számú vonatokat továbbította
Bp.Déli – Siófok viszonylatban. Ezt követően este majd
másnap reggel a 4558 – 4559 számú személyvonatok
élén volt látható Bp. Déli – Székesfehérvár között. A

típusismereti tudás elsajátításában Halász István és
Szalai Mihály Urak tettek meg mindent, hogy az elsőként a típusra vizsgázó mozdonyvezetők a tudásukat
megfelelően tudják majd tovább adni kollégáik felé.
Az első körben levizsgázott oktató mozdonyvezetők
jelenleg is a típus oktatásában vesznek részt, mivel
a mozdony a menetrendváltástól már egyre sűrűbben
lesz látható a 70 –es vonalon a Prága – Bp.Keleti között
közlekedő Eurocity vonatok élén, lassan leváltva a már
koros, 350 –es sorozatú Gorillákat.
Megkérdeztük a már levizsgázott mozdonyvezetőket
véleményükről, eddigi tapasztalataikról a mozdonyról.

Megérkezett a Cseh vasutak egyik gyöngyszeme, a
380-s típusú mozdony.

lehetséges, a hátfalba rejtett, kihúzható asztalkán. Kényelmetlen a „szalonnázásra”. Mérete kb.: 400 X 500 mm. Mellette helyezték el a hagyományos rezsót. Praktikusabb lett volna egy
mikrohullámú sütőt beépíteni, mint a 362-es típuson található. A
vezetőasztalon a kapcsolók foglalnak helyet, ahol sajnos nincs
hely. Talán ha a kapcsolókat összezsúfolták volna, akkor lenne
hely.
További érdekességek a járművön. Áramszedő szelektálás a
monitoron történik, szoftveresen. Automatikus, mindkettő fent.
1-2 fent. Automatikus üzemben a menetirány szerinti hátsó aktiválódik. További érdekesség, ha mindkettő fent állásban gyorsítunk a géppel, az első áramszedőt automatikusan leengedi
kb.:40 km/ó felett és lassításkor felengedi kb.: 40 km/ó alatt.
(350-es sorozatnál 40 km/ó felett kikapcsolja a főmegszakítót).
-ECO üzemre alkalmas a jármű. Ezt is a displayen kell engedélyezni, ill. aktiválni. Ebben az üzemben, sebességtartáskor csak
a menetirány szerinti hátsó két motor üzemel.
- További érdekesség, hogy kikapcsolt főmegszakítónál az 1. és
a 4. motor képes tölteni a szűrőáramkört, ahonnan a segédüzem
üzemel. Ez azt jelenti, hogy kikapcsol főmegszakítónál, 20 km/ó
felett, üzemel a légsűrítő, az akkumulátortöltő, a légkondicionáló stb. Ezen funkció létezik a Vectronnál is, azzal a különbséggel,
hogy a 380-an kikapcsolható a szűrőáramkör. Ennek akkor van
jelentősége, ha hosszabb távon kell kikapcsolt főmegszakítóval
gurulni. A járművet nem lassítja a motorok generátor üzeme.
És ami nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, ami megadja a mozdony egyediségét, a „majré vas”. Összességében egy jól összerakott mozdonyvezető barát gép.
Borosjenői István

Skoda 109E (Messerschmidt) CSD 380
A Magyar Államvasutak vonalain egy új
vontatójármű jelent meg október elején,
nevezetesen a Cseh Vasutak CSD 380 sorozatú mozdonya. A pontos információhoz
hozzátartozik, hogy e mozdony már egy
magánvasút mozdonyvezetői 2012 nyarán
különböző tehervonatokat továbbítottak,
mialatt a hatósági engedélyt megszerezték. A MÁV Start mozdonyvezetői október
első napjaiban ültek iskolapadba típusismereti elméleti képzés keretében. Ezt követően a gyakorlati illetve a vezetési ismeretek elsajátítása céljából a 380-002 pályaszámú vontatójármű a Bp. Déli – Siófok viszonylatban nappal kettő
(852-857-856-853), illetve Bp. Déli – Székesfehérvár viszonylatban egy (4558-4559) fordulót teljesített. A mozdonyokat 2010-

ben építették a Skoda Plzen-i gyárában. A 6400kw teljesítményű
jármű négytengelyes, amelynek valamennyi tengelye aszinkron
motorral hajtott. Az aszinkron motorok természetesen képesek
villamos fékezésre is, így a jármű visszatáplál a felsővezetékbe,
mint az általunk ismert 470; 480 sorozatú mozdonyok. A három
áram nemű jármű 3kw egyenáram 15kw 16 2/3hz illetve 25kw
50hz váltakozó árammal tud üzemelni. A vonatbefolyásoló berendezése ismeri az LZB/PZB, INDUSI, MIREL, SHS rendszereket. A jármű futásengedéllyel rendelkezik a CSD vasúton kívül a
német (DB), osztrák (ÖBB), szlovák (ZSR), lengyel (PKP) és a magyar vonalakra. Napjainkban a felügyeleti vezetések alkalmával
a délutáni órákban a 120-as vonalon, hétvégenként az 1-es illetve 8-as vonalon találkozhatunk velük.
A jármű külső megjelenése – nem tévedés – PORSCHE design. A
mozdonyra tekintve egy robosztus, masszív vontatójármű képe
tárul elénk. A 88,2 tonna tömegű jármű 18 méter hosszú. A két

Vezetéstechnikai szempontból talán a legkényelmesebb vontató
jármű. A vezetőállásra fellépve négy alapvető dolog szúr szemet. Nincs reteszkulcs, vezetőállás aktiváló kulcs a vezetőasztalon. Helyette a hátfalon egy aktiváló kapcsoló van. Kezelése
annyiból szokatlan, hogy a vezetőállás elhagyása előtt inaktiválni kell az
elhagyott vezetőállást, a másikat aktiválás után lehet használatba venni.
Mindezt bekapcsolt főmegszakító
mellett lehetséges. Ha a főmegszakító nincs bekapcsolva, akkor kezelni
kell az inaktiválás előtt az „áthaladás
a géptéren” gombot. Elmulasztása
komoly rendszerhibát okoz. A második érdekesség a vezetőálláson, a
menetszabályzó. A szabályzót jobb
kézzel kell kezelni. A jobbkezes jármű
gyorsítással és fékezéssel először a
350-es, 362-es típusú mozdonyokon
találkozhattunk. Ezeken a járműveken a gyorsítás és levegős fékezés külön-külön kezelőszervvel történt. A 380-on ez egy kezelőszervben egyesült. A harmadik furcsa dolog, hogy a mozdonyvezető a
vezetőállás közepén foglal helyet. Ez eddig csak az újbeszerzésű
motorvonatokon volt jellemző. A negyedik szokatlan dolog a vezetőállás méret. Nagyon kicsi. Étkezni csak a 2-es vezetőálláson
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vezetőállást középfolyosó köti össze. Ahogy a vezetőállásra lépünk, látható a középen elhelyezett, kezelőszerveket tartó vezetőasztal. Részeit, és a kezelőszerveket nem említeném, mert
azt már a kollégám az előző írásban megtette. A vezetőasztalon
ismerősként köszön vissza a balkéznél található GSM-R rádió,
illetve a két darab Display, ami már szintén nem jelent meglepetést. A cseh mérnökök gondolkodásmódja jelentősen eltér
az eddig megszokottól (kissé bonyolult), de a kollégákkal megosztva a tapasztalatokat elmondható, hogy hamar elsajátíthatóak a különböző kezelési sorrendek. Bonyolultnak tűnik – és az
is elsőre – a vonatra járás, valamint az érkezést követő mozdonyszerelvény összenyomás. A vonatra járást kétféle módon

is el lehet végezni, a mozdonyszerelvény összenyomása is külön
technikai sorrendet követel meg a mozdonyvezetőtől.
De ismételten kijelenthetjük, hogy ezeket az apró, de tanulható
eltéréseket leszámítva jól kezelhető, kényelmes és megbízható vontatójárművel ismerkedhettünk meg. A felügyeleti utazást
vezető Halász István és Szalai Mihály is megerősítette, hogy a
két héten keresztül tartó utak alkalmával említésre okot adó
egyetlen esemény sem történt. Végezetül itt ragadnám meg az
alkalmat, hogy áldozatos, segítőkész, minden kérdésre megoldást kereső munkájukat ezúton is megköszönjem valamennyi
képzésen résztvevő kollégám nevében is.
Kiss András

Tisztelt Olvasó!
Molnár Péter kollégám felkérésére írok egy pár gondolatot a
MÁV Start által üzemeltetett Skoda 380 (Messerschmitt becenevű) mozdonyról. A típusképzés esedékessége, hogy 2014/2015
menetrendváltástól Budapest - Praha viszonylatban több EC
vonaton fogják a vonóerőt biztosítani a mozdonyok.Azon szerencsés kollégák közé tartozom, akik első körben szereztek típusismeretet a fent nevezett mozdonyra. A képzés össz. 60 órás
elméleti, gyakorlati, vezetési ismeret + záróvizsga! A típusismeretet szervezte és oktatta: Halász István és Szalai Mihály Műszaki Szakértő Urak! A mozdony 10.05-én érkezett a 273sz. vonatba
sorozva. A gépet cseh oktató- mozdonyvezető kísérte és adta át
Halász Úr és részemre az első út megtételére! Bp. Keletiből – Bp.
Délibe gépmenet, majd 856-853 vonatpáron Déli - Siófok - Déli
útvonalon Halász Úr segítő, vigyázó felügyelete mellett tettem
meg! A mozdony vezetőállására felmenve első benyomás, hogy

elég szűkös az élettér. A vezetőasztal félköríves, a kezelőszervek kézre esnek, motorvonati feelingre emlékeztet- a mozdonyvezető a fülke közepén foglal helyet. Az asztalon a kezelőszervek piktogrammal ellátottak, melyek fényerő szabályzós kék
ledekkel megvilágítottak. A rádió kezelő felülete azonos a Trax
- Taurus-on megszokottal: 2db display tájékoztat a mozdony
állapotáról, és a menet- fék szabályzásáról. Különbség, hogy
nincs akusztikus hibajelzés (Szőke Andrea nem kiabál hibát).
Tetszik, hogy vezetőállás csere alkalmával a géptérbe belépve
a vezérlés minden zajforrást leállít (szellőzők-légsűrítő) míg a
másik fülkébe nem érünk! A mozdonyon eltöltött szolgálataim
alatt említésre méltó hibák nem voltak, de a kollégák sem számoltak be meghibásodásról! Ezen kevés idő alatt egy korszerű,
üzembiztos mozdonyt ismertem meg!
Lengyel Róbert
mozdonyvezető Bp. Keleti

A Skoda 380-as ( E 109-es ) mozdonyával ha, jól emlékszem
a 2008-as Innotranz-on találkoztam először személyesen az
első bemutatkozásakor a szakmának és a nagy közönségnek.
A mozdony most, megérkezett Magyarországra is és szerencsémre közelebbről is megismerhettem. A mozdony külsőre
a Taurus-ra hasonlít, ez is egy felfordított teknő, de ettől az Innotranz-on keltett némi feltűnést én
úgy gondolom. Az első, ami a megszokott vezetőállásoktól eltérő az az,
hogy a vezetőállás középen van, nem
a jobb vagy a baloldalon és szűk egy
ember is nehezen mozog benne, talán az az 1-1 m hiányzik a mozdony
csak 18 m hosszú. Az úgynevezett
egységes Európai vezetőállástól kissé eltér a kialakítása, gondolok itt a
Taurus-ra és a Traxx-ra. Maga a kezelő szervek kialakítása elsőre egy
kicsit össze-visszaságnak tűnik, de
amikor megismerjük, és a kezelését
megtanuljuk, teljesen más benyomást tapasztalunk. A mozdony kezelő szerveinek kialakítása nagyon
mozdonyvezető barát az én véleményem szerint. A kapcsolók
elhelyezése, ha belegondolok a Traxx és a Taurus mozdonyokkal
megegyezik. A kapcsolók melletti ragasztott piktogramok helyet, kék fénnyel világító piktogramok elsőre szokatlanok voltak
és zavarónak tűntek, de a jól ki választott fényerőnél már tökéletes az összhang, mivel a Display-en is dominál a kék fény, ha

nincs hiba jelzés ( eddig még nem volt ). A vezetőálláson a két
Display hol érintőképernyős, hol az oldal nyomógombokkal váltható a képernyő, ezt még szokni kell. A Pörsing-nél meg ismert
automatikus vezérlés ( AFB ) itt már korszerűbb, itt már nem a
Kommodor 64-es számítógép nyomógombok vannak és mosógép kapcsolók és nem kell keresgélni hol vannak, a háttérvilágítás segít. Az én véleményem szerint jobb, mint a Taurus vagy
a Traxx AFB, itt nincs
Gyalog Kakukk, ha leszámolta a vonat hosszát az előre kiválasztott sebességre gyorsul. A mozdony gyorsításkor egy kissé hangos, de ha elérte a kívánt sebességet onnantól csendes. A pályán
a mozgása nagyon jó igaz a pályahibákat ez a gép is megérzi.
A Mozdony álló helyzetben nagyon csendben van nem hallani a
szellőzőmotorokat. A Jármű mellett állva nem hallani a szellőzőket nincs olyan hang, mint a Taurus és Traxx-nál, indításnál a
szellőzők nem futnak fel nincs szolmizálás. Becenevét a II. Világháborúban a Német Luftwaffe-nél szolgált Messerschmitt vadászrepülőkről kapta, állítólag induláskor olyan a hangja, mint
a repülőké volt anno. A mozdonyt, ha már eléggé megismertük
a vezetése nem okoz gondot, szerintem eléggé egyszerű, főleg
automatikus üzemben (AFB), kivétel a vonatra járás és a leakasztás előtti összenyomás, azt még gyakorolni kell sokat és
a vonatfűtés szétszedés sem egyszerű az egyenáramú üzemre
alkalmassága miatt. A géptér 170 cm feletti embernek már alacsony, viszont üzem alatt is átjárható a két vezetőállás között, a
másik két Skoda mozdonytól eltérően. Alapjában véve a mozdonyt jól eltalálták, mozdonyvezető barát, egyszerű vezetni csak
gyakorolni kell sokat
Tóth András Keleti

2014. november
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Területi hírek
Budapest Centrum
A terület szakszervezeti hírei közül kiemelt jelentőséggel bír, a
MOSZ 7. Kongresszusával kapcsolatos beszámoló, a kongres�szuson végzett munka és az azt megelőző felkészülés. Most lemérhettük, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezete felépítésével, működésével, az érdekvédelmi tevékenységgel kapcsolatos
elképzeléseink, javaslataink támogatást nyernek, elutasításra
találnak vagy szimplán csak közömbös fogadtatásra lelnek.
Azt hiszem a két napos rendezvényen volt részünk ebben is,
meg abban is. Mindenekelőtt elismerésemet fejezem ki a terület tisztségviselői nevében a kongresszus megszervezéséért,
a programok összeállításáért a vezető tisztségviselőknek, az
alapdokumentumok elfogadása érdekében végzett munkáért
pedig a MOSZ valamennyi tisztségviselőjének. A kongresszus
első napjának délelőttjén a protokollbeszédek elhangzása után
igazán felemelő érzés volt a miskolci és celldömölki mozdonyvezetők zászlójának bevonulása, majd a Magyar Mozdonyvezetők, a Mozdonyvezetők Szakszervezete zászlajának felavatása,
szalagokkal való ékesítése. Büszkeséggel töltött el valamen�nyiünket, az együvé tartozásunkat szimbolizálta, és azt fogja
megjeleníteni a jövőben is. Az ünnepi, közösen megélt pillanatok
után az érdemi munkáról, ahogy Én láttam. A Bp. Centrum tisztségviselőiként felkészülten, elhivatottan érkeztünk Biatorbágyra. Felkészülten, mert úgy éreztük, hogy azt a feladatot, amely
a kongresszusra való felkészülést, a módosító javaslataink felszínre hozását, megvitatását, formába öntését, és a MOSZ tisztségviselők elé való beterjesztését jelenti, elvégeztük. Sok területi értekezleten, számtalan dokumentum átolvasásával, sok
elektronikus levél megírásával, vélemények összegyűjtésével
alakult ki az az anyag, amellyel megismertettük a kollégákat.
Elhivatottan, mert őszinte megközelítéssel, legjobb tudásunk
szerint, és a MOSZ működésének, az érdekvédelmi tevékenységnek a jobbító szándékával vetettük papírra elképzeléseinket.
Módosító javaslatokat fogalmaztunk meg az alapszabállyal és
választási szabályzattal kapcsolatban, elképzeléseink az elfogadott etikai szabályzatban és a következő évek programjai közé
is beépültek. Voltak azonban olyan területek, ahol nem sikerült
a küldötteket meggyőznünk javaslataink elfogadásáról. A leghangsúlyosabb talán az arányos képviseleti rendszer megteremtésére és a küldötti létszám csökkentésére, a szakszervezeti
munkaidő kedvezmény hatékonyabb felhasználására benyújtott
elképzelésünk volt. Meggyőződésünk, ha tagcsoportonként 1
fő lenne jogosult a képviselet ellátására, hatékonyabbá válna a
közgyűlési munka. Nem kapott többséget az az elgondolásunk
sem, hogy az Alapszabály szerint a vezető tisztségviselők írásban számoljanak
be az eltelt évben
végzett munkájukról,
valamint
mindenkor a MOSZ
elnöke legyen a
szervezetet első
számú vezetője.
Értékelve a módosító javaslataink
sorsát, a választási szabályzathoz
megfogalmazott 9
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pontot érintő módosítási igényünk nagy része elfogadásra került, az alapszabályhoz benyújtott 18 ponthoz kapcsolódó javaslataink fogadtatása vegyes volt. Az etikai szabályzat tárgyalásakor valamennyi elképzelésünk beépült az elfogadott változatba.
A következő évekre vonatkozó program szintén tartalmazza az
általunk megfogalmazottakat is. A kongresszus elé terjesztett
beszámolót, amely az elmúlt 4 év szakszervezeti munkáját ismertette, kritikával illettük. Véleményünk szerint kicsit rózsaszínűre sikeredett, azért annyira nem jó a mozdonyvezetők
helyzete. A terület személyi kérdésekben, a tisztségviselők
választásán is megmutatta magát. Kass Tibor keletis, valamint
Korcz Levente győri mozdonyvezetőt is jelöltünk tisztségre és
mindketten bizalmat kaptak, tagjai lettek az Ellenőrző illetve
az Országos Választási Bizottságnak. A Bp. Centrum terület
vezetőjeként pedig jelölést kaptam a MOSZ elnöki posztra. Az
elnökválasztáson kapott 27 szavazat, 45 ellenében megmutatta
számomra, hogy érdemes volt megmérettetni magam, azt az
érdekvédelmi tevékenységet, amelyet a Bp. Centrum területen
és a MOSZ testületeiben ellátok. Köszönöm mindenkinek, aki
bizalmával megtisztelt. Többséget nem kapott, azonban jó alap,
amelyre lehet és kell építkezni. Olyan érdekvédelmet kell csinálni, amely többet foglalkozik a mozdonyvezetőkkel és kevesebbet
a szervezettel, ehhez képzett, elhivatott és motivált tisztségviselőkre van szükség. Amit szóban a kongresszuson megtettem,
most írásban is megerősítem. A Bp. Centrum tisztségviselői
nevében gratulálok a MOSZ megválasztott vezető tisztségviselőinek, külön is Kiss László Elnök Úrnak, valamint a bizalmat
kapott testületi tagoknak. Jó és eredményes munkát kívánunk,
amelyet mi is erősíteni fogunk.
A kongresszuson kívüli szakszervezeti területi hírekről is tájékoztatom a Mozdonyvezetők Lapja olvasóit. Szeptember 1-től
Sebők Róbert látja el a ferencvárosi MOSZ tagcsoportvezetőjét.
Elődje Bakos János az RCH mozdonyvezetőjeként folytatja, így
tisztségéről lemondott. Köszönet illeti eddigi szakszervezeti
munkájáért, a ferencvárosi kollégák képviseletének ellátásáért. Szeptemberben a terület tagcsoportjai közül a ferencvárosi,
keletis és balassagyarmati is találkozott külföldi partnerével.
A gyarmati programról már hírt adott az újság, míg a ferencvárosiak Németországi utazásáról a közeljövőben jelenik meg
cikk. A keletis kollégák szeptember közepén fogadták hannoveri barátaikat, a partnerkapcsolat jegyében. A kiváló programok közül is kiemelkedett a BKV-nál tett látogatás, amely a 4.
metró megismerésével telt. Az irányító, üzemeltető központ,
szerelőcsarnok és a metrószerelvény bemutatására is sor került, amely számos érdekességet nyújtott. A német kollégáknak
lehetőségük nyílt, ezúttal a V 433 sorozatú vontatójárművön való
utazásra Budapest és Pécs viszonylatban, majd a Bz motoron
való utazás Villányba is nagy sikert aratott. Azok a német kollégák, akik ICE vonatokon teljesítik szolgálatukat, a Bz motoron
utazva ismét mozdonyvezetőnek érzik magukat. Legalábbis Ők
így értékelik a magyarországi vasúti járműveken való utazást. A
(majdnem) teljesen automatizált ottani munkavégzés ezt teszi.
Mi pedig csodálkozunk. A hannoveri kollégákkal beszélgetve
szóba került az ottani mozdonyvezető sztrájk, valamint a tagcsoportok, tagok jövedelmi helyzete is.
Októberben a szolgálatteljesítés közben elhunyt mozdonyvezetőkre emlékeztünk. Győrben Varga Gáborra emlékeztek, a
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baleset helyszínén Kovács István tagcsoportvezető helyezett
koszorút, majd a temetőben is sor került a megemlékezésre. Október 20-án a ferencvárosi kollégák, családtagok Szlávik István
emlékhelyén emlékeztek. Itt Sebők Róbert mondott beszédet,
majd elhangzott a Mozdonyvezetők fohásza és a megjelentek
megkoszorúzták az emlékhelyet. Ezután a ferencvárosi fűtőházban, majd Szlávik István nyughelyén folytatódott illetve zárult a megemlékezés. A balassagyarmati vasutasok emlékére,
a MOSZ tagcsoportvezető Szaniszló Zsolt kezdeményezésére,
közadakozásból kopjafát állított a vasutasság. A MOSZ lapban
részletes beszámoló mutatja be az eseményt. A hegyeshalmi r.
katolikus templomban József Atya (aki maga is mozdonyvezető
volt egykoron) celebrált misét az elhunyt mozdonyvezetők emlékére, a családtagokért és a ma is élő mozdonyvezetőkért, családtagjaikért. A hegyeshalmi és győri mozdonyvezető kollégák
és családtagok teljesen megtöltötték a templomot, ahol József
Atya a hivatás felelősségéről, az egymás segítéséről, támogatásáról szólt. A misét követően vendéglátásra került sor a Stetnin,

ahol nyugdíjas és aktív mozdonyvezetők még
sokáig beszélgettek. Ülést tartott a Helyi Érdekegyeztető Tanács, kis hiba, hogy 4 nappal
az ülés előtt értesültünk erről, és a napirendet
sem ismertük. Így nagyon nehéz felkészülni,
sajnos a HÉT ülés egyelőre nem tölti be azt a
szerepét, amelyet megszoktunk. Az ülésen
főleg kereskedelmi kérdések kerültek megtárgyalásra.
November 9-én elhunyt Szerecz György, a terület volt vezetője, aki szakszervezeti munkája
során mindig a mozdonyvezetők érdekében
tevékenykedett. Hosszú éveken keresztül volt
a ferecvárosi MOSZ tagcsoport vezetője, majd
nyugdíjba vonulásáig a MOSZ Budapest Centrum vezetője. 61 évet élt, nyugodjon békében!
Barsi Balázs

Szeged
Területünkön október 1-én, Kiskunfélegyházán kezdődtek el az
időszakos vizsgák. Először a kecskeméti és szentesi mozdonyvezetők, majd a szegedi és kiskunhalasi kollégák adtak számot
tudásukról. Ezután Békéscsabán folytatódott a ki mit tud, ahol
a békéscsabai, mezőhegyesi és vésztői kollégák vizsgáztak.
A kezdődő vizsgáztatás természetesen már jó előre felkorbácsolta a kedélyeket, főleg, hogy először találkoztunk azzal, hogy
minden egyes típus és vonalismeretből ki kellett tölteni a teszteket. Mivel a munkáltató biztosította számunkra a tesztkérdéseket így egyes kollégák szabadidőt és fáradságot nem kímélve
elkezdték a tesztkérdéseket kidolgozni. Számukra ezúton szeretném megköszönni odaadó munkájukat. A kollégáknak köszönhetően létrejött egy olyan adatbázis, amiből könnyebben fel
lehetett készülni a vizsgára. A vonalismereti kérdéseknél azonban igencsak megszenvedtek azok a kollégák, akik ezt a munkát
felvállalták, mivel nem egyszer azt is nehéz volt kideríteni, hogy
egy kérdésre honnan lehet hiteles és valós információhoz jutni,
arról nem is beszélve, hogy nemegyszer különböző forrásokban
más-más adat szerepelt. Például, ha arra kerestük a választ,
hogy melyek azok az állomások, amelyek 2,5 ‰-nél nagyobb
lejtőben fekszenek, igencsak meglepő volt, amikor kiderült,
hogy Szeged, a Menetrendi segédkönyv II. kötete szerint 2,5
‰-nél nagyobb lejtőben fekszik, de a Menetrendi segédkönyv
III. kötetében már csak 1‰-nél nagyobb lejtőben fekvőnek számít. Így ha valaki a 140-es vonalra vizsgázott az volt a jó válasz,
hogy Szeged 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben fekszik, de ha a 135ös vonalra vizsgáztunk, akkor Szeged nem fekszik 2,5 ‰-nél
nagyobb lejtőben. Sajnos nem ez az egyetlen példa arra, hogy
ugyanarra a vonalszakaszra vagy szolgálati helyre a menetrendi
segédkönyvek különböző adatokat tartalmaznak. Remélhetőleg
az illetékesek is felfedezik és kijavítják ezeket a hibákat. Az útvonalkönyvek méltatásáról meg inkább nem is beszélnék, mert
szerintem mindenkinek megvan a véleménye arról, hogy men�nyit érnek. Elég érdekes, ha csak azt megemlíti az ember, hogy
amíg a menetrendi segédkönyvekhez jönnek módosítások, addig az útvonalkönyvek többsége módosítatlan maradt. Igaz az
1-es útvonalkönyvhöz adtak ki módosítást, kérdés, hogy akkor
az most tökéletesnek mondható-e. Egyébként megfogalmazó-

dott a vizsgázó kollégák körében, hogy amennyiben a szolgálat
biztonságos ellátásához ezen vonalismereti kérdések adatainak
ismerete fontos, miért nem lehet azokat egy helyen, mondjuk a
menetrendi segédkönyvekben hiánytalanul és hitelesen megtalálni. Azt hiszem, ezzel az igénnyel teljesen egyet lehet érteni.
Összességében a kollégák jól teljesítetek az időszakos vizsgán,
ami bár területünkön most véget ért, mégis folytatódik a mindennapi szolgálatvégzés közben, mivel véleményem szerint
az igazi vizsgát a mozdonyvezető kollégák nem számítógépen
tesztek kitöltésével végzik.
Október 3-án, Szegeden vettünk részt a Helyi Érdekegyeztető
Tanács ülésén, amire a területen illetékes szakszervezetek 3
fős delegációin kívül az Üzemi Tanács és Munkavédelmi Bizottság részéről is egy-egy három fős delegáció volt meghívva. Az
ülésen a munkáltató röviden tájékoztatott a Vezérigazgató úr
cseréjéről, elmondta, hogy erre a posztra Zaránd György úr lett
kinevezve, valamint beszámolót tartott a terület I-VIII. havi teljesítmény és létszámhelyzetéről. A beszámolóban elhangzott,
hogy a területen elsősorban a személyszállítási és vontatási
utazó munkavállalók tekintetében merült fel jelentős rendkívüli
munkavégzés, de a pénztárosi munkakörben foglalkoztatottaknál is van egy minimális túlórázás. A rendkívüli munkavégzés
csökkentését és kiegyenlítését feladatátcsoportosításokkal
próbálják megoldani, továbbá vontatási utazói munkakörbe öt
új kollégát vettek fel, három mozdonyvezető kollégát a cégen
kívülről vettek fel/vissza, míg két fő a Járműbiztosítási Központtól jött vissza mozdonyvezetőnek. Elhangzott továbbá, hogy
a menetrendszerűség javítása érdekében minden vonatkésés
kivizsgálásra fog kerülni és a hibáztatható személyek komoly
felelősségre vonásra számíthatnak. A tájékoztató után az érdekképviseleti oldalról felmerült
kérdésekre és felvetésekre válaszoltak. A következő HÉT időpontja nem lett meghatározva,
de mivel a HÉT ügyrendje szerint negyedévente
ülésezik, így valószínűleg a jövő év elején lehet
a következő ülés megtartására számolni.
Szóth Tibor
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Nemzetközi hírek
IX. Szlovák – Magyar mozdonyvezető találkozó, Hollóháza
A Miskolci Tagcsoport meghívására a FS Kassai Szervezetének hét tisztségviselője, ill. szakszervezeti aktivistája tett látogatást Magyarországon.
A Miskolci Tagcsoportot nyolc fő képviselte,
a találkozó helyszínéül Hollóháza szolgált.
A kétnapos program
első napján a résztvevők megtekintették a
jelentős átépítés alatt
álló Füzéri várat, majd
a délutáni órákban
nekikezdtek egy szlovák - magyar közös
bográcsgulyás elkészítésének.
A főzés, valamint a vacsora közben és után elkezdtük sorra venni azokat a témákat, ami mindkét ország mozdonyvezetőit érinti.
A szűkebb körű megbeszélésen szlovák részről jelen volt Lubomir Kontúr tagcsoportvezető, Peter Kobelák tagcsoport Cargo
része vezetője, Peter Barbušin Cargo ügyvivő és Anton Strela
ZSSK (személyszállítás) ügyvivő, a miskolciak részéről jelen volt
Bálint Zoltán tagcsoportvezető, Tóth Ferenc Attila területi ügyvivő, Vas István ügyvivő, Faggyas Szilárd vendég.
Ami mindkét csoportot foglalkoztatja: milyen módon történik a
vizsgáztatás, a vonalismeret megszerzése, hogy alkalmazzák a
laktanyáztatás intézményét, hogyan alakul az egészségileg alkalmatlanná vált mozdonyvezetők sorsa, a gázolásban érintett
mozdonyvezetők esete, azok rehabilitációja.
Az időszakos vizsgáztatással kapcsolatban elmondták a kassai
kollégák, hogy náluk háromévente esedékes, és tesztjellegű a
vizsgáztatás. Interneten elérhető a teljes tudásanyag, lehet gyakorolni, viszont a helyes válaszok nincsenek megjelölve. Ha a
tesztvizsgát sikeresen teljesíti a vizsgázó, következik a szóbeli
vizsga! A vizsgázó kérdést húz, és válaszol.
Ha ez nem sikerül, ismétel, húz egy másik kérdést, viszont ez a
vizsgáztatótól függ.
Amíg nem vizsgázik le nem alkalmas! (addig szabadságra megy,
oktatásra jár be, vagy - ha van - más jellegű „pótmunkára” vezénylik.) A vizsgáztatást végzi a Vasúti Oktatási és Pszichológiai
intézet. Mi elmondtuk, hogy eddig kétévente volt az időszakos
vizsga, most térünk majd át a háromévenkénti vizsgáztatásra.
A vizsgáztatás tesztjellegű, és eddig kiegészítette egy mozdony
szimulátorban elvégzett gyakorlati vizsga is. Gyakorlatilag vizsgánként más és más elemeiben, de folyamatosan változott a
vizsgáztatásunk. A vizsgáztatást nálunk a Közlekedéstudományi Intézet Vasúti Vizsgaközpontja végzi.
A sikertelen vizsgát tett mozdonyvezető Magyarországon pótvizsgára megy, addig több opció közül választhat. (vagy szabadságra megy, vagy bejár „tanulni” a napi munkaidőnek megfelelő
időtartamban) A vonalismeret megszerzése náluk két nappali
és két éjszakai út, ha hosszabb a vonal, akkor két - két szolgálat
elvégzésével történik. Az állomások ismerete kötelező, de csak
a kezelő (mi úgy mondanánk a tolatós) vonat fordába. Azonban
az állomásismeretet „alá is írhatja” – nyilatkozhat a mozdonyvezető, hogy ismeri az állomást. A vonalismeret egy évig érvényes,
és nem kell belőle vizsgázni. Megtudtuk a kassai kollégáktól azt
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is, hogy náluk is nagy gond az egészségileg alkalmatlanná vált
mozdonyvezetők ügye. A munkáltatónak nem kell felajánlania
semmilyen továbbfoglalkoztatási lehetőséget – de azért megpróbálják továbbfoglalkoztatni. Sajnos ott is egyre kevesebb a
továbbfoglalkoztatásra a lehetőség. Itt említették meg azt is,
hogy ha valakit alkoholos állapotban találnak feljelentkezéskor,
vagy a munkavégzés során, a munkáltatói intézkedésen kívül –
ez elbocsájtást jelent – a jogosítványát is bevonják!
Mi elmondtuk, hogy nálunk sincs továbbfoglalkoztatási kényszere a munkáltatónak, de a 15 év mozdonyszolgálati időt elérő
munkavállaló esetében a továbbfoglalkoztatás során a munkavállaló korábbi munkaegységével, munkakörével és munkarendjével megegyező állományban lévő munkavállalók távolléti
díjainak középértékét kell alapul venni, és ennek 85%-ra kell a
bérét kiegészíteni.
A laktanyáztatás a szlovák kollégáknál lényegesen másképp
történik. A Cargo-nál ismeretlen a laktanya fogalma. A személyszállításnál 1óránál több, de 3 óránál kevesebb időtartam
esetében kiejtik a szolgálati órából ezt az időt, és erre az időre
2,45€-t fizetnek, valamint nem kell laktanyai elhelyezést sem
biztosítani! (Akár a mozdony vezetőfülkéjében is eltöltheti ezt az
időt a kolléga.)
Három óránál több, (de legfeljebb 9 óra időtartam) sem munkaidő, de laktanyai elhelyezést előírás szerint kell biztosítani,
ugyanakkor erre semmilyen díjazás nem jár.
Mi beszámoltunk arról, hogy nálunk csak akkor lehet laktanyáztatni, amikor a várakozási idő eléri az öt órát - de legfeljebb 7
órát – olyan pihenésre alkalmas helyet kell biztosítani, ahol a
mozdonyvezető egyedül van, tud tisztálkodni, ágyneművel ellátott ágyban pihenni. Erre az időtartamra 50%-os díjazás illeti
meg. A gázolásban érintett mozdonyvezetők esetében a következők szerint járnak el. A Cargo-nál a mozdonyvezető, ha úgy
érzi, tovább mehet vonatával az esemény után. A személyszállításnál: minden esetben leváltó személyzetet biztosítanak! A
mozdonyvezető nem mehet tovább, még ha szeretné is ezt. (Ez
a gondoskodás, előrelátás érthető is, hiszen egy ilyen pl. nyíltvonali esemény után, ahol órákat áll a vonatával a mozdonyvezető,
indulás után, eszébe kell, hogy legyen az is, hogy a következő
állomásig minden útátjárót a szabályoknak megfelelően kell
megközelíteni. Elvárható ez egy ilyen sokkhatás után?) A leváltott mozdonyvezető részére az egész szolgálatot elszámolják.
Az esemény után Cargo-nal automatikusan azonnal, pontosabban már a következő vasárnapon megkapja, személyszál-
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lításnál pedig kérheti a náluk
honos, kéthetes, színvonalas
rehabilitációs
programban
való részvételét. Egyébként
náluk ez a program húsz év
mozdonyszolgálati idő után,
három évente vehető igénybe.
Gázolás esetén a Cargo-nal
az egy éves mozdonyvezető
is megkapja, vagy az a mozdonyvezető is, aki pl. egy hete
jött vissza egy ilyen programról! A személyszállításnál csak húsz év gyakorlattal rendelkező
mozdonyvezető igényelheti.
A fegyelmi ügyekkel kapcsolatban elmondtuk, hogy nálunk az
ilyenkor követendő eljárást a KSZ egyik melléklete szabályozza.
Náluk ez nincs így szabályozva, viszont az elmondásokból azt
szűrtük le, van egyfajta protokoll, mikor milyen büntetéseket
alkalmaznak. Nagyon szigorúan veszik pl. a megállóhely kihagyását.
Fegyelmi eljárás, és következményei megállóhely kihagyása esetén:
• 50€ büntetés – ezt a rendőrségnek kell a helyszínen befizetni!
• jogosítvány bevonás, és csak az összes sikeres vizsga után
kapja vissza!
• rendkívüli vizsgáztatás 153€, fizeti a mozdonyvezető
• orvosi vizsga
• pszichológiai vizsga
• figyelmeztető levél (írásbeli figyelmeztetés, fél éven belül
ismétlés esetén elbocsájtás)

Dióhéjban ezek a mindkét fél számára izgalmas kérdések kerültek napirendre, ezekről beszéltünk.
A másnapi program a füzérradványi Károlyi-kastély megtekintésével folytatódott, majd egy kisvasúti csemege zárta a
kétnapos programot. Az egykori Hegyközi kisvasútból megmaradt nyúlfarknyi vonalon, Pálházától Kőkapuig vonatoztunk.
A kisvonaton remek volt
a hangulat, Kőkapun felmentünk a vadászkastély teraszára ahonnan
a panoráma pazar volt –
ez erdő már zöld, sárga,
barna és piros színben
tündökölt az őszi napsütésben. Körbesétáltuk a
tavat, majd elköltöttük az
ebédünket.
Hazaindulás előtt a szlovák partnereink – akik
közül többekkel a személyes kapcsolat még új keletű – kinyilvánították, hogy ez egy kiépült, jól működő kapcsolat, és ha
egyszer valami jól működik elrontani azt nem szabad. Továbbra
is egymás partnerei leszünk, információt cserélünk, hiszen azokat mindkét fél kamatoztatni
tudja. Ennek jegyében búcsúztunk el egymástól, egyúttal meghívtuk a kassai kollégákat a
novemberi bálunkra.

Tóth Ferenc Attila
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Megkérdeztük
Mozdonyvezetők a szakszervezetben
Megkérdeztük új tisztségviselőinket, hogyan
érzik magukat a Mozdonyvezetők Szakszervezetében, illetve mik a tapasztalataik az
eddig eltöltött idő alatt?
Tisztelt MOSZ tagok, tisztelt kollégák. Béres Pálnak hívnak, Szolnokon élek. Itt kezdtem vasúti szolgálatomat is 1999-ben, mint
villamossági szerelő. A mozdonyvezetői tanfolyamot Debrecenben végeztem el 2001 áprilisában, megszerezve a dízel valamint
a villanymozdony vezetői vizsgákat. A MOSZ-nak gyakornoki
korom óta tagja vagyok. Az elmúlt 15 évben voltam részese jónak, rossznak, örömnek, szomorúságnak, de a szakszervezetre
mindig számíthattam minden téren. A választásokon való indulás leginkább azért következett be, mert a kollégák között egyre
nagyobb elégedetlenség alakult ki mind a munkáltató mind a
szakszervezet irányában. Szerettem volna belűről látni és megélni mindazt, amit eddig csak a tisztségviselőktől hallomásból
ismertem. Az eddigi benyomásaim sajnos nem csak pozitívak.
Bizony időnként az érdektelenség és a fásultság jeleit véltem felfedezni azokon a rendezvényeken illetve üléseken, amelyeken
részt vettem. Remélhetően az új arcok új lendületet tudnak majd
adni, a MOSZ kissé lelassuló szerelvényének. Viszont teljes mértékben tisztában vagyok a helyzet nehézségével, valamint azzal
a ténnyel, hogy jelen pillanatban a ma érvényes törvények mellett az érdekképviselet roppant módon elnehezedett, ha nem vált
időnként egyenesen lehetetlenné. Azonban mi együtt egy erős,
összetartó és eltökélt szakszervezet vagyunk, megbirkózunk az
előttünk álló nehézségekkel és bizakodással tekintünk a jövőbe.
Szolnokon elsősorban a közösség építése (újraépítése) a legfontosabb feladat. Ezért szeretnénk olyan programokkal meglepni
a kollégákat, amelyeken minél többen, családdal együtt tudnak
részt venni. Remélem jövőre minél több szórakoztató tevékenységgel sikerül ezt megtenni. Köszönöm mindenkinek a belém
vetett bizalmat, és kívánok egyúttal mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet.
Tisztelettel Béres Pál
szolnoki ügyvivő.
Fábián Zoltán vagyok a MOSZ békéscsabai tagcsoportjának
kongresszusi küldöttje. Ez év májusában kaptam bizalmat a tagságtól, hogy az érdekeiket képviseljem. Előtte már a tagcsoport
vezetőségében tevékenykedtem. Megtiszteltetés volt számomra, hogy a szeptemberi biatorbágyi tisztújító kongresszus előtt
a választási és jelölő bizottságba beválasztottak
és így hozzájárulhattam újoncként a kongresszus
sikeres lebonyolításában. Még a kongresszus előtt
szeptember 1-én és 2-án Balatonbogláron vehettem részt az újonnan megválasztott küldött kollégákkal egy képzésen, ahol betekintést kaptunk a
MOSZ szervezeti felépítésébe, történelmébe és az
elkövetkező eseményekbe és feladatokba. Az ezt
kövező csapatépítő feladatok is nagyon érdekesek
voltak. Kicsit csalódás volt, hogy a „titán képzésen” az új küldött kollégáknak csak a fele vett részt.
A kongresszus után új kihívások elé kell néznünk, amit a most
elfogadott és módosított alap dokumentumaink reméljük jól
fogják szolgálni. Bízom abban, hogy a fiatal kollégák is egyre
többen fogják kivenni részüket a szakszervezeti életben. Ugyanis az előttünk lévők elég jó alapot helyeztek le, amire a további-
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akban lehet tovább építkezni. A tagcsoportunknál is az a célom,
hogy minél több fiatal kolléga ismerje meg a MOSZ felépítését
és törekvéseit és ezáltal tovább erősödhet a szakszervezetünk.
Most különösen szükség lesz rájuk, ugyanis őket is komolyan
érinti a kormányunk várható döntése korkedvezmény ügyében.
Remélem december 3-án többekkel találkozni fogunk. Mert
csak összefogással érhetünk el eredményeket.
Fábián Zoltán
Békéscsaba
Üdvözlöm az olvasókat!
Pár gondolat az utamról napjainkig.
Lassan 6 éve, hogy átköröztem Kiskunhalasra. Nem ismeretlen
közegbe jöttem, Halas szülötteként jól ismertem az itteni kollégákat. Akik ismernek, tudják, hogy közösségi embernek vallom
magam, így természetesnek tűnt, hogy kiveszem a részem a
helyi dolgokból. Ezt a munkát, hogy szakszervezeti tisztségviselőként vagy mozdonyvezetőként teszem, szerintem lényegtelen. Tavasszal eljött a tagcsoporti választások
ideje. Többen felkértek az indulásra – ami
jóleső érzéssel töltött el -, de sokáig tanakodtam. Az elvem az volt, hogy funkció nélkül is
tudom segíteni a közösséget, ha megválasztanak, akkor viszont „elvárják” a kollégák.
Jogosan. Végül csak elfogadtam a jelölést, és
megkaptam a munkatársaim bizalmát. Innen
is köszönöm.
Hogyan érzem Magam a Mozdonyvezetők
Szakszervezetében?
Nehéz erre mit válaszolni, két okból is. Mivel nem vagyok küldött, így hivatalból nem sűrűn járok a Bácskai utcában. Így nehéz egy szervezetről teljes képet alkotni. Viszont sok ismerősöm
van a küldöttek között, tehát azért van, ami árnyalja a képet. A
másik ok, az idő. Mivel nem rég kerültem bele, még gyűjtöm az
élményeket. Hogy a kérdésre is válaszoljak, alapvetően jól érzem magam. Ha nem így lenne, biztosan nem is vállaltam volna
a jelölést. Rossz közegben nincs értelme a munkának. Szükség
van erre a szervezetre, ez nem lehet kérdés. Országos szinten
és helyi szinten is. Sokan nem látják, hogy mennyi munka, megbeszélés és lobbizás áll sok elért „kis” eredmény mögött. Nem
meglepő, általában ilyenek vagyunk. A jót észre se vesszük, a
negatív dolgokat meg felnagyítjuk. Sokszor ezért tartom nehéz
munkának az érdekvédelmet. De csinálni kell és előre kell nézni.
Két lábbal kell állni a földön és reális célokat kitűzni magunknak.
Önámítás lenne a mai viszonyok között, ha megakarnánk váltani
a világot. Apró és jól felépített lépésekkel kell előre haladni. Úgy
gondolom, ezen az úton járunk...
A helyi tagcsoportban az elmúlt egy évben voltak visszatérők.
Úgy gondolták újra MOSZ tagok lesznek. Ez egy nagyon pozitív
dolog. Remélem megszolgáljuk bizalmukat. Helyi szinten nem
lehet olyan látványos dolgokat elérni, mint országos szinten, de
nem is az a cél. Itt személyes problémákkal találkozunk. Megpróbálni megoldani ezeket nagy kihívás. Telephely szintű gondokat is kezelni és mindenkinek megfelelni nem kis feladat.
De vállaltuk és tesszük a dolgunk...
Folytatás az utolsó oldalon
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Nagy János vagyok (31 éves), 3 éve élek Sopronban a feleségemmel. Csorna állomáson kezdtem Gysev-es pályafutásomat,
mint vonatfelvevő 2003-ban. 2,5 év után jelentkeztem a mozdonyvezető tanfolyamra és már 7 éve gurul alattam a kerék.
Miután megtudtam, hogy a jelenlegi ügyvivők nem indulnak a
választáson, többször eljátszottam a gondolattal, hogy kipróbálnám magam a mozdonyvezetésen kívül egy új feladatkörben is.
Sokszor beszélgettem erről a területi ügyvivővel, mondott előnyöket, hátrányokat is, de végül az indulás mellett döntöttem.
Jelölt állításkor a megfelelő számú támogatást szinte azonnal
megkaptam. A szavazáson számomra meglepően sok szavazatot kaptam, ekkor tudatosult bennem, hogy jól döntöttem. De
tudtam, ahhoz, hogy az emberek bizalmát megtartsam, nagyon
sokat kell tennem. Az eddigiek alapján tetszik az új feladatom,
sok új embert ismertem még és ez alatt a rövid idő alatt is rengeteget tanultam. Nagyon fontosnak tartom a régi kapcsolatok
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MOSZ-UNION CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS
Szolgáltatások

A csomag
600 Ft/hó

B csomag
800 Ft/hó

B-extra
1600 Ft/hó

Életbiztosítás bármely okból bekövetkező halál esetén

600 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Baleseti halál esetén plussz

500 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

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

1 000 000 Ft

1 500 000 Ft

3 000 000 Ft

Baleseti maradandó egészségkárosodás 50%-ot meghaladó egyszeri
térítéses

500 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

Baleseti csonttörés

20 000 Ft

20 000 Ft

40 000 Ft

Balaeseti égés

20 000 Ft

20 000 Ft

40 000 Ft

Baleseti múlékony sérülés( 28 nap táppénz)

10 000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

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

2 000 Ft

2 000 Ft

4 000 Ft

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

100 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

Betegségi kórházi ápolás 5-50 napig naponta

3 500 Ft

3 500 Ft

7 000 Ft

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

150 000 Ft

200 000 Ft

400 000 Ft

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

100 000 Ft

200 000 Ft

Teljes és végleges munkaképtelenség

100 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

Belépési feltételek:

Egyéb tudnivalók

díjlehívás lehetősége lakossági folyószámláról

belépés után azonnal indul a biztosítási védelem

belépési nyomtatványok kitöltése ( 3 db)

kivéve a kritikus betegségeknél, itt 3 hónap a várakozási idő

családtag is beléphet

belépés és kárrendezés egyszerűen a MOSZ központon keresztül

Belépési korhatár

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

18-55 éves korig

folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében

Részletek és feltételek a www.mosz.co.hu honlapon.
Bővebb felvilágosítás telefonon hétköznap 9-13 óra között:
Kaáli Zsuzsa +36 30 825 5887 Oszvald Fruzsina +36 30 639 0910

öregbítését és újak létrehozását. A jelenlegi ügyvivőkkel nagyon jól együtt tudunk működni, sok segítséget kapok tőlük a
mindennapi feladatokhoz. A kezdetektől fogva több olyan dolgot rám bíztak, amiben egyedül kellett döntenem és úgy érzem,
hogy ezekben maximálisan helyt tudtam állni. A tagcsoportunk
eddig is sok mindent elért, de véleményem szerint ennél többre
is képesek vagyunk. Egyik legfontosabb feladatunk jelenleg a
kollektív szerződés módosítási javaslatainak elfogadtatása.
Nagyon sokat kell még tanulnom, de ambiciózus vagyok és az idő múlásával talán
még többet tehetek a MOSZ-ért, akár mint
az ÜB tagja……
Nagy János
Sopron

Kerékpáros szilánkok
1

Sógorom vett a kerékpárjára SPD-pedált. (Ebben az a jó, hogy a
hozzá kapcsolható cipővel biztosabban lehet tekerni a bringát.
Arra viszont nagyon kell ügyelni, ha meg akar állni, vagy vészhelyzet van, azonnal le kell oldani.) Első útján, füvön, lépésben
tekerve néztük a tiszadobi kastély felújítását. Mikor a sógorom
előtt bringázó megállt, elkerülendő az ütközést Ő is fékezett és
a következő pillanatban eldőlt jobbra és betakarózott a bringával. A csapat egyik fele sajnálta, a másik meg kinevette. Mire én
odavetettem: mondd azt, hogy Te így szoktál leszállni a bringáról! Órákkal később aszfalton, jó tempósan tekerve Bagi Tibor
szemüvege alá berepült egy darázs és megcsípte, Tibi akkorát
fékezett, hogy fejre állt. A mögötte tekerő Sógorom azonnal
megállásig fékezte magát, majd szépen eldőlt jobbra és ismételten betakaródzott a bringával. Ezúttal mindenki sietett segíteni
az elesetteken, mire valaki megjegyezte: Zoli, a Sógorod tényleg
„így” szokott leszállni a bringáról. (Szerencsére nem történt sérülés.)
Sz. Z.
Kerékpárosok közt is dívik az egészséges versenyszellem és a
csipkelődés. Mindenki favorizál valamilyen márkát, a többit viszont kritizálja. Az idén történt, mikor a Duna-kanyarban bringáztunk, az egyik MERIDA-s bringás provokatívan kérdi CUBE-s
társától, hogy van-e CUBE-s pólója? Mire jön a büszke válasz,
hogy van! Akkor add már ide, had töröljem le vele a MERIDA-t!
Sz. Z.

Válaszd a B-Extra biztosítást! Széleskörű és magas összegű szolgáltatást nyújt.
MINDÖSSZE HAVI 54 FT-ÉRT!
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tartalomból:
A Dombóvár-Lepsény vasútvonal története
Húsz éve történt: a szajoli vasúti baleset
Magyar fejlesztés: az Aron ECS tehermotorvonat
Különvonat az olasz frontra: Isonzó Expressz 2015
Vinnicja villamosai
Kisvasút: Mahóca feltámadása
Gőzmozdony sztirolból: a 424,284 egyharmickettedben Pomázról
A magazint keresse a pályaudvarok nagyobb újságosainál.
www.iho.hu
Mozdonyvezetők Szakszervezete

