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Általában az évek eleje 
a pangásról híres, 
mondani szokták, hogy 
még a fű sem nő. A fű 
ma még valóban nem 
nő, de unalom sem ho-
nol szakszervezetünk 
táján. Teljesen érthető, 
hiszen a megszüntetett 
korkedvezmény ke-
mény kihívás elé állí-
totta tagjainkat, tiszt-
s é g v i s e l ő i n k e t , 
testületeinket. A moz-

donyvezetői társadalom nem emésztette meg a politi-
ka csalfa húzását, miszerint érdemi tárgyalások nélkül 
hagyták a korkedvezményt intézményét kimúlni! Nem 
első – és vélhetően nem is az utolsó – amikor az ural-
kodó hatalom megszegi saját ígéretét, kötelezettségét, 
rendeletét. Az új rendszer kidolgozására szánt idő alatt 
semmit nem tettek a korkedvezményt kiváltó rendszer 
megvalósítása érdekében. A lustaság, a szándékosság, 
pökhendiség vezette őket, hogy még tárgyalni sem 
voltak hajlandók a korkedvezményről? Mindenki fan-
táziájára bízom az okok kiderítését, s azt is, hogy ki, 
hogy fog majd erre emlékezni, ha újra eljön majd az 
idő… Bár a társadalom emlékezése mintha nem lenne 
tökéletes. Szakszervezetünk soha nem hozott még ilyen 
nehezen döntést az ellenlépéssel kapcsolatosan. Ja-
nuárban is, februárban is a Küldöttközgyűlés több 
órás vitája mentén jutottunk el arra a döntésre, hogy 
kivárjuk a VKF (Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fóruma) tárgyalások eredményét, vagy 
eredménytelenségét. Az év utolsó napjaiban megkötött 

megállapodás – melynek a MOSZ nem volt aláírója 
– vállalt arra kötelezettséget, hogy a korkedvezmény 
helyébe lépő rendszerben megállapodik. A Küldött-
közgyűlés úgy döntött, hogy kivárja a tárgyalások 
eredményét, esetleges eredménytelenségét. Ennek tük-
rében – a tagok véleménye alapján - egységesen tudja 
majd meghozni azt a döntést, hogy a korkedvezmény 
megszüntetésére, hogyan reagáljon. A VKF tárgyalá-
soknak nem kicsi a tétje. Az ott tárgyaló konföderáci-
ók tárgyaló delegációjukban helyet kínáltak a Moz-
donyvezetők Szakszervezete képviselőinek. Reméljük, 
hogy nem egy színházi előadáshoz keresnek szereplő-
ket VKF-n belül, mert ha igen akkor a MOSZ abban 
nem fog asszisztálni, hanem járja tovább saját útját 
abban a formában, ahogy testületeink azt majd jóvá-
hagyják. 
Az idei év, végre másképpen kezdődött, mint az eddi-
giek. Már nagyon időszerű volt egy év eleji bérkor-
rekció az előző évek után. A VASZ eredményesen kép-
viselte a vasutasok béremelését. Természetesen a 
mértékről lehet vitát indítani, de mindannyian tudjuk, 
hogy olyan béremelés soha nem volt még, amelyet 
mindenki elégnek ítélt volna. A bérmegállapodásról 
és a hozzá kapcsolódó anyagokról lapunkban olvashat 
bővebben a Tisztelt Olvasó. A tárgyalások tovább foly-
tatódnak a Kollektív Szerződés módosításáról és egy 
esetleges foglalkoztatási megálla-
podás megkötéséről. Remélem, 
hogy márciusi számunkban már 
erről tudunk anyagokkal szolgál-
ni.
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Amikor még a vörös zászlót szaggatta a szél elviekben társak 
voltak az emberek (igen az: elvtársak); azaz mindenki mindenről 
ugyanazt gondolta, mindenki egyformán tettre kész volt - elmé-
letileg. Persze mindig voltak másként gondolkodók; akkoriban 
viszont ügyesen kellett véleményt mondani. A vélemény olyan, 
mint az ánusz: mindenkinek van, de senki nem kíváncsi a mási-
kéra - így volt ez akkor is és most is!

Ma már számtalan orgánum van, ahol az ember elmondhatja a 
magáét; legtöbbször következmények nélkül. Ez jó, mert meg-
ismerhetem a másik ember gondolkodását, megtudhatom tőle 
a környezetében zajló eseményeket, folyamatokat, és hallhatok 
a jövőbeni tervekről, és az őt érintő elképzelések megvalósulá-
sának következményeiről; azaz hasznos információkhoz jutok a 
jövőmet illetően – már amikor.
Cégünknél sok újság van: írott anyag is, pletyka is, és számtalan 
marhaságot is hallani; ez az utóbbi nem egyszer le is van írva (igen 
kedves olvasó, helyes az asszociáció: például a parancskönyv). A 
lényeg: az információ rendelkezésre áll! Általában ingyen – bár 
van, ahol fizetni kell érte. Olvasni mindig érdemes! Főleg akkor jó 
mulatság, ha ugyanazt a hírt, vagy riportot más-más felfogásban 
tálalják. Igazán érdemes elgondolkodni a leírtakon, ha ugyanazt 
olvassuk más-más forrásból.

Tavaly májusban olvastam egy cikket a MÁV-Start munkaerő el-
oszlásáról; konkrétan a mozdonyvezetőkről volt szó. Aztán no-
vemberben olvastam Zaránd György úrral készült riportot (nem 
az elsőt), de ez annyiban volt érdekes, hogy a riport egy szekci-
ója szintén a munkaerő-eloszlással foglalkozott, nevezetesen itt 
is a mozdonyvezetőkről volt szó. Mindkét írásban megállapítást 
nyert – az általunk ismert tény – míg vidéken általában munkaerő 
felesleg van, Budapest, és elővárosi fűtőházai, néhány más fűtő-
házzal együtt munkaerőhiánnyal küzd. Ez önmagában nem hír, 
ez régóta így van. Ami viszont figyelemre méltó, az a probléma 
megoldása. A cikkíró, illetve a vezérigazgató úr szerint: mivel a 
vidéki mozdonyvezető csak plusz juttatásért vállal vendégjátékot, 
ami így drága, ezért mozdonyvezető-tanfolyamot kell indítani a 
munkaerőgondok orvoslására! Tényleg szükséges ez? Vagy ez 
már feltételes reflex? Azért erre oda kell figyelni!
Emlékezzünk a motorvonat tanfolyamra! A MÁV végigverte az 
akaratát rajtunk, beleöntött egy rakás pénzt, és ismerve a tör-
ténetet, mondhatjuk értelmetlenül! Muszáj ennek most is így 
lennie? Vagy csak egy átgondolatlan ötlet kivetülése az egész? 
Szomorú vagyok, hogy csak ennyire futja! Ennél azért jobb el-
gondolásokkal kell előállni! Ha a cégvezetés is ilyen színvona-
lon megy, a sorozatos balszerencse nem csoda, hanem követ-
kezmény! Ez az egész azt sugallja, hogy egy vonalnak csak egy 
vége van, és a párhuzamosok a végtelenben találkoznak, ott 
meg nincs semmi! HALLÓÓÓ! EGY VASÚTVONALNAK KÉT VÉGE 
VAN! KÖZLÖM, NEM CSAK BUDAPESTEN VANNAK MOZDONY-
VEZETŐK! Sőt, több vonal mindkét végén van fűtőház, tehát egy 
vonalat mindkét végéről ki lehet szolgálni! Nem gondoltátok vol-
na? Most már tudjátok! Vagy ez olyan presztízs csinálunk belőle 
dolog? Csak ennyit tud az ivu? Esetleg ennyi a max sütnivaló? 
JAJJJ! Én azért több bölcsességet szeretnék látni! Míg vidéken 
megy az éhezés, a vonal másik végén belefulladnak a munkába! 
De próbáljuk meg másként! A munkaerőgondok megoldása - vé-
leményem szerint (ánusz) - történhetne körültekintőbb módon 
is; alapvető problémák megoldása automatikusan megoldaná a 
felsőbb szintű nehézségeket. Van egy ötletem! 

A járművezetés tipikusan improvizatív műfaj. Ráadásul, a moz-

donyvezetésben nincsenek egységesen tanított – mondjuk így – 
fogások. Az utasításokban ugyan le van fektetve néhány alapelv, 
mint a fogyókúrában, vagy a szexben, de tulajdonképpen minden-
ki a saját módszerét látja a legjobbnak, és ezt is tanítja – én is. 
Az egyedi módszerek valószerűsége örök vitatéma, de érdemes 
eszmét cserélni, mert állandóan tanul az ember (az információ 
mindig rendelkezésre áll) – és most nem csak a szexről beszélek!
Vállalkozó szellemű kollégák nem egyszer vettek már részt ven-
dégjátékon. Köztudott, az effajta munkáltatást, általában utazási 
idővel, munkásszállóval, albérleti hozzájárulással próbálja von-
zóvá tenni a Cég. Be szokták még ígérni a túlórát, az új típust is. 
Ezek azok a pluszok, amelyek tarthatatlan állapotokat teremte-
nek, amelyek már-már megfizethetetlenek – legalábbis ez jön 
le nekem a fent említett két írásból. Történik valami egyáltalán 
ennél a Cégnél, ami értünk van (a szappankiadást most hagyjuk)? 
Persze, vannak fontos apróságok, de ezek általában valaminek a 
hozadékai! De úgy nagy volumenben mindenért kardoskodni kell, 
és legfeljebb kompromisszumot lehet kötni - vagy azt sem! Gon-
doljunk itt a béren kívüli juttatásokra (minden év elején csörtézni 
kell), az ivu-ra (egy fogyatékos, buta vezénylési rendszer), és az 
egészségmegőrzés is csak látszat. Szükség lenne egy (más-más 
vonatkozásban többre is) hosszú távú programra, amely ren-
delkezik azokkal a tulajdonságokkal, amely a mozdonyvezetői 
életforma hátterét megteremtik. Melyek ezek? A legfontosabbak 
– persze erről lehet vitatkozni: megélhetés, pihenés, egészség, 
család.

Térjünk vissza a munkaerő átcsoportosítás jelenlegi megoldása-
ihoz!
1. Utazási idő. Kilométerenként másfél perc. Ezzel a módozat-

tal csak korlátozott távolságokra ésszerű kitolni a munka-
végzés határát. A vezénylés és a közlekedés lehetősége be-
folyásolja a keletkező holtidőket. A Cégnek persze kedvező, 
hogy bárhol, bármikor megjelensz, de hogy milyen álla pot-
ban kezdesz el dolgozni az a te felelősséged. Több órás vá-
rakozás esetén jó, ha egy szutykos ágyon le tudsz heveredni.

2. Munkásszálló. Aki már volt ilyen helyen az tudja, egy nagy 
hátránya van, az, hogy nincs előnye. Olcsóbb, mint az albér-
let, de ennyi; egy nagy hajléktalan szálló az egész.

3. Albérleti támogatás. A mieinknek legutóbb bruttó 50 000 Fo-
rint volt. A Dombóvári bérleti díjak ismeretében ez igencsak 
karcsú összeg, Budapesti viszonylatban pedig van, hogy a 
felét sem futja ki; a rezsiről nem is beszélve.

Az utóbbi két módozat esetén, ha van családunk, ráadásul, két 
háztartást kell fenntartani! Akkor ki is jár jól? Azt csak megem-
lítem, hogy a túlóra, meg az új típus a helyiek privilégiuma, a 
vendégjátékosnak csak ígéret! A plusz létszám túlóracsökkentő 
tényező, akkor ismét megkérdezem: kinek éri meg? Nem kéne 
színes, szélesvásznú, Dolby-s vetítéseket tartani – a mozizáson 
kívül!

A megoldás keresése közben, az életvitel mentén közelítsük meg 
a dolgot! Az életvitel meglehetősen sajátságos dolog, viszont hi-
vatásunk gyakorlásához szükségesek bizonyos elemek, amelye-
ket be kell építenünk életvitelünkbe. Hogy melyek ezek arról már 
esett szó, de összefoglalva azt mondanám: a következő szolgálat 
100%-os ellátásához szükséges cselekedetek. A Cég nem sokat 
tesz a biztonságos, és egészséges munkavégzés megvalósulá-
sáért; inkább ránk tolja a barna salakot, büntet, és diszkriminál.
Nem kiváltságokat szeretnék, csak törődést! Mi lenne az a va-
lami, amely elhivatottságot, és lojalitást teremthet? Manapság 
nagy divat életpálya modelleket gyártani. Nálunk erre miért nincs 

TEÉRTED! ÉNÉRTEM? NEM ÉRTEM!
„Ennél a cégnél csak szélsőségek vannak.”

(egy KMvB emlékeztetőből – 1999.)
ÉLETPÁLYA – 2015.
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Olvasói levél
Inform

áció
lehetőség? Hozzunk létre egy programot, amely segít egziszten-
ciát teremteni!

Mivel kellene kezdeni? Ehhez a hivatáshoz alapvető egy otthon a 
munkahely közelében. A munkaerő hiányos területeken lehetővé 
kell tenni a programban résztvevőknek, hogy lakáshoz jussa-
nak. A programhoz csatlakozók – ott ahol szükség van rájuk – 
lízingszerződés-szerűen egy saját otthonban élhetnének. A lakás 
megszerzésében bábáskodna a cég: pl. önerő biztosítása, vagy 
saját tulajdonú ingatlanok kiutalásában, kellő nagyságú kölcsön 
nyújtása. A lakhatásért díjat kellene fizetni, amolyan lízing for-
mán, tehát bizonyos idő után az ingatlan az ott lakó kolléga tu-
lajdonába kerülne. A programhoz csatlakozók így nem csak egy 
albérletért dolgoznának (más zsebét tömve), hanem egy saját la-
kás megszerzéséért. Tovább megyek. A programban résztvevők 
vállalnák, hogy adott esetben, átköltöznek egy másik munkaerő-
hiányos területre. Ott egy másik otthont kapna, de az addig befi-

zetett összeg nem veszne el, hanem beleszámítana az új otthon 
lízing díjába. A programban résztvevő, az évek során befizetett 
összeg mértékében, a program végén (a meghatározott idő után, 
nyugdíjkor) választhatna egy lakást, ahol a továbbiakban élne. 
További ösztönzésként, a családtagoknak is fel lehetne kínálni, az 
adott területen, egy olyan munkát, amelyben munkaerőhiány van 
(kalauz, forgalmista, stb.).

Nem tudom van-e példa hasonlóra. Talán egye-
dül álló lenne egy ilyen program! Az biztos, hogy 
kevés cég dicsekedhet azzal, hogy otthont ad 
hivatásukat gyakorló dolgozóinak! Mindamellett 
a munkaerőgondok kérdése is sutba kerülhetne 
örökre! A mozdonyvezetés vonzó hivatása, pá-
ratlan új elemmel bővülhetne a fiatal pályakez-
dők részére. A kérdés csak az, a Cég számára 
van-e akkora értéked, hogy törődjön veled!

Veres Győző

Frissítve elkészítettem Nektek a 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. Oszvald Fruzsina 30/639-0910.

T-mobile
 nettó bruttó

ELőFizETéS 1 500 Ft 1 905 Ft

ingyen beszélés egymás közt 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

Csomaghoz kapcsolható más net árak   

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

Az előfizetés teljes egészében, minden hálózatban lebeszélhető!

igényelhető a 30 db ingyen SMS 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!

Oszvald Fruzsina
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A 2015-ből mögöttünk hagyott hetek, nem mondhatók jelen-
téktelennek, unalmasnak. A mozdonyvezetők jövőjét döntően 
befolyásoló korkedvezménnyel kapcsolatos viták, a területünk 
szakszervezeti munkáját érintő helyi érdekegyeztetés folyamata, 
konzultáció az Igazgatóságot érintő típus –és vonalismereti kép-
zésekről, a Bp. Centrum terület tisztségviselőinek területi ülése 
Balassagyarmaton, a MÁV START ZRt. vezetőinek látogatása 
Ferencvárosban, a fűtőházban. Ezek voltak az igazán hangsú-
lyos dolgok.  Kezdjük mindjárt a korkedvezményt érintő viták-
kal. Januárban és februárban is Küldöttgyűlésen vitatták meg a 
MOSZ választott tisztségviselői, hogyan tovább?  A december 3-i 
demonstráción még hangosan és határozottan kinyilvánítottuk: 
„Nem hagyjuk, nem hagyjuk” hogy a mozdonyvezetők korked-
vezménye a múlt része legyen, kiálltunk a korkedvezmény meg-
tartása mellett, követeltük annak meghosszabbítását. 
A MOSZ mellett más érdekvédelmi szervezetek is így 
gondolták és az összefogásról beszéltek, a közös cse-
lekvés szükségességét hangsúlyozták. Most 2 hónap 
elmúltával a helyzet mondhatni éles fordulatot vett. A 
január 7-i KKGY ülésen mi, küldöttek még leszavaztuk 
azt az előterjesztést, amely a korkedvezmény helyé-
be lépő jogszabályt, mint követelést fogalmazta meg. 
Akkor ezt nem tartottuk elégségesnek. A küldöttek a 
következő ülésre halasztották a döntést, amely feb-
ruár 4-én volt. A Bp. Centrum terület is elkészítette 
javaslatát, amely a korkedvezmény jogi szabályozá-
sának visszaállítását követelte. A terület vezetőjeként 
már január 7-én is elmondtam. Azt a helyzetet, amely 
a korkedvezményes évek további megszerzését nem 
teszi lehetővé, mindaddig, amíg valamennyi törvényes 
eszközt felhasználva meg nem próbáltuk visszaállítani, 
átmenetinek tartunk. A küldöttek elé kerülő másik el-
gondolást, mindaddig nem támogatjuk, amíg nem tet-
tünk meg mindent a korkedvezményért. A MOSZ dön-
téshozó fóruma elé kerülő egyik javaslat sem kapott 
elég támogatást. Az sem, amely a korkedvezmény visszaállítását 
követeli, és az sem, amely a korkedvezmény helyébe lépő jogsza-
bály mielőbbi megalkotását követeli. Közben az országos érdeke-
gyeztetés fórumán is érdekes dolgok történtek. A LIGA vezetője 
még december közepén kérte a mozdonyvezetők támogatását a 
félpályás útlezárásokkal, a tiltakozó akcióval kapcsolatban, majd 
december végén a VKF keretein belül aláírta, tudomásul vette a 
korkedvezmény megszűnését, a kormány pedig kötelezettsé-
get vállalt a korkedvezményt kiváltó jogszabály megalkotásával 
kapcsolatos tárgyalásokra. A VKF megállapodás igen megnehe-
zítette a dolgunkat, hogy finoman fogalmazzak. Itt tartunk most. 
A korkedvezménnyel kapcsolatos vita a MOSZ működésének za-
varaira is rámutatatott. Szerintem. A szolidaritás, a döntéshozó 
fórumok munkájának minősége, a vitakultúra, a felkészültség, az 
alulról építkezés, az információk átadása, áramlása, a szakszer-
vezeti tagok tájékoztatása, a cselekvés képessége mind-mind 
javításra szorul. 

Tulajdonképpen ezek a témák megjelentek a terület tisztségvi-
selőinek ülésén, Balassagyarmaton is. A pár óra, amit ott eltöl-
töttünk, igen intenzíven telt. A január 7-i küldöttgyűlésről utaz-
tunk Gyarmatra, ahol először a MOSZ legutóbbi kongresszusán 
végzett munkát értékeltünk, majd az ÜT és MVB tevékenységéről 
volt tájékoztató. A következő nap a helyi tagcsoporti feladatokat 
vitattuk meg. A heti és lakóhelyi pihenőidő kijelölése, az MKSZ 
betartása, a szolgálatok tervezése során előforduló hibák kijavít-
tatása, a mozdonyvezetők várakozó és tartózkodó helyiségeinek 
állapota mind-mind olyan terület, ahol van tennivaló. Az ülésen 
létrehoztuk területünk saját FB csoportját is, amely a MOSZ Bp. 
Centrum terület tagságának fóruma. Tájékoztatás, vélemények, 
infók és minden, ami e témakörbe belefér, aktuál- és pártpoliti-
kai témák nélkül! Várjuk a MOSZ Bp. Centrum terület tagjainak, 

a Déli, Északi, Ferencváros, Keleti, Győr és Balassagyarmat tag-
csoport mozdonyvezetőinek, tagjainak véleményét, észrevételeit, 
javaslatait.  
Február 3.-án konzultáción vettünk részt, ahol a munkáltató kép-
viseletében Német Zoltán technológiai vezető, valamint Balogh 
József technológus munkatárs, míg a MOSZ Centrum terület ré-
széről Csallos Tamás, Barsi Balázs volt jelen. A konzultációt azért 
kezdeményeztük, mert úgy érezzük, a terület mozdonyvezetői-
nek típus-és vonalismereti képzésével komoly adottsága van a 
munkáltatónak. Gondként jelentkezik, hogy a fiatalabb generáció 
és a más központból áthelyezéssel ide kerülő mozdonyvezetők 
nem kapják meg azokat a kompetenciákat, amelyek főleg egy 
budapesti telephelyen szükségesek. Indokként a képzési költség 
és a túlóra fogalmazódik meg a munkáltató részéről. A konzul-
tációra Horváth László Igazgató Úr tett ígéretet és a munkáltató 
nyitott volt a találkozóra. Először Német Zoltán ismertette azo-
kat a megrendelői igényeket, amely újabb vonalismeretek ge-

nerálnak, majd röviden áttekintettük a terület 
mozdonyvezetőinek tervezett képzését. Szó volt 
a képzések költségéről is. A munkáltató telep-
helyi bontásban adott tájékoztatót arról, milyen 
képzések várhatók. Mi ezekhez kiegészítése-
ket fűztünk, javaslatokat fogalmaztunk meg, 
hangsúlyoztunk, fontos számunkra, minden 
területünkön foglalkoztatott mozdonyvezető 
kapjon lehetőséget arra, hogy folyamatosan 
fejleszthesse szakmai tudását. Kértük, hogy a 
vonalismereteknél a részvonalra megszerzett 
vonalismeret bővítésére legyen lehetőség. Ahol 
a telephelyre jellemző típusismeret jelen van, ott 
mindenki rendelkezzen arra a járműre, típussal. 
Javaslatainkat a konzultációt követően írásban 
is megküldtük a munkáltatónak, reméljük, segí-
ti a képzési tervek összeállítását.
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Február 9.-én a munkáltató HÉT ülést hívott 
össze. A munkáltató képviseletében Horváth 
József személybiztosítási vezető jelent meg, 
aki első napirendként ismertette a MÁV START 
SZMSZ változásait. Ezután a munkáltató előter-
jesztését vitatták meg az érintettek, a KSZ HF 5. 
számú módosításáról. A megvitatott anyag tar-
talmazza többek között a Helyi Függelék 3. sz. 
mellékletének módosítást a 2015. évi havi mun-
kaidőkeret meghatározásáról, a 4. sz. melléklet 
módosítását, mely tartalmazza az előkészítő- és 
befejező munkák időtartamát, fel-és lejelentke-
zési helyeket, a munkaközi szüneteket kiadási 
időszakai munkarendenként, szolgálati helyen-
kénti bontásban, valamint az 5. sz. melléklet 
módosítását,  mely a vontatási utazókra vonat-
kozó külön rendelkezéseket (fel-és lejelentkezé-
si helyek, helyi normaidők, technológiai szabályok, személyzeti 
fordulók) határozza meg. A mozdonyvezetőkre vonatkozó 5. sz. 
mellékletben felvételre kerülne a fékpróbák normaideje, eljutási 
normaidő kerülne meghatározásra Déli felvigyázói iroda és Kő-
bánya Kispest között. Ehhez a MOSZ Centrum is adott be javasla-
tot, amely a Keleti mozdonyfelvigyázói és Kőbánya Kispest közöt-
ti önköltségi normaidőt szabályozná. A HÉT ülésen nem történt 
meg a módosítás elfogadása, legközelebb február 25.-án találko-
zunk a munkáltatóval HÉT ülés keretében.  Egyebek napirendként 
Szaniszló Zsolt MOSZ Balassagyarmat tagcsoportvezetője kérte 
a régóta húzódó problémák megoldását Balassagyarmaton. A fo-
lyamatos felvigyázói szolgálat visszaállítását, a telephelyen beül 
a tolatási mozgások leszabályozását, és az elmaradt Szokolyai 
oktatási, vizsgaidőpont kifizetését.
Február 14-én került megrendezésre az 5. Budapesti Mozdony-
vezető Bál,  Bp. Keleti pályaudvar területén a Baross Étteremben.  
A bálra elfogadta megívásunkat az RCHun tagcsoport, valamint 
Dányi Attila az RCHun menedzsment képviseletében is.  A MOSZ 
Centrum terület mozdonyvezetői között nem csak startos mun-
kavállalók, hanem ÖBB és AWT masiniszták is megjelentek.  
Mottónk az is lehetett volna: „sínek, amik összekötnek minket”. 
A megnyitó után svédasztalos vacsora várta a bálozókat, majd a 
Brillantin zenekar szórakoztatta a táncolni, mulatni vágyókat. A 
letáncolt kalóriák pótlása folyamatos volt, vendégeink remélhe-
tőleg jól érezték magukat!!
Február 17-én reggel váltásidőszakban vendégek jelentek meg  
a ferencvárosi fűtőházban A MÁV START ZRt. vezérigazgatója 
Zaránd György Úr, Csépke András Úr, üzemeltetési vezérigazgató 
helyettes, Német Zoltán Úr TSZVI Budapest személyzetbiztosítási 
vezető. Házigazda Nagy Tamás Úr telephelyvezető volt. Egy épp 
akkor szolgálatát befejező budapesti kolléga, aki jelen volt a be-
szélgetésen, megosztotta  Velünk tapasztalatait:
„Kisebb létszámú csapatot sikerült össze verbuválni a beszél-

getésre, valószínű, ha előre bejelentik talán több érdeklődővel 
találkozhattak volna, bár nem tudni mennyi idejük volt ránk. Jö-
vetelük oka a budapesti fűtőházaknál tapasztalható nagymérvű 
elvándorlás okainak kiderítése volt, bár nem igazán értem, hogy 
ezt miért nem az elvándorlóktól kérdezték meg! Kötetlen beszél-
getés folyamán tájékoztatva lettek bizonyos dolgokról, bár sze-
rintem tisztában vannak vele. A teljesség igénye nélkül próbálom 
összefoglalni, hogy miről volt szó. Első körben természetesen a 
bérekről, pénz azonban érdemi bérfejlesztésre természetesen 
nincs. Az emberséges vezénylés hiánya is említésre került. A 
mozdonyok állapota és a vele kapcsolatos problémák, például, 
hogy sebességtúllépéskor nekünk jelezzen, ne a reszortosoknak, 
szintén meg lett említve. Szeretne a cég mozdonyvezető tanfo-
lyamot indítani, de 
ebből hosszú idő 
múlva lesz kész 
m ozd o n y vezető . 
Mozdonyokat mos-
tantól csak sze-
mélyzettel együtt 
kívánnak bérbe 
adni. Megnyugta-
tásunkra közölték, 
hogy a START-nak 
továbbra is fontos 
az áruszállítás. A 
fölöslegesen cipel-
tetett útvonalköny-
veket sem hagyhattuk ki, melyre azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 
szeptemberre meg lesznek a táblagépek és akkor minden tarta-
lom azon jelenik meg. Említésre került egy budapesti bérezés is, 
melytől a munkáltató nem zárkózna el, de szakszervezeti ellenál-
lás miatt ezt nem lehet megtenni. Ki kívánják terjeszteni a 690-es 
kódú szolgálatokat, egyre több vonatot szeretnének így közleked-
tetni. A díjazását meg kívánják emelni 100%-ra. Meg említettük 
még, hogy a sok rövid szolgálat miatt az embereknek nagyon 
sokszor kell jönniük, ami miatt ugyancsak nincsenek kellően ki-
pihenve. Itt említettük meg, hogy sok esetben nem számolják el 
az utazási időt teljes mértékben illetve, hogy milyen problémák 
vannak a BKK jegyekkel. Az egész beszélgetés a tévé szobában 
zajlott, így volt szerencséjük személyesen is átélni a korszerű 
bútorzat kínálta élményeket, valamint megtekinthették az igen 
korszerűnek nem nevezhető öltözőnket is. A kirendelésnél meg 
kívánják emelni 70.000Ft-ra az albérleti hozzájárulás összegét. 
Csak érdekességként, ha erre van pénz, akkor 
lenne az itt levőkre is, ugyanis ebben az esetben 
ugyanazért a munkáért jelentős többlethez jut 
a kirendelt dolgozó. A Koppány utcai szállást is 
kértük, hogy tekintsék meg, ugyanis nem alkal-
mas szállásra. Igazából az volt az érzésem, nem 
tudnak mit kezdeni a kialakult helyzettel.”

Területi hírek

Barsi Balázs
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k Az év első Küldöttközgyűlése után megpróbáltuk felmérni a kol-
légák véleményét, mit is kellene tennünk a korkedvezményes 
nyugdíj védelme érdekében.
Meg kell írnom őszintén, meglehetősen vegyes lett a kép. Te-
rületünkön jellemzően a 45-55 közötti korosztály adja a moz-
donyvezető gárda zömét. Alig van fiatal kollégánk, hiszen az 
évtizede tartó forgalom-visszaesést a felvétel szüneteltetésével 
kompenzálták. Miskolcon intenzívebb 
beszélgetést folytattunk, oktatáson, 
váltás közben, együttutazva a vona-
ton, mozdonyon. Voltak harcos, dühös 
megnyilvánulások, és voltak kézlegy-
intések is, miszerint nincs értelme, a 
hatalom úgyis átgázol rajtunk. A sze-
rencsi tisztségviselők az elmúlt idő-
szakban két fórumot is tartottak, ahol 
a kialakult helyzet, és azokból kivezető 
utak volt a fő téma. Itt is sokszínű volt 
a kép. A második megbeszélésükön a 
TSZVI vezetője és helyettese is meg-
jelent, aki tájékozódott a mozdonysze-
mélyzetet leginkább izgató témákról.
A korkedvezmény ügye mellett szó 
volt az embertelen vezénylésekről 
(korai kezdés, késői végzés, pihe-
nőidők hiánya, egyenetlen szolgála-
telosztás), a mozdonyok kritikán aluli 
állapotáról is. A Főnök Úr kérte a moz-
donyvezetők közreműködését a fenn-
álló problémák kezelésében. Ez meg 
is történt: a tagcsoport vezetője két fordamódosítást is átadott, 
hivatalos választ viszont még ezekre nem kaptak a szerencsi kol-
légák.
Összességében véve, a sok véleményt hallva, úgy gondoltuk: 
meg kell tennünk mindent a korábbi jogintézmény – a korkedvez-
ményes nyugdíj - visszaállításáért! A tisztségviselőink emellett 
foglaltak állást a Küldöttközgyűlésen.
Hogy a kollégák jobban megismerjék a kialakult helyzetet, fóru-
mot szerveztünk február 06-ra. Ösz-
szesen 20 kolléga jelent meg azon, 
meghallgatták Kiss László elnök 
úr helyzetértékelését, a lehetséges 
kiutakat, valamint a két küldöttköz-
gyűlés döntését is. A fórum nyugodt, 
mondhatni kellemes légkörben zajlott 
le – pedig a korábbi vélemények isme-
retében harciasabb kiállásra számí-
tottam. Vagányabbra, merészebbre. A 
fórum során természetesen volt lehe-
tőség kérdezni is, vagy ötleteket adni.
Nálunk is izgatta a kollégákat, hogy 
mi lesz a töredékidőkkel, javaslat-
ként elhangzott, hogy hosszabb idejű 
foglalkoztatási megállapodást volna 
jó kötni, valamint itt is áradt a panasz 
az embertelen vezénylésre. Érdekes 
javaslatként elhangzott, hogy egyfajta 
kötvényt kellene a mozdonyvezetők 
számára nyitni, ami később alapjául 
szolgálhatna annak az ellátásnak, ami 
egy egészségügyileg alkalmatlanná 
vált kollégának járna.
Kérdés volt az is, hogy néz ki (létezik-e) a korkedvezmény a kör-
nyező országokban. Milyen megoldások vannak ott hasonló hely-
zetekre? (A szlovák kollégák helyzetét ismerjük, néhány mondat-
ban írtam erről korábban.)
Szintén januári történés még az az újabb vezénylési anomália, 
ami borzolta a kedélyeket január 24-én, a munkaidő beosztás át-
vételekor: mintegy 45 fő mozdonyvezetőnek február 28-március 

01 lett hétvégi pihenőnek kijelölve. A Miskolci Tagcsoport veze-
tője tárgyalt a TSZVI vezetőjével, aki ígértet tett a hétvégi pihenő 
szabályos kijelölésére, a hibás vezényléseket folyamatosan kor-
rigálják.
Sajnos az idén februárban nem utaztunk a kassai kollégák által 
rendezendő bálba, kevés létszámú jelentkező miatt nem szervez-
ték meg a bulit. Az a probléma, ami már nálunk évek óta megfi-

gyelhető – hogy a klasszikus, szakma, munka, munkahely, köré 
szerveződő közösségek felbomlanak, más, kisebb, és sajnos sok 
esetben virtuális közösségek váltják fel ezeket.
De azért hogy ez a tendencia ne folytatódjon, vagy valamennyire 
megakasszuk jelentem, próbálkozunk. Gőzerővel folyik egy vala-
mennyi nyugdíjas volt mozdonyvezető, felvigyázó, irányítót ösz-
szetrombitáló est szervezése. Jelenleg 110 fő jelezte a részvételét! 
Tehát van igény a közös élmények felelevenítésére, újraélésére.

És ugyanilyen közösségteremtő, építő rendez-
vény volt a február 14-én Harsányban, mozdony-
vezetők, barátaik, családtagjaik egy csoportja 
egy igazi disznóvágáson vett részt, aminek a 
végén az áldozatukat mind meg is ették.

Miskolc

Tóth Ferenc Attila
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Területi hírek
A januári üzemi tanács ülésén megtudtuk, hogy a Debrecen TSZ-
VI területén cca. 26000 órával léptük túl a túlóra tervet 2014-ben, 
melynek zömét a jegyvizsgálói és a mozdonyvezetői rendkívüli 
munkák teszik ki. 2015évre az engedélyezett túlórakeret szak-
mánkénti bontásban a következő:

Mozdonyvezetők: 40400 óra
Személypénztárosok: 40070 óra
Forgalmi utazók: 33500 óra

A TSZVI létszáma csökken. Az elvándorolt mozdonyvezetők a 
magánszférában folytatják pályafutásukat, míg a jegyvizsgálók 
az ország más pontjaira utaztak el munkát vállalni. Ebben az év-
ben kb. 10 személy (nő) fog élni a 40 év munkaviszonnyal elérhető 
nyugdíjazással. A létszámpótlás a mozdonyvezetők kivételével 
megkezdődött [oda (ide) 5 fő felvételét tervezi a vállalat], míg a 
jegyvizsgáló területre 6, a pénztárosi területre 9 fő felvétele tör-
tént meg. A bevételeinknél 3%-os javulás volt tapasztalható, míg 
a tehervonati megrendelések 30%-al elmaradtak a tervezetthez 
képest.
Február hónapban az üzemi tanács ülésen részt vett Bordás 
Imre, a MÁV - START Zrt. Központi Üzemi Tanácsának elnöke is. 
Az elnök úr elmondta, hogy a tulajdonos minisztérium minden 
kifizetést ellenőriz és ezen döntése okán, csak az egyenes ágbeli 
rokon eltemettetésére beadott segélykérelmek lesznek kifizetve 
egyelőre. Az egyéb jellegű szociális segélyek és a munkabérelő-
leg kérelmek nem, így aki februárban beadta kérelmét, az csak 
a későbbiek folyamán, az együttdöntés után lesz kifizetve. Tavaly 
egyébként 5.100.000,-Ft temetési segély túlfizetés történt meg 
vállalati szinten, ami a jogszabályi környezet megváltozása miatt 
keletkezett elsősorban. 

Az ÜT tagjai tájé-
koztatót hallgat-
hattak meg a bér-
tárgyalásokról és a 
várható béremelés 
és VBKJ mérté-
kéről. (Még aznap 
megszületett a 
bérmegállapodás, 
ami 3% személyi 
a la pbéremelést , 
bruttó 200.000,- Ft 
választható béren 
kívüli juttatást, évi 
bruttó 197.200,-

Ft alanyi jogon járó SZÉP kártya vendéglátás álszámlára utalt 
összeget és 0,5% kiegészítő nyugdíjpénztárba utalt összegeket 
tartalmazza. A megállapodás értelmében 2015. január elsejétől 
kezdve a munkavállaló személyi alapbérének már 2%-át utalja 
a munkáltató a munkavállalók nyugdíjpénztári számlájára. A 
megállapodás visszamenőleges hatállyal, 2015. január elsejétől 
lesz érvényes. A mozdonyvezetők béremelése a bértarifa táblára 
rakott 3%-os mértékű emeléssel valósul meg.)
Katona Sándor igazgató úr elmondta beszámolójában, hogy 

komoly, 6%-ot 
meghaladó elma-
radás tapasztal-
ható a jegyérté-
kesítés területén 
január hónapban, 
(a fedélzeten tör-
ténő értékesítésnél 
20%-al csökkent a 
jegyek árbevétele). 
A túlóra tervet nem 
tudjuk tartani, az 
csaknem a duplája 
a jegyvizsgálói és a 

mozdonyvezetői munkakörökben a tervezetthez képest. A moz-
donyvezetői ruhapróbák jelenleg is zajlanak a debreceni vizsgák 
alatt és a többi telephelyen is az időszakos vizsga idejére sze-
retnék leszervezni a kollekciók megérkezését, azaz a próbákat. 
Tájékoztatta szakszervezetünket és az ÜT tagjait, hogy szeretne 
bővíteni az un. „690”-es munkavállalók létszámát. A MOSZ ré-
széről elmondtuk, hogy ennek a kiterjesztését nem támogatjuk, 
hiszen igen komoly, a vasúti közleke-
dés biztonságosságát veszélyeztető 
cselekedetnek tartjuk azt, ha valaki a 
vasúti törvényben előírt, lakóhelyi pihe-
nő idejének (amely mértéke 12 óra) zö-
mét (a munkavégzés helyére/helyéről) 
utazással tölti. Szeretném felhívni min-
denkinek a figyelmét, hogy a fentebb 
említett „690-es” nyilatkozat aláírása 
senki számára nem kötelező! Ha valaki 
már aláírta, és meggondolja magát, az 
visszavonhatja a nyilatkozatát!!!

Február 20-án került sor a Záhonyi 
Mozdonyvezetők hagyományos ren-
dezvényére, a mozdonyvezetők báljára. 
A nyolcvan fő között részt vett a TSZVI 
igazgatója, Katona Sándor úr, a záho-
nyi telephely vezetője, Erdélyi Csabáné 
asszony és a záhonyi reszortos, Ésik 
Attila úr is. Sajnos az idén sem tudtunk elbúcsúzni nyugdíjastól, 
hiszen tagcsoportunknál utoljára 2009-ben történt nyugdíjazás. 
Különlegességét adta a rendezvénynek az is, hogy ezek közül a 
nyugdíjasok közül nyolcan is eljöttek erre a bálra, hogy felesége-
ikkel együtt felidézzék azt, hogy milyen is a záhonyi mozdonyve-
zetők közé tartozni. A megnyitó után, ahol rajtam kívül az igaz-
gató úr is köszöntötte a megjelenteket, fergeteges táncmulatság 
kezdődött és ennek csak az éjfélkor lebonyolított tombolasorso-
lás és a töltött káposztás vacsora parancsolt megálljt. A rengeteg 
tombolaajándék kisorsolása több mint egy órát igénybe vett, de 
nem hiszem, hogy ez elvette volna a kedvét azoknak, akik egy-
egy értékes ajándékkosárral, vagy netán a fődíjjal, azaz egy LED 
tévével lettek gazdagabbak. A mulattság hajnal négyig tartott, a 
zenét a HELIOS DUÓ szolgáltatta.
Területünk jelenleg legfontosabb közelgő ese-
ménye az időszakos vizsga, amely március má-
sodikán Nyíregyházán kezdődik és huszadikán 
Záhonyban ér véget. Bízunk benne, hogy min-
denki sikerrel veszi az akadályokat és a renge-
teg vonalismereti kérdéssor sem tizedeli meg a 
vizsgázó kollégákat! 

Sok sikert kívánok a vizsgákhoz!

Debrecen-kelet

Gyüre Ferenc
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Ó, azok a kilencvenes évek!  
Második rész

Legutóbb azzal fejeztem be az írásomat, hogy amit a tol-
vajok az épületekből, vasúti kocsikból meghagytak, azt a 
firkálók igyekeztek összebarmolni, még rondábbá, gusztus-
talanabbá tenni.

A bűnözők a vasúti pályákat, a biztosítóberendezéseket sem kí-
mélték. Napirenden voltak (ma is gyakoriak), a kábellopások a 
jelzőtáblák és egyéb pálya menti létesítmények eltulajdonításai. 
Az elkövetők tetteikkel súlyosan veszélyeztették, sőt, sajnos még 
napjainkban is gyakran veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, 
mégsem képes a hatóság hatékonyan fellépni ellenük. A leg-
szörnyűbb tragédia Pörböly határában következett be, ahol aljas 
gazemberek ellopták a fénysorompó akkumulátorát, melynek 
következtében összeütközött egy gyerekeket szállító autóbusz és 
egy vonat. Nem tudok róla, hogy a tolvajokat azóta elfogták volna. 
Az egész balhét a masiniszta nyakába varrták, mert a buszsofőr 
meghalt. E baleset kapcsán vezették be, hogy a mozdonyvezetők-
nek minden egyes 29-es orvosi ellenőrzés alkalmával pszicholó-
giai vizsgálaton is át kell esniük. A valódi gyilkosok továbbra is élik 
világukat, mi, vasúti járművezetők azonban, azóta is bűnhődünk. 

A teherszállítás terén is óriási változások történtek 1990-et köve-
tően. Azáltal, hogy a nagy gyárak, az egykori szocialista üzemek 
egymás után zárták be kapuikat, megszűnt a nyersanyagok és 
a késztermékek szállítása. A mezőgazdaság is csak vegetált, a 
TSZ-eket szétrobbantották, a szovjet piac már nem vásárolta fel 
a termékeinket, hiszen az egykor „dicső” Szovjetunióban a pusz-
tulás, a káosz vette át a hatalmat. Így a hatalmas záhonyi körzet, 
a Kelet Kapuja is munka nélkül maradt, ebből adódóan a 100-as 
vonalon szinte egyik pillanatról a másikra nullává zsugorodott a 
tehervonatok forgalma. A Miskolc környéki ipar- és bányavidék 
termelésből való kiesése a 80-as vonal felépítményét kímélte 
meg a tehervagonok kerekeinek koptató hatásától. A Balkánon 
kitört háború a kelebiai vonalat juttatta koldusbotra, a kilencve-
nes évekre tervezett felújítása okafogyottá vált. Ami némi bevé-
telt jelentett a Hegyeshalomtól Kelebiáig húzódó vaspályán, az 
a katonai szállítmányok (IFOR; ESFOR) és a görög-, valamint tö-
rökországi autósvonatok közlekedtetése volt. Időközben a hazai 
sóderbányák is leállították vagy csökkentették a termelésüket, 
hiszen a rendszerváltást követő években nem épültek sem utak, 
sem lakótelepek, tehát sódervonatok közlekedtetésére már senki 
sem tartott igényt. 

1990. előtt elképzelhetetlen volt, hogy Ferencvárosban bárki, bár-
mikor üres vágányokat lásson. Talán a hétfői és a hosszabb ün-
nepeket követő napok voltak egy kicsit lazábbak, de egyébként 
folyamatosan jöttek mentek a vonatok, rohangáltak a vasutasok, 
megállás nélkül dolgoztak a tolatómozdonyok, a gurítás egy pilla-

natra sem állt le, csikorogtak a féksaruk, ordítottak a hangszórók, 
dübörögtek a gépek, zakatoltak a kerekek. Azután egyik pillanat-
ról a másikra csend lett. Vonatok nem jöttek, nem indultak, az 
egykor rohangáló vasutasok csak lézengtek az üres vágányok 
között, előfordult, hogy Ferencváros Személy pályaudvar napokig 
kongott az ürességtől. 

Bennünk, vasutasokban pedig egyre nőtt a szorongás. Mi lesz 
velünk, hiszen ha nincs munka, vasutas sem kell? A valamikor 
egységes szocialista szakszervezet felbomlott, darabokra hul-
lott. Az újonnan megalakult érdekvédelmi tömörülések elősze-
retettel biggyesztették a nevük elé a „szabad” vagy a „független” 
jelzőket. Mi, mozdonyvezetők is megalakítottuk a saját szakmai 
és érdekvédelmi szervezetünket. 1990-ben kiváltunk az akkori 
VSZ-ből és létrehoztuk a MOSZ-t (megalakulásunk idején MOSZA 
volt a nevünk, de miután ezt sokan félreérthetőnek találták, az „A” 
betűt elhagytuk a végéről), melynek magam is alapító tagja vol-
tam. A MOSZ kezdetben nagyon hatékonyan működött, sikerült 
megőriznünk munkahelyeinket és a hihetetlen infláció ellenére a 
mozdonyvezetői bérek reálértékét. 

Még mielőtt bárki félremagya-
rázná szavaimat, ezzel nem 
azt mondtam, hogy ma már 
nem működik jól, nem kellő-
en hatékony a szakszerveze-
tünk. Mindössze arról van szó, 
hogy a kilencvenes években 
kedvezőbb jogi-törvényi kör-
nyezetben, más (pozitívabb) 
társadalmi megítélés mellett 
dolgozhattunk. Jelentősen 
hozzájárult egykori sikereink-
hez az együvé tartozás, hiszen egy vállalaton belül, azonos érde-
kek mentén nyilváníthattuk ki akaratunkat. Azóta nagyot változott 
a világ, a felettünk álló hatalomnak sikerült a gyakorlatban meg-
valósítania a „divide et impera” (oszd meg és uralkodj) ősi elvét.

A munkahelyek és a bérek értékének megőrzése mellett töre-
kedtünk a szakmai színvonal szinten tartására is, hiszen nem 
szerettük volna, ha hivatásunk a cégünkkel együtt leértékelődik. 
A magam részéről aktív szerepet vállaltam a teszt-rendszerű 
vizsgáztatás kidolgozásában, közel egy évtizedig a nagyobbrészt 
általam készített feladatok képezték az időszakos műszaki (moz-
donytípus) vizsgák alapját. Azután az addig egységes vasút dara-
bokra hullott, megjelentek mindenféle magánvasutak, az oktatás 
és a vizsgáztatás feladata pedig szép lassan átcsúszott a hatóság, 
azon keresztül pedig a KTI kezébe. De ez már nem a kilencve-
nes évek, hanem napjaink megoldhatatlannak tűnő problémája, 
amelyről már többször írtam és valószínű, hogy fogok a jövőben 

is írni.
    
E gondolatok után térjünk vissza a személyes él-
ményeimhez! A nyolcvanas évek végén a gorba-
csovi „peresztrojka” érdekes mozgásokat indított 
el a közép-európai térségben. Ebben az időben 
(1989-ig) a V63. 040-es Gigant volt a beosztott ma-
sinánk. Forduló szerint többnyire a kelebiai vonalat 
jártuk. A nemzetközi vonatok dugig voltak üzletelő 
(seftelő) utasokkal. Többnyire viszonylag jó minő-
ségű cipőket hordtak az akkor még létező, de már 
a gazdasági csőd szélén agonizáló Jugoszláviából 
Budapestre, a feketepiacra. Az utazó „üzletembe-
rek” a vonaton bontották ki az eladni kívánt árut az 
eredeti, kartondobozos csomagolásukból, a do-
bozok széttépett maradványait pedig nemes egy-
szerűséggel kihajigálták a vonat ablakain. A pálya 
mellett napról napra nőtt a szemét mennyisége, egy 
idő után gyakorlatilag mindkét oldalon folyamatos, 
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cca. két-három méter széles szemétszőnyeg alakult ki. Télen, ha 
friss hó esett, az jótékonyan eltakarta a rengeteg papírhulladékot, 
de néhány nap elteltével már ismét régi formáját hozta a vasút 
menti táj. A kilencvenes évek elejétől egy újabb furcsa jelenség-
re lettünk figyelmesek. Kezdtek eltünedezni a pálya menti fák és 
az erdők. Előfordult, hogy az álmos, ködös, hajnali sötétségben 
egyszer csak azt vettem észre, nem tudom, hol járok. Annyi-
ra megváltozott a tájkép. Az előző szolgálatom óta elloptak egy 
egész erdőt. Azt csak később vettem észre, hogy a fákat derék-
magasságban vágták ki. A letarolt erdők helyén pedig hamarosan 
hatalmas sitt és szeméthalmok nőttek ki a földből. Gyakorlatilag 
már leginkább csak éjszaka szerettem dolgozni, mert akkor nem 
kellett látnom az elcsúfított, lerabolt, nyomorúságos tájat. 

Ha jól emlékszem, ugyancsak a nyolcvanas évek vége felé, talán 
nyolcvankilencben láttam egy szolnoki gépet, amelyről valaki el-
takarította a csillagot. Több sem kellett nekem, vettem egy doboz 
fehér festéket és Kelebián, miközben az első vágányon vártam 
a vonatomra (talán a Polóniára?), a mozdonyom mindkét végén 
lemázoltam a párt jelképét. Az akkori reszortosom és barátom 
(Isten nyugosztalja!) megkérdezte ugyan, hogy büntetésből me-
lyik gurítót választom (akkoriban Fradiban még üzemelt mind a 
keleti, mind a nyugati gurító), de ezt inkább csak poénnak szánta. 
A dolognak nem lett semmiféle negatív következménye, ha csak 
az nem, hogy ezek után egyre több masina elejéről „kopott le” 
véletlenül a csillag. Elsősorban a kelet-magyarországi beosztott 
masinák elejéről eltüntetett csillagok helyét váltotta fel a piros-fe-
hér-zöld trikolór, de volt olyan is, ahol koronás címer került az 
eredeti jelkép helyére. Egy 
alkalommal Párkányban 
(Stúrovoban), miközben 
a Meridiánra vártam, egy 
CSD-s mozdonyvezető azt 
mondta, hogy őket felköt-
nék, ha a vörös csillaghoz 
hozzá mernének nyúlni. 
(Ott egy kicsivel tovább 
tartott a szocializmus.) 
Néhány hónap múlva 
megjelent egy rendelet, 
amely kimondta: A fűtő-
ház területéről csak vörös 
csillag nélkül járhatnak ki 
a gépek! Ettől kezdve pár 
nap leforgása alatt szinte 
valamennyi mozdonyról 
lekerültek az ötágú csilla-
gok. Sic transit gloria mundi!

Korábban már említést tettem a balkáni háborúról, amely komoly 
kihatással volt a kelebiai vasút forgalmára, és amely azzal a kö-
vetkezménnyel járt, hogy a tervezett felújítási munkák elmarad-
tak. Azokban a vészterhes években néha bizony félelmetes érzés 
volt Szabadkára vonatot továbbítani. Közvetlenül az államhatár 
mellett, de már jugoszláv oldalon, a vasúttól néhány méter távol-
ságban állt egy határőr laktanya. Ez az épület homokzsákokkal 
körülbástyázva vigyázta a határt, de úgy, hogy a géppuskák csö-
vei a vasúti pályára, az ott közlekedő vonatokra voltak irányítva. 
Szabadkáról eltűntek a korábbról ismert horvát és magyar nem-
zetiségű vasutasok, helyüket idegenek, kizárólag szerbül értő 
és beszélő emberek foglalták el. Érdekes módon még a kapus is 
fegyvert viselt. Megszűnt az üzletelés, a barátkozás, többé eszem-
be nem jutott kiszökni a városba, mint ahogy a békeidőkben azt 
gyakran megtettem, ha késett a Belgrád felől érkező vonatom. 
Az állomás forgalma is megváltozott. A belföldi személyszállító 
vonatok – valószínűleg a vagonok hiánya miatt - mindössze egy-
két kocsiból álltak. Láttam olyan Újvidék felé tartó gyorsvonatot, 
amelyik mindössze egy végletekig lepusztult, öreg Gosa kocsiból 
és egy mozdonyból állt. A 441-es sorozatú villanymozdony is töm-

ve volt utasokkal, mindkét vezetőállásán, de még a géptérben is 
ácsorogtak, szorongtak emberek.       

Az 1989-től 1995-ig terjedő időszakot különösen lehangolónak 
éreztem. 1989-ig mindig a fejlődést, a gyarapodást, a szakmai 
előrejutást láttam magam előtt a horizonton.  Amikor a hetvenes 
években újoncként, állomási tartalékon elkezdtem dolgozni, azt 
vártam, hogy kikerülök vonalra tehervonatozni, majd a személy 
és gyorsvonatokon végzendő szolgálat gondolata inspirált min-
dig jobb és pontosabb munkára. Fűtőházunkban egymás után 
jelentek meg az új mozdonyok, a 200-as sorozatú M62-esek után 
az M63-as magyar gépek, majd a villamosítások révén hozzánk, 
Fradiba is Sziliket állomásítottak, aztán kaptunk V63-asokat. Az 
újabb és jobb gépekre való kerülés lehetősége többnyire egész-
séges versenyre sarkallta a hivatástudattól fűtött masinisztá-
kat. Ahogy már egyszer írtam, a hetvenes, nyolcvanas években 
a pályák is egyre másra újultak meg, a vonatok sebessége nőtt, 
az emberek a végállomásokon vagy indulás előtt megcsodálták 
szép, sokszor új mozdonyainkat, mi pedig büszkén feszítettünk a 
beosztott masináink ablakában. Azután jött a recesszió. Elvitték a 
csillogó-villogó, kényelmes beosztott Gigantunkat, hiszen az egy-
re rövidülő és egyre könnyebbé váló vonatok továbbításához már 
nem volt szükség nagy teljesítmény kifejtésére, helyette újra Szilit 
kaptunk.  A pályák elkezdtek lerohadni, ennek következménye-
ként a menetidők hosszabbodni. Az utasok elpártoltak tőlünk, a 
vasutasoknak nem maradt perspektíva, mindenki csak a túlélés-
ben reménykedett. Megszűnt a hajtóerő, maradt a letargia. Az 
utasok már nem csodálták a gépeinket. Az állomásépületek hihe-

tetlen ocsmány állapota, 
a szemetes, sáros vasúti 
pályák, a rozsdásodó 
jelzők, a derékmagas-
ságban kivágott fák lát-
ványa annyira lehangoló 
volt, hogy hosszabb időre 
beültem inkább felvigyá-
zónak, pedig nagyon sze-
rettem mozdonyt vezetni. 
Aztán a kilencvenes évek 
derekán megjelent az 
első halovány remény-
sugár. Az egyes vonal 
- amely Magyarországot 
az új, nyugati „szövetsé-
geseivel”, üzleti és poli-
tikai partnereivel kötötte 
össze - szépen megújult. 

Az EC vonatok élén feltűntek az ÖBB gyönyörű és kényelmes 
mozdonyai, amelyek tiszta és a kor színvonalának megfelelő 
utazási komforttal ellátott kocsikat továbbítottak. Amikor ’97-ben 
bevezették a 160 km/ó menetrendi sebességet, 99 perc alatt meg 
lehetett tenni a Hegyeshalom és Keleti között húzódó 186 km-es 
távot, rövidített menetidővel pedig előfordult, hogy 1 óra harminc-
egy perc alatt feljutottam tizenkét kocsis vonatommal Hegyesből, 
Keletibe. Ebben az időben úgy éreztem, ismét van mibe kapasz-
kodni, van kiút a sötétségből, bár ez az érzés akkoriban csak 
nagyon kevesünknek adatott meg. A többség továbbra is rossz 
pályákon, ócska, kényelmetlen és rossz állapotú mozdonyokon 
volt kénytelen dolgozni, az utazni vágyók pedig egy hihetetlenül 
ocsmány, lerabolt, csöppet sem vonzó vasút szolgáltatásait ve-
hették igénybe, ha volt hozzá kedvük.  A való-
di, bár nagyon lassú pozitív irányú elmozdulás 
valamikor a 2000-es évek elején kezdődött és 
válik napjainkra egyre látványosabbá, bár ez a 
változás sok, a jövőt illetően talán aggodalomra 
is okot adó ellentmondást hordoz magában. De 
erről, ha lesz iránta érdeklődés, majd egy ké-
sőbbi alkalommal írok bővebben. 

Móricz Zsigmond
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y Beszámoló a Mozdonyvezetők a biztonságos 

és egészséges életért alapítvány 2014 évi 
tevékenységéről.
Bevezetés, előzmények:
Alapítvány célja:
•	 A mozdonyvezetők élet- és munkakörülményeinek, szociális és egészségügyi helyzetének, életvitelének javítása, életminőségé-

nek közelítése az EU-s normákhoz.
•	 A mozdonyvezetők egészségi állapotának védelme, annak megromlása esetén javítása, a MÁV ZRt elavult mozdonyparkjának és 

pályáinak állapota miatti egészségkárosító hatások következményeinek csökkentése.
•	 A szociálisan nehéz helyzetbe került mozdonyvezetők és családtagjaik, illetve rokkant- és öregségi nyugdíjas mozdonyvezetők 

rendszeres segítése.
•	 A mozdonyvezetők szakmai és társadalompolitikai ismereteinek a bővítése, oktatás, az EU-s csatlakozás utáni, a munkavállalók-

kal szemben támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében.
•	 A mozdonyvezetők és családtagjainak, szabadidejének kulturált eltöltése érdekében különféle programok, sporttevékenységek 

szervezése, támogatása
•	 Felkészítés az EU-s csatlakozást követő szabad pályahasználatra és az abból következő utasításharmonizáció és egyéb jogsza-

bályváltozások elsajátítására. Az EU-s csatlakozást előkészítő bizottsággal történő kapcsolatfelvétel támogatása.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
a. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
b. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
c. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
d. kulturális tevékenység,
e. emberi és állampolgári jogok védelme,
f. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivitelével,
g. euro-atlanti integráció elősegítése.

Megjegyzés a diagramokhoz:

 - Egy kérelmező kérelme egyéb 
kategóriába került, 500eFt-ot 
kapott Alapítványunktól, mert 
házát egy teherautó letarolta.

 - Egy kérelmező kérelme szociális 
segély kategóriában szerepel, 
mert un. kárfelelőségi segélyt 
kért és kapott Alapítványunktól 
120eFt értékben. (2011-től húzódó 
ügye volt.)

Az alapítvány nyitott. Az Alapítványhoz 
magyar és külföldi természetes és jogi 
személyek egyaránt csatlakozhatnak, 
vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhat-
nak az Alapítvány forrásaihoz, illetve te-
vékenységükkel segíthetik az Alapítvány 
működését. Az alapítványhoz való csatla-
kozási szándékot írásban kell bejelenteni, 
amelynek elfogadásáról a Kuratórium 
dönt. 
Az Alapítvány céljaira csatlakozás nélkül 
befizetett hozzájárulás, vagy teljesített 
szolgáltatás is élvezi a hatályos adójog-
szabályok szerinti kedvezményeket.

A 2014 évről:
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Az alapítvány bevételei:

A számlánkon 2014 év elején 4 103 050Ft 
volt, házipénztárunk nyitó egyenlege 77 
565Ft.
Legnagyobb bevételünk az adó 1%-a 
ami 2014 évben (a 2013 évi személyi jö-
vedelemadóból) 4 804 672Ft volt. (Egy-
szer 4 731 848Ft, később pedig 72 824Ft)
Bevételt jelentett az alapító támogatása, 
650 000Ft (tulajdonképpen továbbutalá-
si szándékkal adta).
Ugyancsak bevételként jelentkezett az 
„Adj egy ötöst” akció keretében még ér-
kező adományok – január 01-től decem-
ber 31-ig összesen 62 625Ft, - és MOSZ 
ill. az Alapítványunk vezető tisztségvise-
lőinek adományai. Ez utóbbi az év folya-
mán 99 700 Ft-ot tett ki.
Bevételként jelentkezik a banki – rend-
kívül alacsony - kamat, ez 8 709Ft volt.

Bevételeinket egy diagram ábrázolja.

A 2014 évi pénzmaradvány nagy valószínű-
séggel elégségesnek tűnik az eddigi gyakorlat 
szerinti segélyezésre 2015 év azon időszakára, 
amíg a következő 1%-os felajánlás is megér-
kezik.

Budapest, 2015. január 01.Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke

Az alapítvány kiadásai:

A kiadások jelentős részét a cél szerinti ki-
adások, míg a kisebbik részét a működési 
kiadások teszik ki.
A cél szerinti kiadások a segélyeket, tá-
mogatásokat jelentik, ez 2014. január 01 
és december 31 között 4 955 000Ft-ot tett 
ki. A segélyek ok szerinti megoszlását, és 
összeg szerinti megoszlását fentebb vá-
zoltam.

A működési kiadások a könyvelési díjak, a 
bankköltségek, a kommunikációs, és rek-
lám költségek, költségtérítésekből tevőd-
nek össze. Alapítványunk irodaszerekre, 
reprezentációra nem költött.

A kiadásokat az alábbi diagram szemlél-
teti:

Tóth Ferenc Attila

Alapítványunk 2014 év folyamán kéthavonta - február 28.-án, április 25-én, június 27-én, augusztus 18-án, október 16-án - ülésezett. 
Decemberi 17 ülésünkön részt vette a Felügyelő Bizottság (FB) két tagjai is, akik megtették javaslatukat az Alapító Okirat módosítása.
Időpontjait munkaidő-beosztásunk ismeretében határoztuk meg, az alapító honlapjára ezt követően kerültek fel.
Jegyzőkönyvek a jegyzőkönyvek gyűjteményében megtekinthetők.
Az üléseken a jegyzőkönyvek tanulsága szerint részt vettek a kuratórium tagjai.
Sajnos, a kuratóriumnak mai napig nincs bíróságon bejegyzett titkára, Dr. Navratil Zsuzsa Diána lemondása óta. Az alapító 2014 év 
folyamán a cégbíróságon bejelentette Oszvald Fruzsinát titkárként, azonban ennek a változásnak a bejegyzéséről még végzést nem 
kaptunk. Üléseink során szinte majd minden esetben konszenzusos döntéseket hoztunk, a kuratórium tagjai rendkívül jól együttmű-
ködtek. Elvi kérdésekben egyetértés van, jellemző a hatékony, gyors, egymást segítő munka.
Alapítványunk az ülései során több fontos döntést is hozott. Februárban lemondtuk a bankkártyákat, ezzel is csökkentve a banki 
költségeket. Áprilisi ülésünkön elkészítettük a költségvetésünket, (meglehetősen pontosan teljesült eddig!) elfogadtuk az elkészített 
mérleget, az eredmény-kimutatást és közhasznúsági beszámolót. Döntés született arról, hogy ha beérkezik egy kérelem, akkor a 
titkár-jelölt visszaigazolást ad a beérkezésről a kérelmezőnek. (Ha a kérelmező megadja email-címét, telefonszámát.)
Két alkalommal volt alapítványunknál NAV (akkor még APEH) ellenőrzés, hibát, hiányosságot nem tártak fel.
December 5-én véget ért a harmadik NAV vizsgálat, a 2009, 2010, években beérkezett 1%-ok felhasználást vették górcső alá. A vizsgá-
lat eredményét megkaptuk, a vizsgálat hiányosságot nem talált. A bizonylatolás, a kifizetések szabályszerűek voltak.

Az év hat ülésén 139 kérelmet elbíráltunk el.
A kérelmek megoszlást az alábbi táblázatok mutatják be:
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Kivonat a 8 oldalas NAV jegyzőkönyvből:

Tisztelt Mozdonyvezető Kollégák, MOSZ Tagok!

Mély fájdalommal értesítünk Benneteket, hogy 
MagOny ISTván 
nyugdíjas szegedi mozdonyvezető kollégánk, hosszantartó, 
súlyos betegség után életének 65. évében elhunyt. alapító tagja 
volt a Mozdonyvezető Szakszervezetnek, munkáját mindig 
tisztességgel és becsülettel végezte. 

Együttérzésünket fejezzük ki a Család és a hozzátartozók felé.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

K
iv

on
at
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Kérünk minden szakszervezeti tagot, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-ról szóló rendelkező nyilatkozat kitöltésénél 
járuljon hozzá személyes adatainak közléséhez. Nincs más dolgod, tegyél egy x-et a rendelkező nyilatkozat jobb sarká-
ba. Köszönjük!
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A mozdonyvezetők, motorvonat-

vezetők és (külsős) mozdonyfelvigyázók 
tarifarendszere 2015. 01. 01.-től
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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 
érkatasztrófa, by-pass, szervátültetés, veseelégtelenség

100 000 Ft 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

Téged is érhet baleset!

Válaszd a B-Extra biztosítást! Széleskörű és magas összegű szolgáltatást nyújt.
MiNDöSSzE NAPi 54 FT-éRT!


