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Kosztolányi Dezső: Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Fotó:Tilai Norbert

A legutóbbi szerkesztői jegyzetemet abban a reményben fejeztem be, hogy az év végi
Mozdonyvezetők Lapjában már érdemi bértárgyalásokról is beszámolhatok. Most, amikor
e sorokat írom, még a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi mértékéről sem
született megegyezés, nemhogy a MÁV csoportnál elkezdődtek volna az egyeztetések.
Javaslatunkat megtettük, a kétszámjegyű béremelést és a cafetéria nettó értékének megőrzését tartjuk szükségesnek. Addig azonban még sokat kell tennünk, dolgoznunk, hogy
céljainkat meg is tudjuk valósítani.
Mostanság a Karácsonyi Ünnepekre készülődve a munka törvénykönyve módosítási tervezete borzolja az idegeket. Ki-ki vérmérséklete, politikai meggyőződése szerint értékeli a
javaslatot. Az eddigi 300 órás éves túlórakeret sem éppen kedvez az egészségnek, és családbarátnak sem mondható,
de ennek 400 órára emelése, kifejezetten ellene hat. A 400 túlóra vállalása, átlagosan 10 órás szolgálattal számolva 40
plusz szolgálatot jelentene évente. Úgy, hogy közben sem korkedvezményes, sem vállalati gondoskodási rendszer nem
védi meg a mozdonyvezetőket a rendszertelen, a szervezetet kizsigerelő munkavégzés hatásaitól. A munkaerőpiaci helyzet drasztikus képet mutat, komoly létszámhiánnyal küzdenek a vállalatok, s ez a vasúti szektorra is érvényes. A hiányzó
munkaerőt a meglévő dolgozók kifacsarásával nem lehet pótolni. Az amúgy is fásult, motiválatlan mozdonyvezető vasútbiztonsági kockázatot rejt, nem kellene megvárni amíg vasúti tragédia történik. Tiltakozunk a munka törvénykönyvének
tervezett módosítása ellen s reméljük, a döntéshozók még nem vesztették el a józan eszüket. Az év végével együtt jár
a visszatekintés, milyen volt a mögöttünk hagyott esztendő, milyen eredményeket értünk el, a teljesség igénye nélkül. A
MÁV-START Zrt-nél, a középtávú megállapodásnak megfelelően 2018-ban legalább 12% alanyi jogú bérfejlesztésben
részesültünk, és nőtt a munkáltatói önkéntes nyugdíj-pénztári tagdíjkiegészítés mértéke. Hosszú tárgyalás sorozat végén
aláírásra került a lejelentkezési megállapodás, amely 8500 Ft alapbéremelést eredményezett. Sikerült a 40 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező mozdonyvezetők bérsávját meghatározni. Az időszakos vizsgákat ösztönző rendszer anyagilag
is elismeri a sikeres vizsgát tett kollégák erőfeszítéseit. A GySEV, és a Rail Cargo Hungaria mozdonyvezetőire vonatkozó
bérmegállapodása hasonló eredményeket hozott. A Dunaferrnél és az MMV-nél 2018-ban jelentős mértékű bérfejlesztés
valósult meg. Ezek az eredmények a Mozdonyvezetők Szakszervezete hatékony munkája nélkül nem valósultak volna
meg. Nincs ok azonban az elégedettségre, a piac beárazta a mozdonyvezetők fizetését, sok még a tennivaló.
Most hagyjuk magunk mögött a dolgos napokat, töltsünk minél több időt szeretteinkkel, azonban gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik az ünnepi alkalmakkor is a vezetőálláson teljesítenek szolgálatot, mert az élet a vasúton nem áll meg!
A Mozdonyvezető Szakszervezet nevében kívánok tagjainknak, családtagoknak, és a lap olvasóinak Békés,
Boldog Karácsonyt és Sikeres Új Esztendőt!
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„… reflektálni kell a mai kor kihívásaira”

2018. szeptember 18-19-én tartotta 8. Kongresszusát a Mozdonyvezetők Szakszervezete
Herceghalomban. Az első nap, utolsó napirendjeként vezető tisztségviselők választására került
sor, ahol a MOSZ elnökének „… a küldöttek kétfordulós választást követően Barsi Balázst, Budapest-Centrum területi ügyvivőjét, a MÁV-START
Budapest-Keleti telephelyének mozdonyvezetőjét választották.”

embert, aki az elkövetkező időszakban képviseli a magyarországi mozdonyvezetők legnagyobb csoportját. Most ismerjétek meg
az általam feltett kérdések alapján felkészültségét, sokszínűségét,
teherbírását, terveit, s majd mellétéve a munkájának, megnyilatkozásainak értékelését, ti magatok döntsétek el, hogy „Ki ez a
srác?”, Barsi Balázs!

Mutatkozz be kérlek Balázs!

Régen kinőttem a sráckorból, 1967-ben születtem, Tatán lakom,
ahová egy kis községből, Szomódról költöztem immár huszon
éve. Édesapám állomásfőnök volt, mondhatjuk, hogy
Eddig a hír, mely a honlapon megjelent, de azóta
már többen is megkerestek (kollégák, nyugdíjasok), Úgy érzem, nem engem is megcsapott a mozdony füstje, mikor egyhogy „Ki ez a srác?”. Nekem, aki évek óta dolgozok
szer-egyszer az iskolából hazafelé menet meglátohullott ölembe a
gattam a tatai vasútállomáson. Humán gimnáziumba
vele, eszembe sem jutott, hogy nem találkoztak a
tisztség
jártam, ennek ellenére műszaki pályára készültem,
nevével, hiszen aktív részese volt szakszervezetünk
1985-ben azonban nem jutottam be a felsőoktatáseddigi életének. Gondoltam ezt úgy is, hogy sokszor
nem találkozott véleményünk bizonyos határozatok kapcsán. ba. Így kötöttem ki a vasúton, a Keletibe jelentkeztem mozdonyEzért, ha az illendőséget, az „ezt így szokták” felkiáltást félrete- vezető gyakornoknak, majd 1988. májusban mozdonyvezető
szem, akkor is ott marad, hogy be kell mutatni nektek azt az vizsgát tettem. Katonaság után 1990-től mondom magam moz-
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A magánéletemről sokat nem szeretnék mondani. Feleségemmel és három lánygyermekemmel élek egy családban, legidősebb
lányom egyetemista, a kicsik még általános iskolások. Elég mozgalmas az életem, de az még belefért, hogy közel húsz évig dolgoztam a pénzügyi szolgáltatói szektorban, biztosításközvetítőként
2018. november-december
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donyvezetőnek. A Keletiben végigjártam a szamárlétrát, bár előfordult, hogy több lépcsőfokot is ugrottam előre. Volt kitől tanulnom, igazi példaképektől lestem el a
mesterséget. S ez igaz volt a szakszervezeti tevékenységre is. Sebestyén Lajos volt 1998-ban a tagcsoportvezető, amikor tisztségviselő
lettem a MOSZ Keleti tagcsoportnál.
Ezúton is köszönöm neki azt a sok
segítséget, tanácsot, amivel utamra
indított. A MOSZ tisztségviselőjeként
is teljes a paletta, hisz 8 évig küldöttként, 4 évig tagcsoportvezetőként,
majd 2010-től a MOSZ Bp. Centrum
terület vezetőjeként tettem a dolgom
jól-rosszul. 2018-ban a 8. Kongres�szuson engem választottak a küldöt- és pénzügyi tanácsadóként, az egyik magyarországi biztosítónál.
tek a Mozdonyvezetők Szakszerve- Hasznos és tanulságos volt, beleláttam egy másféle cégkultúráze te e l n ö ké n e k . A b i z a l m a t ba, oktatási, motivációs, munkaszervezési, marketing oldalról is
köszönöm, büszke vagyok arra, hogy olyan ismereteket adott, amelyet a szakszervezeti munkámban
a magyar mozdonyvezetőket elnök- is próbáltam, próbálok hasznosítani.
ként képviselhetem. Úgy érzem, nem
Biztosításközvetítő. Pénzügyi tanácsadó.
hullott ölembe a tisztség,
Nem merült fel benned soha a váltás gontettem is azért, hogy
Igazi
dolata?
tiszta lelkiismerettel állpéldaképektől
hattam a kongresszusi
Nem mondanám, hogy kacérkodtam a gondolattal,
lestem el a
küldöttek előtt. A szakde kaptam megkereséseket. Ezeket udvariasan vis�szervezeti munkám melszautasítottam. Érzelmi és nem racionális döntés volt.
mesterséget
lett az Üzemi Tanácsi
Elkötelezett vagyok a mozdonyvezető hivatás és a
tagságból, majd az elMozdonyvezetők Szakszervezete iránt!
múlt években ÜT elnöki tisztségemHa nem a fentebb felsoroltakkal foglalkozol, mire
ből fakadó feladatokat is elláttam, a
jövőben azonban kizárólag a MOSZ jut még időd? Ezek jövőjét hogyan látod új tisztséged
tisztségemre koncentrálok majd. A mellett?
választott tisztségeken túl megmaSzabadidőmben a futás és a bringa élvez elsőséget, a túrázás
radtam mozdonyvezetőnek, a mun- kicsit háttérbe szorult. Jó kis brigád volt, van a Keletiben, akikkel
kahelyemből adódóan benne voltam futóversenyeken is részt vettünk a „Vezérek” csapatával, bár nea sűrűjében. A Keletiben szokásos künk inkább a részvétel volt a fontos. Mivel kevesebb a szabatípusismeretekkel nagyrészt rendel- didőm, kezdek kiszorulni a csapatból…A VAKER-nak, a Vasparipa
kezem, és gyakoroltam is ezeket, Kerékpáros Klubnak azonban stabil tagja vagyok, a csoport húegyik nap a tartalékon, másnap a RJ széves múltja rengeteg kalandot jelent. Szervezőként viszem a
vezetőállásán, legközelebb meg a „csíkos ingán”. Közben gya- kerékpáros társaság ügyes-bajos dolgait, zömmel mozdonyvekorlati szakoktatói képesítést szereztem. Örülök annak, hogy a
Keleti tisztségviselőjeként jól működő nemzetközi, baráti kapcsolatot sikerült kialakítanunk a GDL Hannoveri tagcsoporttal. Immár
11. éve évente 2 alkalommal találkozunk, ezen idő alatt több mint
60 keletis mozdonyvezető töltött el 5 napot Németországban. Jó
kis szakmai kitekintés, tapasztalatszerzés egy magasabb technológiai színvonalú vasút működésébe betekinteni, a német mozdonyvezetők munkájával megismerkedni, és a Német Mozdonyvezetők Szakszervezete szervezettségét látni. Életre szóló élményt
jelent nekem, amikor az ICE vonatokat vezethetem.
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Kit hívtál először, amikor kihirdették az elnökké választásod?

A feleségemmel beszéltem először, neki mondtam, hogy én
lettem a MOSZ elnöke. Örült, de azt is tudta, hogy így még kevesebb időm jut ezután a családra. Igaz, már területi vezetőként
sok időt fordítottam az érdekvédelmi munkára, tisztában volt
azzal, milyen kötelezettségekkel, lemondással jár a tisztség. Természetesen már a jelöltséggel kapcsolatban sokat beszélgettem
vele erről, bírom a családom támogatását.

Amikor a kongresszuson szót kaptak az elnökjelöltek, idegességet véltem felfedezni az addig mindig
határozott, célratörő felszólalásokat produkáló embernél, nálad. Mi történt?

Nem történt semmi különös, én nem éreztem, hogy „túlizgultam”
volna a dolgot. Persze volt bennem egy várakozás, mégiscsak a
zetők vagyunk a csapatban. Az évi három kerékpártúra húsz év MOSZ elnökjelöltjeként álltam a kongresszus előtt. Sokan kéralatt éppen elég volt arra, hogy Magyarországot, a Kárpát Me- deztek, hogy miért nem folytatok úgymond választási kampányt,
dence nagy részét, Ausztria és a Bajor Alpok bringaútjait bejártuk, biztosan akarom-e a tisztséget? Azt gondolom, hogy az a 8 év
de tekertünk Lengyelországban és Csehországban is. A múltban területi vezetői munka vagy távolabbra tekintve az a 20 év, amióta
gyakran túráztam a családdal, barátaimmal a Magas
a Mozdonyvezetők Szakszervezete tisztségviselőjeként
Évi három
Tátrában és egyszer-egyszer az Alpokban.
dolgozom elég volt arra, hogy tudják a választók, mire
Van egy kis családi birtokunk, szőlőműveléssel és
kerékpártúra vagyok képes, mit gondolok a dolgokról, milyen elborkészítéssel is foglalkozom, barátaim sokszor meghúsz év alatt képzeléseim vannak a jövőt tekintve.
fordultak már a szőlőhegyen, sokat segítenek nekem.
Az akkor elhangzottak nagyrészt egybeNyáron a családdal sok időt töltünk ott, ideális hely a
vágtak a MOSZ programjának tervezetével, de gongyerekeknek és alkalmas a kikapcsolódásra is.
Az elnöki tisztségem mellett nyilván kevesebb időm jut majd dolom, nem az miatt döntöttél úgy, hogy megméretazokra a dolgokra, amelyeket szívesen csinálok. Bár „a láb min- teted magad. Mi motivált?
dig kéznél van”. Futni és kerékpározni, a munka mellett is lehet,
Igen, azok a tervek, javaslatok, amelyek az elnökjelölti beszésőt kell.
demben elhangzottak, valóban megjelentek a MOSZ programjában. Ennek az a magyarázata, hogy aktívan részt vettem a MOSZ
Amikor készültem erre a beszélgetésre, próbáltalak programalkotásában, most pedig abban a helyzetben vagyok,

elképzelni az eddigi ismeretségen túl, s rájöttem
elképzelni sem tudom, milyen könyveket olvasol,
milyen zenéket hallgatsz?

Szeretek olvasni, sokat bújom
a könyveket, a sajtót is fogyasztom. Most meg már a feladatom
is.

Amikor gimnazistaként kötelező olvasmányokat kellett olvasni,
akkor azt annyira nem szerettem,
aztán idősödve rájöttem, milyen
sokat számít. Szépirodalmat és
bestsellert egyaránt olvasok, ez
nálam hangulat kérdése, versek
közül a 20. századi magyar költők
köteteit forgatom.
A zenében a jót szeretem. Ez
jókora közhely, de attól még igaz
lehet. Futáshoz, kerékpározáshoz más zenét hallgatok, mint
amikor utazom, és mást amikor
számítógépen dolgozom
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Van még egy nagyon fontos, ha úgy tetszik útravalóm, Wass
Albert egyik gondolata: „Nem harcolhatunk valami ellen. Annak
semmi értelme. Valamiért kell harcolni”.

adattal, amelyet ebből a pozícióból már biztos, hogy
másképp kezelnél, mint eddig?

Aránylag könnyen alkalmazkodom, szerintem zökkenőmentesen
ment eddig a feladatok átvétele. Nem hiszem, hogy volt olyan
feladat, amelyet másképp kezeltem volna, mint eddig. Persze az
igazán húzós dolgok még csak ezután következnek.

Mit kívánsz 2019-re a mozdonyvezetőknek?

Valamennyiünknek azt kívánom, hogy találjuk meg számításunkat 2019-ben. Amit célul tűzünk magunk elé, azt meg is tudjuk valósítani, a magánéletben és hivatásunkban egyaránt. Ehhez
egészséget, kitartást és balesetmentes szolgálatokat kívánok!

Köszönöm a beszélgetést!

Gusztos Károly

Nálad mennyire fér bele, hogy
e gy kialakult vé le mé nye d
felülírd?
Van véleményem, azt el is mondom,
nincs azzal gondom, ha valaki meggyőz
az igazáról. Szeretem a normális, őszinte vitát, az érvek ütköztetését. Az idő
adja meg a választ, hogy a döntéskor a
helyes úton indultunk-e el. A vitáknak a
döntések meghozatala előtt van helye,
utána már mindenkinek a meghatározott
célok eléréséért kell tennie.

Említettél példaképeket. Ennyi
év szakmai tapasztalata után,
már biztos kialakult benned is
egy kép, hogy milyen a jó mozdonyvezető. Természetesen nem
uniformizálva a szakmát, Te hogyan „festenéd” le őt?
Ha három szóban lehetne válaszolni,
azt mondanám. Felelősséggel a biztonságért. Tudnunk kell, hogy családok,
gyerekek biztonságos utazása, a milliárdos értékeket szállító vonatok eseménymentes leközlekedtetése rajtunk
is múlik. Ha ez a felelősségtudat megvan, akkor az már ahhoz vezet, hogy
sosem vesszük félvállról a munkánkat.
Számomra az az ideális kép, ha a mozdonyvezető igényes a munkájára, fegyelmezett, pontos és precíz, megfelelő döntési képességekkel.

Az elmúlt három hónapban
rengeteg dolgod volt. Találkoztál-e már olyan megoldandó fel2018. november-december
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hogy a megvalósításában lesz feladatom és természetesen felelősségem. S hogy miért döntöttem az indulás mellett? Mert azt
hiszem, van elképzelésem a szakszervezetek szerepéről, felelősségéről a mai társadalmi helyzetben. Úgy gondolom, hogy a
Mozdonyvezetők Szakszervezete múltjára, elért eredményeire
lehet és kell is támaszkodni, azonban reflektálni kell a mai kor
kihívásaira, a vasúti közlekedés liberalizációjával járó problémákra, az infokommunikációs fejlődésre, a mozdonyvezetőket leginkább érintő-érdeklő dolgokra, a jövedelmi, egészségvédelmi
kérdésekre. Ha a jövőre is gondolunk, meg kell szólítanunk a fiatal kollégákat, meg kell találnunk a magánvasúttársasági tagcsoportok helyét a MOSZ képviseleti és döntéshozatali rendszerében, fel kell építenünk tisztségviselőink számára egy képzési
rendszert. Tudom hová kell eljutnunk, az oda vezető utat közösen
kell megtalálnunk. Értelmes, érvelő vitákkal, párbeszédre törekvő
magatartással.

AMIKOR A HÓHÉRT...

MEGHÍVÓ
A Közlekedéstudományi Egyesület Általános Közlekedési Tagozata és a BME-ITS tovább
folytatja a korábbi években megkezdett
„Közlekedéstechnikai Napok”
konferenciasorozatát.
A következő konferenciára Vasúti Féktechnika címmel
2018. december 05-én 13.00 órától kerül sor
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
(Budapest, Műegyetem rkp. 3., K épület I. emelet 72 sz. terem).
Levezető elnök: Dr. Zobory István BME Professzor emeritusz a műszaki tudomány doktora
A tervezett program:
13:00 – 13:05
Köszöntő
Horváth Zsolt Csaba, KTE Általános Közlekedési Tagozatának elnöke
13:05 – 13:10

Levezető elnök nyitó beszéde:
Dr. Zobory István BME Professzor emeritusz a műszaki tudomány doktora

13:10 – 13:30

Miért szükségesek a változtatások a fékrendszerek felügyeletében
Alscher Tamás, ITM Vasúti Hatósági Főosztály főosztályvezetője

13:30 – 13:50

A vasúti fékek oktatása és a fékoktató kocsi
Gusztos Károly, MÁV oktató mozdonyvezető

13:50 – 14:10

Vasúti fékek fejlesztési lehetőségei, irányai
Kovács Attila, KNORR-Bremse

14:10 – 14:30

Városi közúti vasutak fékberendezései
Radócz Csaba, BKV Zrt.

14:30 – 14:40

Szünet

14:40 – 15:00

Fogaskerekű vasútak féktechnikája
Pandula József, STADLER

15:00 – 15:20

Vasúti teherkocsi fékberendezések vizsgálata és karbantartása
Kertész József, Grampet Debreceni Vagongyár Kft.

15:20 – 15:50

A MÁV saját fejlesztésű járműveinek fékrendszere és vizsgálata
Paulusz Attila, Kelemen Zsolt járműfejlesztők és Stósz István, MÁV-START

15:50 – 16:00

Szünet

16:00 – 16:20

Súrlódó fékek teljesítménye és élettartam korlátjai
Krémer Miklós Knorr-Bremse Hungária Kft. / BME-KSK Tanszéki mérnök

16:20 – 16:40

STADLER új emeletes villamos motorvonatok fékberendezése
Ferencz Péter, STADLER
Egymás közt, szabadon - beszélgetés az elhangzott előadások nyomán.

16:40 –
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A Közlekedéstudományi Egyesület honlapján
találtam a képen szereplő meghívót. Az egyik
előadás előadójaként a mi köreinkben ismerősen
csengő nevet (Gusztos Károly) találhatott, aki
rátekintett erre az oldalra. Persze, én tudtam erről az eseményről, sőt hallottam, láttam is „A
vasúti fékek oktatása és a fékoktató kocsi” című
előadás anyagát, mivel „elég jól” ismerem annak
szerzőjét. Késő délután hívtam is, hogy megkérdezzem, hogyan sikerült a szereplése a rendezvényen. Egymással folytatott beszélgetéseinkre
jellemző módon csak ennyit válaszolt, miközben
Szeged felé robogott az autópályán Enid lányához: „Én voltam a legjobb! Vagy mást mondtak
a TV-ben?” Nekem az lett volna a furcsa, ha nem
így válaszolt volna elsőre
szerény barátom, de utána
már komolyra fordítottuk a
szót (magunk módján), s
ezt szeretném megosztani
a Mozdonyvezetők Lapja
olvasóival, bár így sem nevezhető szokványos riportnak.

született a Mozdonyvezetők Lapjában egy írás, melyet elolvasva
keresett meg Csiba József úr, majd Ferenczy Tibor úr, s ajánlották ezt a lehetőséget úgy, hogy segítenek mindenben.

Mi volt az első érzésed, amikor felhívtak?

Én? Mit keresnék ott? Aztán Ferenczy úrral folytatott hosszas
beszélgetés végén igent mondtam, mert érdekelt azért a kihívás.
A másik dolog az volt, hogy egy lehetőséget láttam arra, hogy
közvetítsem sok mozdonyvezető érzését egy ilyen körben is. Arra
gondolok, hogy manapság még kevesebb az a fórum, ahol gyakorlati szakmai tapasztalatunk meghallgatásra talál. (Ennek okai
egy külön előadás anyagát kitöltenék.) Nem utolsó sorban – a
koromnál fogva – pedig azért mondtam igent a felkérésre, mert
azt vettem észre, hogy én is egyre többet tekingetek visszafelé,
s látom, mennyi értékes dolog válik az enyészet martalékává.
Néhány éve engem sem érdekeltek a múlt dolgai, öreges hóbort-

Hogyan kerültél erre az
eseményre?

Természetesen nem magamtól,
hanem a Mozdonyvezetők Lapjának
köszönhetően. Ezzel is kezdtem az
előadást, mert sem a témát, sem
annak legtöbb dokumentumát nem
én találtam, csak azokat összefoglaltam az újság szeptemberi számában. Elmondtam a jelenlévőknek,
hogy amikor Ungi Józsi bácsival
beszélgettünk az életéről, mellékesen szóba került egy úgynevezett
fékoktató kocsi. Ezért elkezdtem
érdeklődni másfelé, de mindenhol
csak homályos képeket, „mintha”
elbeszéléseket találtam az emlékek
között. Ezért, egyik alkalommal újból rákérdeztem, s ekkor említette
Józsi bácsi Tömő Imre urat, akinek
már korábban szívügyévé vált e jármű. Ezért megkerestem Őt, s a
tervemet hallva – hogy újságunkban
bemutatnánk a fékoktató kocsit –,
készségesen felajánlotta eddig ös�szegyűjtött anyagait, elmesélte azok
beszerzésének történetét. Ezekből
2018. november-december
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AMIKOR A HÓHÉRT...

Amikor a hóhért...

AMIKOR A HÓHÉRT...

nyiért találtam parkolót? Ezek miatt fogytán volt az időm, így
tovább romlott a helyzet, amikor az első emelet helyetti, magasföldszinten várakoztam a 72 terem előtt, ahol nem volt senki volt.
Feleségem tekintetét kerülve, lopva néztem meg a telefonomon,
hogy jó napon jöttünk-e egyáltalán? Így nem maradt túl sok időm
az izgulásra. A terembe belépve sok ismeretlen, de sok ismerős
arcot is láttam, akik miatt ismét eszembe jutott, hogy mit is keresek itt. Pendrive-omat kezemben szorongatva kerestem valakit,
aki elmondja a technikai feltételeket az előadáshoz, de már kezdődött is a program, így maradt az, hogy úgy kell csinálnom, mint
aki már ezredszer ad elő. Az első előadás profi volt, s ez után
következtem.

Hogyan sikerült?

Nem tudom, igyekeztem nem kicsúszni az időből, ami nem
sikerült, még két perc kellett volna. Így a külföldi kitekintés a fékoktatás részből kimaradt, de ezt nem tartottam vészesnek. A
témám főbb pontjait bemutattam. Szünetben többen odajöttek,
Móricz Zsiga kollégám bemutatott egy olyan mozdonyvezetőt,
akit még oktattak a 155-ön. De volt, aki azzal szólított meg, hogy
lehetne egy 3D-s animációt készíteni, de hallottam újabb történeteket Halász Istvántól. Ahogy említettem az előadásban is, a
figyelem felkeltése a lényeg most, s ha újabb adatok, képek futnak
be erről a fékoktató kocsiról, akkor azokkal kiegészítve kell eltenni az utókor számára, hogy ha 30 év múlva jut valakinek eszébe,
könnyebb dolga legyen, mint nekem.
ként, együttérző megmosolygással nyugtáztam a hasonló témákat. Nem hittem akkor, hogy mennyire fontossá válnak az idő
múlásával. Mindenkit elér – még akkor is, ha most legyint – ez az
állapot, csak féltés tárgya fog változni. Lehet, a mai fiataloknak
akkor már a Flirt motorvonat emlékének a megmentése lesz a
fontos. Az igaz, hogy az internet már nagyban segíti majd az ő
munkájukat, nem úgy, mint a nevezett fékoktató kocsi dokumentumainak felderítését.

Említetted a segítségeidet, mégis sokat dolgoztál
ezzel az előadással.

Igen, a felkérés óta eltelt időszakban szinte semmi mással nem
foglalkoztam (Tedd el Laci a zsebkendődet, nem volt ilyen drámai
a helyzet!). Lányom, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg
Kuno Könyvtárban kutakodott, s hozott nekem több száz oldalas
anyagot átnézésre, de jártam a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Archívumában, ahol Dr. Opauszki István (archívum vezető) segítségével rengeteg iratot átnéztünk. De rengeteg régi filmet, képet
is megnéztem a jó öreg Google bácsi ajánlataiból, hátha feltűnik
ez a jármű. Még aprólékosabb munkával biztos találnánk anyagot
a témával kapcsolatban, de erre most kevés volt az idő. Azonban
sok kiegészítő dokumentumot, amit az előadásba be tudtam illeszteni összegyűjtöttem, de az már sok volt együtt a meghatározott időhöz. Ekkor jött, hogy mit hagyjak ki, de Ferenczy úr is
kérte már a prezentációt. Feleségem egy éjszaka alatt összerakta a diákat, szövegeket, s már csak három nap maradt az előadás
kifésülésére, hogy ne dadogjak, ne ”őőőzzek” stb.

Újabb felkérés?

Á! A helyén kell kezelni a dolgokat. Ez egyszeri történet volt,
ami most le is zárult. A lényeget abban láttam, hogy a mozdonyvezetők véleményét kikérték, megjelenhettünk egy olyan körben,
ahova nem sűrűn sikerült eddig. Remélem, a szakmán jóhírét
keltettem! Ez volt a legnagyobb nyomás rajtam, mert tudtam, ha
jól sikerül, akkor ennyi, de ha felsülök, annak hírértéke lett volna
egyeseknél.
Rengeteg érdekességet (a képen egy levegős „nyomtatott áramkört” látunk, amely 3D nyomtatóval készült), újdonságot hallottam,
de ezekről azért nem akarok beszélni, mert ha sikerül anyagot
szerezni (elnök úrral már beszéltünk róla), akkor a Mozdonyvezetők Lapjában is jelenhetne meg belőlük.

Karcsi szerénységét már az írás elején felvázoltam, remélem, mindenki úgy érti, ahogy kell,
de…
Az konferencián résztvevők közül néhány ismerősömet megkérdeztem, hogy mi volt az előadásról a véleményük, akik úgy nyilatkoztak róla,
hogy az esemény egyik legjobb prezentációja
volt! Tehát Karcsi van mire büszkének lenni! Gratulálunk!

Milyen hangulatod volt az előadás előtt?

Gondolom, nem arra kérdeztél rá, hogy útban Pest felé le kellett térni az autópályáról, vagy arra, hogy mennyi idő alatt, men�-
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Kiss László
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A Közfeladatot Ellátó Vállalatok Konzultációs
Fórumának összehívását kérte a közlekedési
ágazatban működő öt szakszervezet.
Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek írt levelükben a Mozdonyvezetők Szakszervezete, a VDSzSz Szolidaritás, a Vasutasok Szakszervezete, a Közúti Közlekedési Szakszervezet és a Közlekedési Munkástanácsok
Szövetsége javasolta a tárgyalások mielőbbi megkezdését, kezdeményezte a következő időszakra vonatkozó, középtávú bérmegállapodás megkötését, és a jelenlegi megállapodás 2019. évre szóló részének kiegészítését.

2018. november-december
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12 FÜSTÖS EMBER

12 füstös Ember. Beszélgetés az utolsó
gőzmozdonyvezetőkkel
Megjelent Dani Szabolcs mozdonyvezető könyve. „A fiúgyermekek többségének egyik első konkrét álma, hogy vasutas lesz, mégpedig mozdonyvezető. Aztán keveseknél válik ez az álom valósággá... Életpályák, szakmák, zsargonok, fűtők, kadétok, mozdonyvezetők ismerhetők meg a
könyvben”.
A memoárok és különleges felvételek felidézik gyermekkorunk vasútját, amely még mindenki tudatában ott él, a házak mögött
füstölt, sípolt, lüktetett, tehát az igazi vasút volt.
A szerző Dani Szabolcs a GySEV ZRt mozdonyvezetője. A műben valójában Ő a tizenharmadik füstös ember.
A könyv kiadásához a Mozdonyvezetők Szakszervezete is támogatást nyújtott.
A kötet kereskedelmi forgalomban, a Nosztalgia boltokban már megvásárolható, illetve megrendelhető a 12fustosember@gmail.
com címen.
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Amikor találkozol egy-két kollégáddal, akár a beíróban, akár a
mozdonyon, váltáskor, vagy szolgálat után egy-egy sör társaságában, megindul a beszélgetés, ugye? És ha megindul, miről van
szó? Pontosan: leginkább a szolgálatokról, a vasútról. Hogy mi
történt tegnap, vagy a múltkor, vagy... Érdekes nyelv a miénk,
sokszor szinte csak számokban beszélünk: mozdonyszámok,
vonatszámok, vágányszámok, váltószámok, és még ki tudja men�nyi minden, amit a vasúton leginkább számmal jelölnek. A kívülálló számára szinte teljesen megfejthetetlen, számunkra mégis
érthető, kerek mondatok.
Sosem tagadtam, a vasútban fiatal korom ellenére a gőzmozdony fogott meg leginkább, és a régebbi járművek, technológiák.
Amikor a kelenföldi Mechwart elvégzése után 1998-ban a Gy-

SEV-hez nyertem felvételt, még sok, idősebb kollégával találkoztam, akik bizony a gőzösökön kezdték a vasutat. Érdeklődve
füleltem mindig, amikor a beíróban előkerültek a régi történetek.
Azóta persze ezek az emberek nyugdíjba mentek, a beíró pedig
csendesebb lett - persze nem csak az ő személyük hiánya miatt:
a jelentkezések szétszóródtak a nap 24 órájára, valaki mindig van
bent néhány percre, de nagyobb társaság ritkábban verődik ös�sze. Megritkultak a találkozások is, az emberi kapcsolatok ellaposodtak, kevesebb idő, lehetőség adódik a barátságok ápolására a vasúton belül. Persze maga a vasút és vele minden
technológia, rendszer hatalmas változáson ment át az elmúlt
években, a régi világnak sokszor írmagja sem maradt. A mostani
vontatójárművekre - főleg, mióta a beosztott gép fogalma megszűnt - már messze nem társként, sokkal inkább csak munkaeszközként tekintünk.
2018. november-december

Három éve, karácsony környékén eszembe ötlött, meg lehetne-e
idézni még ezeknek a régi elbeszéléseknek, sztorizgatásoknak a
hangulatát? Felgyorsult világunkban el tudjuk-e még fogadni a
30-40-50 évvel ezelőtti mozdonyvezetők hozzáállását a mozdonyhoz, a vasúthoz, a szakmához? Kit mi hajtott régen, hogy mozdonyvezető legyen? Véletlen lehetőség volt az életében, vagy
tudatosan készült rá? Hogy élték meg a mainál jóval hosszabb
szolgálatokat, a kemény fizikai munkát, a gőzösön uralkodó mostoha körülményeket? Aztán elkezdtem járni az országot, felkerestem jónéhány kollégát, faggattam őket a fiatalkorukról. Miután
hazaértem egy-egy látogatásból, számítógép elé ültem, hogy
megpróbáljam betűkkel minél valósághűbben visszaadni mindazt,
amivel a nyugdíjas
kollégák megtiszteltek. Majd a sztorik
rendszerezése után
hosszadalmas képválogatás kezdődött,
hogy aki elolvassa,
könnyebben az eset
résztvevőjének érezze magát. A hosszadalmas munka eredményeként idővel
már nem csak a monitort olvasva, hanem
könyv formájában
kezemben tartva is
láthatóvá vált a gyűjtés eredménye.
12 füstös ember.
12 kolléga, aki az olvasóval együtt emlékszik egy nagyon
nehéz, de sokkal
szebb és emberibb
vasútra, végigvezetve
az olvasót a gyakornoki idejüktől az utolsó gőzösös szolgálatokig, közben megemlítve minden fontos momentumot, ami szolgálatuk hosszú évei
alatt előfordultak.
Itt, a Mozdonyvezetők Lapjában rövid részleteket közlünk a
műből kedvcsinálóként. Mégis javaslom, akinek lehetősége van,
olvassa akár csak itt, akár a teljes könyvet! Figyeljünk az „öregekre”, mert ahogy a mondás is tartja: jó az öreg a háznál. Tanuljunk
tőlük!
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Dani Szabolcs bemutatkozás

12 FÜSTÖS EMBER

“Tojáshéjjal” is lehetett Bivalyra kerülni - Makó Zoltán

Gyerekkoromban nagyon félős voltam, ha jött egy Hoffer traktor,
vagy valami csühögő, pöfögő valami, már szaladtam. Féltem mindentől, ami egy kicsit hangos volt.
Talán négyéves lehettem, amikor egyszer anyámékkal az állomásra mentünk itt Vásárhelyen, ahol éppen egy mozdony kezelt
– visszaemlékezve 375-ös lehetett. Persze ahogy megláttam a
gőzöst, már futottam is! Anyámék meg persze kiabáltak, hogy „ne
félj, nem bánt! Ne szaladj el!” A mozdonyvezető meghallotta, ahogy
anyámék kiabálnak utánam – mert nem feléjük, hanem tőlük el
szaladtam –, és elkapott, mielőtt rossz helyre szaladhattam volna.
Sose felejtem el: felvett a kezébe, és odavitt a mozdonyhoz. Körbevitt, megmutogatott sok mindent, hogy lássam, nem kell tőle
félni, a végén még a konyhára is felvitt. Ez az eset óriási változást
hozott az életembe, onnantól szerettem a gépeket, ha tehettem,
nagyanyám szobájának ablakából figyeltem, ahogy a kis 375-ösök
harmincöt-negyven kocsival lépésben ballagnak Makó felé a tehervonatokkal, nagy füsttel, sokszor köszörülve! Szóval nagyon
megtetszett! Aztán később már sokat
kijártam az állomásra, leültem a salakkupac tetejére.
– Hát te mit csinálsz itt? – kérdezték a mozdonyvezetők.
– Nézem a vonatokat!
– No, ha nézed, akkor fel is jöhetsz, nézz körül itt fenn is! – gyakran nézhettem szét a konyhán, máskor elvittek tolatni is egy kicsit.
Innen kezdődött.
Akkor persze – ez a hatvanas években volt – még csak gőzvontatás volt errefelé. Ma is azt mondom, hogy a vasút, így, hogy nincs
gőzgép, elvesztette a varázsát. Innen már egyenes volt az út, az
általános iskola után Szegedre jelentkeztem, a Bebrits gépész
szakára, tehát „hivatalosan” is készültem arra, hogy gőzösre mehessek.
Mikor elvégeztem a középiskolát, apám elém állt:
– Fiam, most friss a tananyag a fejedben, azt javaslom, először
végezd el a dízelt, és utána, ha még mindig van kedved, akkor
próbálkozhatsz a gőzössel!
Így is lett, 1977. augusztus 16-án jelentkeztem Szegeden, a fűtőházban. Akkoriban mindenkit felvettek – a
„Hív a vasút, vár a MÁV!” – volt akkoriban a szlogen, és ez fedte
is a valóságot, én is egyből dízelmozdonyvezető-gyakornok lettem.
Rengeteg fuvar volt, ehhez rengeteg mozdonyvezető kellett.
A kétezer tonnás mozgalom ugyan akkor már nem dívott, ettől
függetlenül viszont mindig nagy vonatokkal
mentünk. Akkoriban már a mozgalmak nélkül is el kellett vinni a
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kétezer tonnát Bivallyal, ha valaki nem vitte el,
ki is nézték. Nagy József – a mai Vasúttörténeti Alapítvány titkára! – volt a tanfolyamvezetőnk, később neki sokat köszönhettem,
mert nagyon sokat segített, hogy a gőzös tanfolyamot elvégezhettem. 1979. március 8-án levizsgáztam dízelre. Másnap bementem
Lóki Bélához, az üzemfőnökhöz, hogy gőzösre szeretnék kerülni.
Kinevetett, de azt mondta:
– A répaszezonban úgyis mindig szükség van fűtőkre, ott megszerezheted a tüzelési gyakorlatot! – ezzel hozzájárult, így az idő
múlásával valóban egyszer csak a gőzmozdony-vezetői vizsgameneten találtam magamat. A tanfolyamról mindenkinek sikerült a
vizsga, én pedig hál’istennek gőzösre is kerültem rögtön utána: a
424,256-ost kaptam meg. A gőzös korszak vége ezt hozta: gyakorlatilag „tojáshéjjal a hátadon” is lehetett Bivalyra kerülni, erre
régebben sokszor húsz évet is várni kellett! Ez a mozdony már nem
volt annyira fürge, mert egyszer Szolnokon összetörték. Nyolcvan
kilométernél jobban szinte nem is ment, viszont nagyon jól gőzölt,
hihetetlenül kevés szén elég volt neki. Egy idős fűtőm lett, Ökrös
Jenő bácsinak hívták. Az ő öccse szintén Szegeden volt mozdonyvezető, én nagyon felnéztem rá, mert szerette a gőzmozdonyt.
Mindig azt mondta: „Zoli, ha máma megeszed a húsát, holnap csak
a csontja marad!” Persze azért jártam tartalékra is, Trumanra. Három helyen volt még tartalék, és havonta forogtak a gépek – a
beosztott személyzettel együtt –, hogy a nyomkarimakopás egyenletes legyen. Mindegyik Truman jó volt, de mindközül kiemelkedett
a 204-es. Goda Jenő, Huszár Jenő és Molnár Imre segédkezelők
voltak rajta. Hihetetlenül tisztán tartották, és annyira
jó műszaki állapotban volt a gép, hogy azon egyetlen fújás soha
nem volt, mindig minden le volt tömítve. Egy lökésnél a kémény
vagy tíz füstkarikát kifújt, annyira központos volt a fúvó!
Azonban a honvédség közbeszólt: 1982. február 25-étől 1983
augusztusáig voltam katona. Sajnos ez alatt az időszak alatt Szegeden nagyon visszaesett a gőzvontatás, szinte csak Jugoszláviába, Horgosig jártak tehervonattal, meg Makóra a – úgy mondták
– „csángóval”, ez volt a tolatós. A katonaság vége előtt beszéltem
az üzemeltetési csoportvezetőnkkel, aki „megnyugtatott”, hogy
ha leszerelek, megyek villany átképzős tanfolyamra. Persze erre
nagyon nem vágytam. Ezért mielőtt leszereltem volna, írtam egy
levelet a Közlekedési Minisztériumba, hogy megérdeklődjem, hol
lesz Magyarországon legtovább gőzvontatás. Ugyanis akkor már
fejembe vettem, hogy én a villanygép helyett mindenképpen gőzössel szeretnék járni, amíg csak lesz, vállalva akár azt is, hogy
elmegyek egy másik fűtőházhoz. A válaszban Szerencs, Jászapáti
és Bátaszék volt megjelölve. El is indultam Szerencsre, de Hatvanban leszálltam, ott dolgozott a gurítón az 520,075-ös, amire felkéretőztem egy kicsit. Hát meg kell mondjam: nagyon tetszett! Addig
a 411-es amúgy a kedvencem volt a méretei, robusztussága, hangja miatt, az 520-as viszont még ennél is nagyobb volt. De a tervem
szerint továbbmentem Szerencsre, ott akkor még rengeteg gőzös
volt: 375-ösök a hidasnémeti vonal miatt, Sátoraljaújhely felé pedig
424-esek vitték a vonatokat. A fogadtatás viszont már nem tetszett.
Kérdezte a reszortos, hogy honnan jöttem?
– Az Alföldről, Szegedről!
– Mit akar itt egy alföldi ember? Hogy akar maga Hidasnémeti
felé a tízezrelékes emelkedőn felmenni 375-össel? – Ez a válasz
2018. november-december

Ő nem akart Bátaszékre jönni, így nem maradt más: én mentem
vissza Szegedre. Szerencsére dízelfordába kerültem, nem erőltették a villanyt. Úgyhogy M62, M44 és M31-es mozdonyokon dolgoztam. Az M31-essel jártunk MT-re, ez a menetirányítói tartalék
volt, Szeged–Félegyháza között közlekedett. De mindig nagy vonat
volt, sok helyen volt még árufeladás, úgyhogy a Zetornak fel kellett
kötnie a nadrágját! Sokszor 1000-1400 tonnákat vittünk el vele,
persze csak tolató fokozatban. Ilyenkor az irányítóval lebeszéltük,
hogy akkor menjünk, ha nincs semmi útban, mert bizony ilyenkor
csak 20-25 kilométerrel tudtunk ballagni. Amikor pedig átvettük a
vásárhelyi tartalékot, akkor a főnök engem is behívatott, és megmondta: „Makó elvtárs, holnaptól a hódmezővásárhelyi tartalékon
fog dolgozni. Apelláta nincs!” Az elején nem örültem annyira a
dolognak, de hamar rájöttem, hogy ez nem is rossz: itthonról kimenni a gépre, aztán utána meg hazajönni róla, nem kellett bejárni Szegedre! Így egy jó tíz-tizenöt évet dolgoztam itt. Beosztott
M31-esünk volt, később M44-es. De utóbb – a világ ahogy változott
– ezt a tartalékot is megszüntették. Azóta leginkább M47-es, a
személypályaudvari tartalék, hál’ istennek, keveset vagyok gyorsvonaton, nem is nekem való. Kilenc hónapom van még nyugdíjig.

G4 vezérigazgatói találkozó
A G4-csoport egy, az UIC (Nemzetközi Vasútegylet) keretein
belül működő regionális csoport, melyet 1992-ben az Osztrák
Szövetségi Vasutak, a Szlovén Vasutak, a Horvát Vasutak és a
Magyar Államvasutak hívott életre. Ma már 14 tagja van a G4-nek,
jellemzően ezen országok infrastruktúrakezelői, személyszállító
és (volt) állami árufuvarozó vasúttársaságai: ÖBB, RCH, SŽ, HŽ
Infrastruktura, HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz, ŽSR, ZSSK, ZSSK
Cargo, MÁV, GYSEV, MÁV-START, HUNGRAIL, ŽFBH.
A G4 célja, hogy régió vasútjainak fejlődését harmonizálja, lehetőséget teremtsen a tapasztalatok megosztására, a régió vasúti közlekedésének szempontjából hasznos új ötletek, kezdeményezések felvetésére. Az idei G4 vezérigazgatói találkozót
Pozsonyban rendezték meg november 21-én Szlovákia, Ausztria,
Horvátország, Szlovénia és Magyarország, valamint megfigyelőként Szerbia vasúttársaságainak részvételével.
A G4 találkozón az alábbi témák kerültek napirendre:
• a vasúti szektor helyzete és aktualitásai Európában,
• a vasúti szakemberek képzése, a munkaerőhiány kezelése,
• új vasúti infrastruktúra-fejlesztések Ausztriában,
• az árufuvarozás nehézségei a gyékényesi határátmenetnél,
• európai kommunikációs kampány a vasúti árufuvarozás
népszerűsítése érdekében a lakosság körében.
A gyékényesi határátmenet forgalma jelentősen megemelkedett
az elmúlt években, és az RCH, illetőleg a HŽ Cargo mellett egyre
több magánvasút is dolgozik a határ mindkét oldalán. Mindezek
2018. november-december

következményeként nehéz az átjutás ezen a határon, a vonatok
órákat, esetenként napokat kénytelenek várakozni, ami jelentős
kapacitásokat köt le, növeli a költségeinket, az ügyfelek számára
nem tudunk pontos, kiszámítható szolgáltatást nyújtani. A problémák megoldásának érdekében az RCH és a HŽ Cargo között
folyamatos egyeztetések zajlanak. A határállomási tartózkodási
idő csökkentésére a vonatok bizalmi elven történő átadásának
lehetőségét szeretnénk elfogadtatni. Ez a módszer több határátkelőnél már eredményesen működik, most a horvát vasúttársasággal törekszünk kétoldalú egyezség megkötésére. A határállomási folyamatot tovább gyorsítaná az előzetes – a vonat
érkezése előtti – adatcsere. A horvát vasúttársasággal történő
együttműködés folyamatait már teszteljük, és az eddigi tapasztalatok pozitívak. Ezek az intézkedések azonban nem szüntetik
meg a Gyékényes határon kialakult problémákat: ahhoz valamennyi, a határátmenetben dolgozó magyar és horvát árufuvarozó vasúti társaság és a két ország infrastruktúra-kezelőinek
összefogására, együttműködésére van szükség.
A gyékényesi határmenet problémás pontjai között említette
meg a HŽ Cargo az OKF vizsgálatait, azok gyakorlatát. Az RCH
és a HUNGRAIL felajánlotta segítségét, közvetítő szerepet vállalva a két ország katasztrófavédelmi szervei és vasúttársaságai
közötti egyeztetésben. Ez minden vasúttársaságnak segítséget
jelentene az előzetes felkészülésben, így kiiktathatók lennének a
feltárt hiányosságok pótlása miatti várakozási idők.
A találkozón a vasúti árufuvarozás és infrastruktúra témák mellett a személyszállítással kapcsolatos aktualitásokról is szó esett.
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kicsit el is oltotta bennem a tüzet. Nem maradt más: irány, Bátaszék!
Ott akkor Tarjányi Pál volt a fűtőházfőnök, aki teljesen máshogy,
nagy szeretettel fogadott! Ez az ember nagyon szerette a gőzöst,
volt rá vizsgája is, emiatt nagyon megbecsülte a személyzetet. Át
is költöztem Szegedről.
– Mit szeretne csinálni a forgalmi vizsgáig? – másfél évig voltam
katona, ezalatt elvesztettem a forgalmi vizsgámat – Műhelybe menne, vagy fűtőnek?
– Persze, hogy fűtőnek! – ez nem is lehetett kérdés, így legalább
volt alkalmam addig megismerni a mozdonyvezetőket, a gépeket,
meg a pályát. Ez az időszak másfél hónapig tartott. A fűtőházfőnök
úr engedélyezte, hogy három hónapig laktanyában alhatok Bátaszéken, ez az idő elég volt arra, hogy találjak egy albérleti szobát.
A 424,285 számú masinára kerültem, ezen járt Balázs Józsi, aki
szeretett volna már leszállni a gőzösről. A fűtőm Müller József, dízeles segédkezelő lett. Itt már dombosabb vidéken jártunk, a terhelés sem 2000, hanem csak 1200 tonna volt, de azért 1400 tonnáig elvittük. Leginkább Sárbogárd felé jártunk. Egészen 1985ig, amíg ki nem jött az országos határozat a gőzösök megszüntetéséről, végig azokon jártam, ezt tiszteletben tartották Bátaszéken,
nem is osztottak máshova.
Közben itthon Vásárhelyen megismertem a leendő feleségemet.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Szeretne akár 150 ezer forint SZJA-t visszakapni?
Tisztelt Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztári tag!
Tudta Ön, hogy az egészség- és önsegélyező pénztári egyéni befizetések után továbbra is
20 %-os adókedvezmény jár?
A 2018. évi összevont adóalap megfizetett adójából akár 150.000 Ft-ot is visszakaphat az, aki rendelkezik 750.000 Ft
megtakarítással és ezt még az év vége előtt az önkéntes pénztárba vezetett egyéni számlájára befizeti.
A maximális kedvezmény életkortól függetlenül és akár egy pénztárba történő befizetéssel is igénybe vehető.
Közeleg az év vége, érdemes áttekinteni, hogy családjának éves egészségügyi kiadásai milyen költségráfordítással járnak, de
ne feledkezzen meg az önsegélyező pénztári szolgáltatásokban rejlő lehetőségekről sem.
Az egyéni befizetésből finanszírozhatja családja egészségügyi kiadásait, lakáshitelének egy részét, vagy óvodás, iskolás
gyermeke, unokája tanszereinek és ruházatának költségeit.
Javasoljuk, amennyiben lehetősége van rá, éljen az egészség- és önsegélyező pénztári egyéni befizetés kedvezményével!
Az adókedvezmény nincs jövedelemkorláthoz vagy életkorhoz kötve.
Az adóból visszaigényelt összeg levonás nélkül kerül az egyéni számlájára.
A befizetést az egyéni számlára történő jóváírást követően várakozási idő nélkül felhasználhatja egészségpénztári
szolgáltatásokra, vagy takarékoskodni tud a várakozási időhöz kötött önsegélyező pénztári szolgáltatásokra.
•
Az egyéni számlán lévő összegből szolgáltatásra jogosultként bejelentett közeli hozzátartozók kiadásai is fizethetők.
•
Az egyéni számlán el nem költött pénz kamatadó mentes hozamot termel.

•
•
•

Egyéni befizetés bankszámláról történő átutalással a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Magyar Külkereskedelmi
Bank (MKB) Zrt-nél vezetett 10300002-10568955-49020011 számú számlájára lehetséges.
Ha a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár működésével vagy szolgáltatásaival kapcsolatban kérdése merül fel, hívja a
Pénztár ügyfélszolgálatát vasútüzemi telefonon a 01/41-36, 01/41-79 telefonszámon, vezetékes telefonon a + 36 1 880 6550
telefonszámon, vagy írjon az info@epenztar.hu címre.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár
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„Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló” 2003. évi CXXV. törvényből fakadó kötelezettségének megfelelően a
MÁV Zrt. és a csatlakozó egyes leányvállalatai
(MÁV-START Zrt., MÁV FKG Kft., MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV HÉV Zrt., MÁV KFV Kft.,
ZÁHONY-PORT Zrt., MÁV VAGON Kft., MÁV
Nosztalgia Kft.; továbbiakban: Munkáltató), valamennyi, a Munkáltatónál képviselettel rendelkező
szakszervezettel, a társasági Üzemi Tanácsokkal
és a társasági Munkavédelmi Bizottságokkal
együttműködve, Esélyegyenlőségi Tervre vonatkozó megállapodást köt a Munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetekkel a 20192021 közötti időszakra.
Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai Közösség alapító egyezményében vannak lefektetve. Ezek az alapelvek minden területen
alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre. Magyarországon a 2003. évi CXXV. törvény
rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.
Biztosan mindenkihez eljutott már a Cég Esélyegyenlőségi Terve. Az esélyegyenlőség divatos fogalom, gondoljunk csak a médiában látottakra, hallottakra: nemzetiségek, nők munkáltatása,
egyedülálló szülők, idős munkavállalók, melegek, stb. Nem túl
izgalmas témakör, különösen úgy, ha a probléma megértéséhez
kell némi beleérző képesség. Ugyanis, addig nehéz elképzelni,
milyen az, ha nem egyenlő esélyekkel játszunk a pályán, amíg
testközelből nem tapasztalunk valamiféle megkülönböztetést. Való
igaz, számunkra nem a klasszikus oldaláról virít az esélyegyenlőség – talán hivatásunk többrétűen homogén volta miatt nem hallani nemzetiségi, generációs, nemi érdeklődés miatti csörtékről.
A hölgyek jelenléte kifejezetten üde színfolt a palettán, szeretjük
őket. A bértábla kiválóan pozicionálja a kereseteket hovatartozástól függetlenül. Akár örülhetnénk is, milyen sportszerű közegben
élünk! Persze a valóság bonyolult dolog, soha nem csak fekete,
és soha nem csak fehér.

és 2021. december 31. közötti határozott időtartamra fogadják el.
A hátrányos megkülönböztetés megakadályozása és az egyenlő esélyek biztosítása a Munkáltató valamennyi munkavállalója
számára biztosított jog, ezért hatálya az aláíró társaságok minden
munkaviszonyban álló összes munkavállalójára, továbbá a munkaviszony létesítését megelőző eljárásban résztvevő személyekre
kiterjed azzal, hogy az egyes társaságok munkavállalóira a jelen
ET mellett a társaságok saját cselekvési tervei és külön rendelkezésként kiadott eljárásai is egyidejűleg vonatkoznak.
A Munkáltató ET-ben az alábbi munkavállalói célcsoportokat
emeli ki:
• Öregségi nyugdíj előtt álló és idősödő munkavállalók (vagy
öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő munkavállalók)
• Családos (legalább egy gyermeket nevelő) munkavállalók,
ezen belül különösen:
• Három, vagy több 14 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók;
• Gyermeküket egyedül nevelő munkavállalók;
• Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő, vagy tartósan
beteg hozzátartozót ápoló munkavállalók
• Nők
• Megváltozott munkaképességű munkavállalók
• Gyermekgondozási távolléten lévő munkavállalók
• Tartósan (90 napon túl) keresőképtelen munkavállalók
• Etnikai és/vagy nemzetiségi kisebbségek
• Fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű
személyek

1.

Az ET alapelvei:

Az egyenlő bánásmód, illetve a foglalkoztatási egyenlőség elvét sértő, szankcionálandó diszkriminatív magatartásformák:
• Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
• Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
• Közvetett hátrányos megkülönböztetés
• Zaklatás
• Jogellenes elkülönítés
• Megtorlás

2.

Az egyenlő bánásmód követelményével harmonizáló,
követendő értékek:
• Hátrányos megkülönböztetés tilalma
• Méltányos és rugalmas bánásmód
• Az emberi méltóság tiszteletben tartása
• Partneri kapcsolat, együttműködés
• Társadalmi szolidaritás
• Adatkezelés
• Előnyben részesítés
• Sokszínűség

3.

Esélyegyenlőséggel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megvalósulásának támogatása:
Csoport szintű Esélyegyenlőségi Munkacsoport
Esélyegyenlőségi referensek
Esélyegyenlőségi szakértői testületek

Akiknek nem volt türelme végigolvasni az Esélyegyenlőségi Tervet, röviden, címszavakban az eredeti szöveg felhasználásával,
leírom miről van szó benne:
A Munkáltató Esélyegyenlőségi Terve (a továbbiakban: ET) az
egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség alapelveit, elvárásait megalapozó, valamint ezek érvényesülésének elősegítésére
elfogadott szabályokat rögzítő dokumentum. Az ET célja, hogy a
megállapodást az aláíró felek nyilvánvalóvá és megismerhetővé
tegyék a Munkáltató közös esélyegyenlőségi elveit, valamennyi
munkavállaló számára. A gyakorlati megvalósítás érdekében szükséges intézkedéseket, az egyes Társaságok Cselekvési Terveikben
határozzák meg, az adott társaság sajátosságaihoz igazodva.
Az ET-et az aláíró felek (továbbiakban: Felek) a 2019. január 1.
2018. november-december
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4. Szemléletformálás:
a) A közös szemléletformálás jegyében a Munkáltató vállalja, hogy:
• az esélyegyenlőségi munkacsoport kidolgoz egy rövid,
egyszerű, közérthető megfogalmazásban íródott, az esélyegyenlőség fogalmát, illetve jelen Terv tartalmát ismertető tájékoztatót, melyet a munkavállalók rendelkezésére
bocsát,
• lehetőség szerint beépíti az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudnivalókat a Munkáltató egyes társaságainál folyó
képzésekbe,
• társaságai aktív kommunikációs csatornát építenek ki,
melynek részeként az esélyegyenlőségről szóló ismertető
anyagokat bocsátanak a munkavállalók rendelkezésére,
• a Tervben megfogalmazott elvek megvalósulása érdekében
Csoportszintű Esélyegyenlőségi Munkacsoportot működtet.
b) A szakszervezetek vállalják, hogy saját hatáskörükben
intézkednek arról, hogy
• a tisztségviselők megismerjék az esélyteremtés szerepét,
jelentőségét,
• megértsék és elfogadják az esélyteremtés korszerű felfogását, tartalmát,
• felkészültek legyenek esélyegyenlőségi kérdések képviseletére.
Szakterületi feladatok:
• Foglalkoztatás
* A munkaerő felvétel során elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének érvényesülését.
* Egyenlő előrelépési lehetőségeket biztosít minden munkavállaló számára.

•

•

•

•

Oktatási és képzési programokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés elősegítése
* A Munkáltató vállalja, hogy a munkavállalók számára
biztosítja az egyenlő eséllyel hozzáférhető tanulás lehetőségét.
Esélyegyenlőség biztosítása a bérezés és juttatások területén
* A Munkáltató vállalja, hogy törekszik az egyenlő értékű
munkáért egyenlő bér elvének megvalósítására.
Munkakörülmények javítása
A Munkáltató jelen Tervének fontos pillére a munkavállalók egészségét nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzéshez való joga.
* A Munkáltató vállalja, hogy beruházásoknál, létesítmények kialakításának tervezésénél, felújításoknál, átépítéseknél az esélyegyenlőségi követelményeket érvényesíti.

*

Munka és családi élet összeegyeztetése
A Terv fontos alapeleme a munka és a családi élet
összeegyeztetése, ezért a családos munkavállalók
számára kedvezményeket biztosít.

*
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*

*
*
•

•

•

•

•

•

A munkaidő-beosztás szerinti munkaidő kialakításánál
– lehetőség szerint – figyelembe veszi a munkavállalók
családi és munkahelyi kötelezettségeinek összehangolását.
A gyermekszülési/gyermekgondozási szabadságon
lévő és tartósan beteg munkavállalók érdekeinek védelmében több esetre külön programot dolgoz ki.
A hátrányos helyzetű csoportokat juttatásokkal támogatja.

Megnövekedett munkaélettartam kihívásaira való felkészülés
* A Munkáltató lehetőségeihez mérten segíti a munkavállalók egészségének megőrzését, célzott programot
fejleszt ki az idősödő munkavállalók sajátosságainak
megfelelő foglalkoztatási körülmények megteremtése
érdekében.
Befogadó munkahelyi kultúra kialakítása
A Munkáltató olyan üzleti és humán stratégiát alakít ki,
amelynek egyik alapértéke a sokszínűség, lehetőségek
szerint támogatja a szervezeti kultúra emberközeli
szemléletű fejlődését.

*

Zaklatás
Felek rögzítik, hogy elítélik a zaklatás és erőszak minden formáját (zéró tolerancia), egyben megerősítik, hogy
a Munkáltatónak kötelessége megvédeni munkavállalóit.

*

Társadalmi szerepvállalás (angolul Corporate Social Responsibility > CSR)
* Nyugdíjasok
* A Munkáltató kiemelten foglalkozik nyugdíjas munkatársaival.
Kultúra és szabadidő
A Munkáltató minden munkavállalója és nyugdíjasa
számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a kultúra
ápolására és a szabadidő eltöltésére.

*

Etnikai és nemzetiségi kisebbségek
A Munkáltató egyes társaságai kiemelt figyelmet fordítanak a foglalkoztatásban a munkavállalókkal kapcsolatos előítélet-mentes hozzáállásra.

*

Az esélyegyenlőségi elvek megsértése, vagy visszaélés esetén
a Munkáltató valamennyi munkavállalója az Etikai bejelentő rendszeren keresztül tehet panaszt.
Az esélyegyenlőség megismertetése (ismertető kiadványok,
oktatási anyagok, intranet) érdekében a Munkáltató társaságai
vállalják, hogy a társasági szintű beillesztési programokban részt
vesznek azzal, hogy az ismertető információs anyagot csoport
szinten dolgozzák ki, ugyanakkor saját hatáskörben, a cselekvési tervükben szabályozzák a beillesztési programban való részvétel kereteit és a szükséges intézkedéseket.
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Szakszervezetek részéről:
1.
Független HÉV Szakszervezet
2.
Gépészek Szakszervezete
3.
HÉV Dolgozók Szakszervezete
4.
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
5.
Mozdonyvezetők Szakszervezete
6.
Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete
7.
Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége
8.
Vasutasok Szakszervezete
9.
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás
Munkáltatók részéről:
1.
MÁV Zrt.
2.
MÁV-START Zrt.
3.
MÁV FKG Kft.
4.
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
5.
MÁV HÉV Zrt.
6.
MÁV KFV Kft.
7.
ZÁHONY-PORT Zrt.
8.
MÁV VAGON Kft.
9.
MÁV Nosztalgia Kft.
Az ET nem újdonság, nem ez az első ilyen dokumentum. Nem
tudnám megmondani a mostani hányadik a sorban – az ez előttit
2016-ban kötötték. Az ET-ek, mind ez idáig, nem igazán voltak a
köztudatban, mert a Cégünk nem lengeti kimondottan az amúgy
sem hosszú nyelű zászlót. A kommunikációs lehetőségek fejlődése az információ sodrába húzott minket, így a mostanit már olvashatjuk. Az ET nem ír konkrétumokat, valójában egy útmutató az
aláíró munkáltatóknak a saját cselekvési tervük elkészítéséhez. Ez
azt jelenti, a cselekvési tervek lesznek majd igazán érdekesek!
Vannak nagyívű mondatok az ET-ben:

•

A Munkáltató vállalja, hogy törekszik az egyenlő értékű
munkáért egyenlő bér elvének megvalósítására.

*

Egyenlő szolgálati óra, egyenlő túlóra, egyenlő vezetési idő, egyenlő km?

•

A Munkáltató jelen Tervének fontos pillére a munkavállalók
egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez való joga.
* Nincs éjszakázás, nincs éjszaka után hajnali kezdés, a
kipihent állapot a munkáltató felelőssége IS lesz?

•

A Terv fontos alapeleme a munka és a családi élet összeegyeztetése...
* Többet reggelizhetem, vacsorázhatom a családommal,
többet alhatom a párommal, rokonaimat akkor látogathatom, amikor ők ráérnek?

•

A munkaidő-beosztás szerinti munkaidő kialakításánál –
lehetőség szerint – figyelembe veszi a munkavállalók családi és munkahelyi kötelezettségeinek összehangolását.
* Több lehetőségem lesz házaséletre, 1-2 egész napnál
többet lehetek a családdal?

•

A Munkáltató lehetőségeihez mérten segíti a munkavállalók
egészségének megőrzését...
* Például, ezentúl egy héten két alkalomnál többször
kialhatom magam?

•

A Munkáltató minden munkavállalója és nyugdíjasa számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a kultúra ápolására
és a szabadidő eltöltésére.
* Megnézhetem végre az esti filmet a tévében, negyed
évente egynél többször mehetek moziba a párommal?

A Vasutas Magazinban cikksorozat olvasható:
„Akikre büszkék vagyunk!” címmel. Remélem, a
cselekvési tervek elkészülte után bővül azoknak a
köre, akikre büszkék vagyunk – mi is!
Veres Győző

Ismét elment egy jó ember, egy jó barát!

Mély fájdalommal búcsúzúnk Kelemen Ferenc mozdonyvezető kollégától,
aki súlyos betegség miatt 2018. november 30-án, életének 51. évében költözött az
árnyékvilágba, végleg feladva földi létét. Személyében egy olyan embertől búcsúzunk,
akinek életvidám természete, közösségért való tenni akarása páratlan volt. Személye
éppúgy pótolhatatlan, mint személyisége, még sokáig köztünk lett volna a helye.
Őszinte részvétünk a családnak! Nyugodj békében Feri!
2018. november-december
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ESÉLYEGYENLŐSÉG

Az Esélyegyenlőségi Tervet megkötötték Kecskeméten, 2018. november 7-én.
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A 116-os Flirt motorvonat baleset utáni élete
A november-decemberi újságunk felvezetőjeként, már láthattatok a honlapunkon egy
rövid videót, a 415-116 psz. Flirt
motorvonat szállításáról. Most
két részben - szinte élőben - követhetitek nyomon a jármű újjászületését. Zubák Tibor telephelyvezető úr segítségével
bepillanthattok Istvántelek életébe, egy mozdonyvezetők számára is érdekes képsorozaton
keresztül. Köszönjük segítségét!
Az újságból kimaradt képeket
honlapunkon tesszük közzé ezzel a nem mindennapi eseménnyel kapcsolatban.
2018. június 8. 12 óra 53 perc, Rákos állomás. Egy sajnálatos
esemény történt a 80a vonalon a pályafelújítása során. Az Egerbe közlekedő 554 sz. vonatba az állomásról való kihaladása során egy munkagép belefordult, s ezzel az egységben lévő, 94 55
1415 116-2 psz Flirt motorvonat bal oldala 40 méter hosszban
felsértette az ablak alatti részen. Szerencsére személyi sérülés
nem történt! Most nem a baleset körülményeit elemzem, hanem
a járműben keletkezett komoly anyagi kár javításának történetét
mutatom be az olvasók számára.
A-kocsi:
• bal homlokszoknya törött
• 2db fékkijelző törött
• kulcsos főkapcsoló törött
• frontkabin sérült
• a kocsiszekrényen és ajtón a fényezés sérült, több helyen
behorpadt a karosszéria
D-kocsi:
• a kocsiszekrényen és ajtón a fényezés sérült, több helyen
behorpadt a karosszéria

ben le kellett csupaszítani az A és D-kocsit.
Miután a feladatok realizálódtak, egy négy fős brigád lett kijelölve annak végrehajtására. A munkát október 1.-én kezdték meg
és 840 munkaóra után a két kocsiszekrény szállítható állapotba
került. Először a D-kocsit vitték el november 12.-én, majd rá egy
hétre az A-kocsit is. Utóbbit magassága és hossza miatt, csak
speciális kamionnal /alacsony rakterű, 35(!) méter hosszú/ lehetett
elszállítani. Azonban, még így sem fért volna ki Istvántelekről,
ezért - alternatív megoldásként - egy új kijáratott kellett létrehozni a nosztalgia csarnok mögött.
Jelenleg várjuk a kocsik visszaérkezését, először a D-kocsi
kocsi fog visszajönni december 3-án, majd december 11-én érkezik az A-kocsi is. Mondanom sem kell, hogy
az összeszerelés több időt fog igénybe venni, de
erről a következő részben tájékoztatnám a Mozdonyvezetők Lapja olvasóit. Annyit azért elárulhatok, hogy terveink szerint március végétől, már
újra utasokkal elfoglalva láthatjuk a járművet.
Zubák Tibor

C-kocsi:
• a kocsiszekrény fényezése a 6L ajtóig sérült
• kulcsos főkapcsoló törött
A felsoroltak közül, a legkomolyabb a kocsiszekrény sérülése
az A és D-kocsin, ugyanis a feljáróajtóknál 25-30 mm-es horpadás keletkezett. Mivel a kocsiszekrény teljes mértékben összehegesztett alumínium, extrudált profilokból készült, a javítás csak
a sérült részek kivágása és egy új elem behegesztésével történhet. Könnyűnek tűnhet így leírva, viszont ezt csak üzemi körülmények között, a szolnoki Stadler gyárban lehet szakszerűen
elvégezni, mert a feltételek ott adottak a munkához. További nehezítő körülmény, hogy a kocsiszekrényt csak közúton lehet eljuttatni oda. Ehhez és a szolnoki munkákhoz pedig teljes mérték-

22

2018. november-december

MENTÉS MÁSKÉNT

2018. november-december

23

SZAKMAI KITEKINTÉS

Tisztázhatatlan forgalmi helyzet
(Patthelyzet)
Eredetileg azt terveztem, hogy a felújított istvántelki szimulátorokról fogok írni, de aztán másképpen alakultak a dolgok. A belga cég ugyanis
egyelőre nem készült el a fejlesztési munkálatokkal, tehát muszáj volt elhalasztanom a virtuális
mozdonyvezetés új formájának bemutatását.
Más téma után kellett néznem. Téma pedig szerencsére akad bőven, csak észre kell venni és le
kell hajolni érte
Nos, eme írásomban a Forgalmi Utasítás egy olyan pontja kerül bonckés alá, amely hosszú idő óta nem hagy nyugodni. E
rendelkezés a 15.19.1.5. szám alatt olvasható az F 2-es Utasításban. Idézem:
„Kétvágányú pálya helytelen vágányára Hívójelzéssel akkor
lehet vonatot indítani, ha:
- a helytelen vágányon önműködő térközbiztosító berendezés
üzemel.
- A helytelen vágányra vonatkozó Hívójelzés feloldása-jelző fel
van szerelve, amelyre a jelzés kivezérelhető,
- a menetirány az indító állomás birtokában van,
- a vonatszemélyzetet a helytelen vágányon való közlekedésről
értesítették (a helytelen vágányra készített menetrend nem helyettesíti a helytelen vágányon történő közlekedésről szóló értesítést).”

szabályosan megoldani. Lehet tippelni, bár az írásom végén úgyis elmesélem, hogyan vágtam ki magam e lehetetlen helyzetből.
Annyit azért megelőlegezek, hogy azóta sem találtam teljesen jó
megoldást az ilyen helyzetre.
Teltek múltak a napok, az évek.2010-ben aztán befejeztem a
mozdonyvezetést, majd szimulátoros oktatóvá váltam. (Ahogy’
mondani szokás: aki nem tudja csinálni, az tanítja.) Elhatároztam,
hogy egy kicsit tesztelem a kollégákat, kíváncsi voltam ugyanis,
hogy ki milyen megoldást választ az általam korábban megélt
nehéz helyzet feloldására. E cél elérése érdekében a szimulátor
oktatói programjába beépítettem egy olyan elemet, amely az én
egykori esetemet jelenítette meg. A vonat az értesítés vétele után
hívójelzéssel távozik az állomásról a helytelen vágányra, a nap
éppen szembe süt – más esetben párás sötétség borul a tájra - ,
a hívójelzés feloldása pedig nincsen kivezérelve. A jelzés hiányát
csak néhány méterre a jelzőtől lehet biztosan észlelni. (Oktatói
pályafutásom során gyakran előfordult, hogy a számomra egy-

Látszólag egyszerű, egyértelmű és könnyen betartható szabályról van szó. De – mint a vasúton általában – még az ilyen
egyszerű rendelkezések is okozhatnak időnként fejtörést a mozdonyvezetőknek.
Történt egyszer – amikor még mozdonyvezetőként kerestem a
kenyerem - , hogy egy hosszú és nehéz tehervonat továbbítása
közben a hegyeshalmi vonal egyik középállomásán megállítottak
a felvételi épület előtt. A szolgálattevő átnyújtott nekem egy Írásbeli rendelkezést, amelyen az volt olvasható, hogy X és Y állomások között előre nem látható vágányzár miatt a vonat a helytelen
bal vágányon közlekedik. Amikor tudomásul vettem a rendelkezést,
a szolgálattevő engedélyt adott, hogy vonatommal a kijárati jelzőig felhúzzak, miközben közölte, hogy majd az ellenvonat beérkezése után kapom a kijáratot. Előre húztam hát a jelzőig és
vártam, mikor jelenik meg rajta a továbbhaladást engedélyező
szín. Néhány perc után meg is érkezett a páratlan tehervonat,
majd amikor behúzta a farkát az állomásra, megvillant a „Hívójelzés”. Hátra tekintve észleltem, hogy a szolgálattevő szabályosan
meneszt. (Mostani szóhasználattal élve, vonatindító jelzőeszközzel felhatalmaz az indításra.) A nap éppen vonatommal szembe
sütött, ezért alig láttam valamit. Elindultam hát, és lassan, óvatosan ballagtam kifelé szerelvényemmel az állomásról. Néhány
méterre lehettem az ellenoldali bejárati jelzőtől, amikor azt tapasztaltam, hogy a „Hívójelzés feloldása” nem világít, sötét. Bajban
voltam, mert nem tudtam, hogy ezt a helyzetet miképpen fogom
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Amint számítottam rá, érdekes, esetenként meglepő megoldások születtek. Azt hiszem mindenki számára tanulságos volt e
kísérletsorozatom. Eljött az ideje, hogy megosszam olvasóimmal
is!

Lássuk a különböző megoldásokat!

Volt olyan, aki se szó, se beszéd, elhaladt a sötét feloldás mellett, mondván, majd a vezetőállás jelzőn kapott jelzés alapján
folytatja a menetet. Lássuk be, ez az egyik legrosszabb megoldás!
Hogy miért? Nos azért, mert az Utasítás a helytelen vágányra
hívójelzéssel való kihaladást a feloldó jelző működéséhez, annak
kivezérelhető jelzéséhez köti. Márpedig – bizonyos felfogás szerint
-, ha nem világít a fordított helyzetű zöld V betű, akkor az ilyen
esetben a továbbhaladás tiltását jelenti. És szabad-e engedély
nélkül elhaladni a továbbhaladást megtiltó jelző mellett? Ugye
nem, hiszen a Balesetvizsgálati utasítás a továbbhaladást megtiltó jelzés melletti engedély nélküli elhaladást balesetnek minősíti. (Ne zárjuk ki, hogy a VBO hajlamos imigyen gondolkodni!)
Voltak (nagyon sokan, mondhatni az abszolút többség) akik
úgy okoskodtak, hogy tisztázatlan forgalmi helyzet állt elő, tehát
megálltak, és rádión érdeklődtek a menetirányítótól. A menetirányító - miután a szolgálattevővel felvette a kapcsolatot – közölte
a mozdonyvezetővel, hogy a lámpa kiégett, a menetet folytatható, hozzátéve még, hogy a menetirány az indító állomás birtokában van. (Én játszottam a menetirányító szerepét.) Ezek után
szinte mindenki – aki ezt a megoldást választotta – elindult vonatával. Vajon helyesen cselekedtek? Vajon ez megfelelő megoldás?
Az F2-es Utasítás 15.19.1.5-ös pontja leszögezi, hogy a Hívójelzés
feloldása jelzés kivezérelhető kell, legyen! Nem biztosít kiskaput.
Nem teszi lehetővé, hogy bárki is engedélyezze a helytelenre való
kijárást hívójelzéssel, ha a feloldás bármilyen okból is bekapcsolhatatlan. Tehát ezt a megoldást nem fogadtam el.
Volt egy rendkívül eszes, fifikás kolléga, aki, miután ilyen hiányos
feltételekkel megállás nélkül kijárt a helytelenre, és én kérdőre
vontam, mosolyogva azt felelte: „A jelző szerintem bekapcsolható, arra a jelzés minden bizonnyal kivezérelhető volt, csak a forgalmi szolgálattevő megfeledkezett a gomb megnyomásáról. Az
utasítás ugyanis nem azt írja, hogy a masinisztának látnia kell a
jelzést, hanem azt, hogy arra az kivezérelhető. ”
-Na jó, de honnan tudtad, hogy elfelejtette megnyomni a gombot? Honnan tudtad, hogy a jelző amúgy üzemképes és arra a
jelzés kivezérelhető? - kérdeztem tőle.
Barátunk egyáltalán nem jött zavarba és így felelt:
- A szolgálattevő a haverom, és küldött nekem egy SMS-t, amit
te nem láthattál. Ebben arról értesített, hogy éppen a wc-n ül, és
amikor kivezérelte a hívót, elfelejtette kezelni a feloldást, a klotyóról pedig nem éri el az asztalt. Ezért ne álljak meg, ne tartsam fel
a forgalmat, menjek nyugodtan tovább, a menetirány a birtokában
van.
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Erre az érvelésre nem tudtam mit mondani. Nyert! Tovább is
engedtem a virtuális vonalon, hiszen remek és gyors észjárásról
tett tanúbizonyságot. Azért persze nem hinném, hogy balhé
esetén a MÁV balesetvizsgálóit is sikerülne meggyőznie az érvelésével. Később, ha bíróságon kellene védekeznie, ott már nagyobb eséllyel vethetné be kivételes intelligenciáját. Akár nyerhetne is. (De inkább ne kelljen kipróbálnia!)
Persze akadt olyan masiniszta is, aki gondolkodás nélkül elment
a sötét feloldás mellett és annak ellenére nyugodtan haladt tovább
– szerencsére mindössze tizenöttel - , hogy az ellenkező irányú
bejárat meghaladása után is megmaradt a vezetőállás-jelzőn a
vörös. Vele nagyon kegyetlen voltam, hiszen láthatóan fogalma
sem volt az utasításunkban megfogalmazott szabályról. Ezért
aztán – csak, hogy ne felejtse el – egy beláthatatlan kanyarban
vonatot küldtem vele szembe. Mondhatom, volt nagy meglepetés,
amikor előbukkant a három fehér fény. Természetesen biztonságosan meg tudtak állni, hiszen mindketten tizenöttel cammogtak,
de a látvány azért sokkolóan hatott rá. Remélem, hosszú ideig
nem felejti el!
A leginkább pontosan az a kolléga járt el, aki közölte, hogy
vissza kell tolnia a vonatot az állomásra, majd írásbeli rendelkezésen – a helytelenen való közlekedés és a vágányzár mellett arról is értesíteni kell, hogy a kijárati jelző nem kezelhető, mellette
kézi jelzést nem adnak. Ha a kijáraton ugyanis nincsen Hívó jelzés,
akkor a feloldásra sincsen szükség. A megoldás valójában tökéletes lehetne, amennyiben a visszatolás feltételei minden esetben
biztosíthatók volnának. Azonban, ha az F2-es Utasítás e fejezetét
alaposan tanulmányozzuk, rájövünk, hogy nagyon kevés azon
esetek száma, amikor a leírt szabályok csont nélküli betartásával
tolhatjuk vissza a vonatunkat.
A legnagyobb meglepetést számomra azonban az a vidéki
mozdonyvezető okozta, aki a következőképpen járt el. Amikor
észrevette, hogy a feloldás jelző sötét, megállt vonatával és közölte velem.
- Most pedig leszállok, és pályatelefonon utasítom a forgalmi
szolgálattevőt, hogy írjon egy írásbeli rendelkezést, amelyen az
szerepel: „A kijárati jelző nem kezelhető, mellette kézi jelzést nem
adnak.” Ezután pattanjon kerékpárra vagy húzza fel a nyúlcipőt,
és hozza ki nekem. Én átveszem, aláírom, ő elmeneszt, és már
itt sem vagyok.
Elfogadtam. És most elmondom, miért okozott nekem meglepetést ez a változat. Nos, azért, mert sok-sok évvel ezelőtt – még
mozdonyvezetőként – magam is pontosan így jártam el. Jó megoldás volt? Azt hiszem, igen. Teljesen szabályos volt? Erre azért
nem vennék mérget. Aki esetleg tud valami jobbat, megírhatja!
E-mail címem a szerkesztőségben.
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koron problémásnak tűnő helyzeteket megjelenítettem a virtuális
pályán, sőt, nem egyszer ezek bemutatására külön programokat
szerkesztettem, amelyek sajnálatos módon a most folyó felújítás
során végleg el fognak veszni.)

RÓLUNK SZÓL

Lezajlottak a MOSZ kupa 2018/2019-es kiírásának
első középdöntői
2018. november 20-án a Vasas Fáy utcai sporttelepén rendezték a MOSZ kupa idei kiírásának
első középdöntőjét. A bajnokságra 12 csapat nevezett, de a szerencsi együttes nem jelent meg, ők
a tavaszi fordulóban javíthatnak.
Két hatos csoportba osztották a csapatokat, mindkettőből két-két csapat jut tovább a döntőbe, ahol a mezőny kiegészül a tavalyi
győztes Szeged-Mezőhegyes csapatával, valamint a döntő rendezőjével. A végső viadal 2019 nyarán, a Mozdonyvezetők Országos
Találkozóján lesz megrendezve.
A verseny két csoportban lett megrendezve. Az A csoportban Keleti és Szolnok II csapata emelkedett ki, míg a B csoportban
Kiskunhalas és Komárom várhatja az élről a tavaszi folytatást.
A bajnokság állása az őszi forduló után:
A csoport: 1. Keleti 13 pont (29-4); 2. Szolnok II 13 pont (24-9); 3. Záhony-Debrecen 9 pont (12-13), 4. Ferencváros 6 pont (10-17);
5. Székesfehérvár 1 pont (4-18); 6. Püspökladány 1 pont (5-23).
B csoport: 1. Kiskunhalas 15 pont (20-5); 2. Komárom 12 pont (15-8); 3. Miskolc 9 pont (11-10); 4. Békéscsaba 6 pont (9-12);
5. Szombathely 3 pont (10-15); 6. Szerencs (játék nélkül) 0 pont (0-15).
Gratulálunk a sikereseknek és a kevésbé sikereseknek egyaránt, jövő tavasszal, a második középdöntőn találkozunk!
ZZS
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Ránk tört a tél. Na jó, nem annyira erőszakosan, de itt van. Mindenki előszedi a régi kucsmát, a
vörös csillag helyéről elpöcköli a poloskát, a kutya lenyalja a sufni mélyén porosodó surranót, a ház
asszonya pedig a pufajkát kidobhatja a fenébe, mert a Cégtől kaptunk télikabátot. Igaz, hogy vagy
nagyobbat, vagy kisebbet, és az is igaz, hogy nem túl meleg, de legalább van! Már persze akkor,
ha valaki nem tavaszi, mert akkor még várnia kell. Az elsőteles munkavállalóink még nem kapták
meg (valószínűleg), mert rendre civilben jönnek váltani. Nekem meg csiga módjára nyúlik a szemem,
hogy oké, koma, de mégis ki a franc vagy?
Nem az ő hibájuk. Egy év alatt nem lehet mindenkivel
megismerkedni a vasúton. Ahhoz minimum öt év kell, hogy
egy friss ember szagát egyáltalán a kollégák megszokják!
De legalább addigra a Cég felöltözteti – emlékül, mert aztán
a munkavállaló az első adandó alkalommal lefalcol. Mi meg
nézünk, hogy már megint kevesebben vagyunk.
Akik itt maradnak, azok se biztos, hogy túl sokáig. Vagy
azért, mert már nincs sok hátra a nyugdíjig (mondjuk
mostanában már ezt is kezdik szabotálni és/vagy korrumpálni), vagy egyszerűen kivárják a megfelelő lépési lehetőséget. Bár ahogy elnézem (és hallom), ez a kapu talán
bezáródni látszik.
Sok munkavállaló aláírt egy szerződést a munkáltatójával,
amiben a szerződő felek kötelezettséget vállaltak bizonyos
dolgokat illetően. A kollégát kiképezték (vonalakkal és típussal látták el), ő pedig meghálálva húzta a tehervonatokat (és a belét) az ország egyik végétől a másikig éjt nappallá téve. Idővel a
munkavállaló vagy rájött, hogy ezt csinálhatná többért is, ezért felmondott, vagy megmalmozták és a munkáltató által vállalt rész
elmaradása miatt mondott fel. Akadt olyan is, aki azért mondta fel a szerződését, mert besokallt – volt olyan is, akinek a szervezete jelzett az agynak, hogy ez nem egészen jó így és örülhet,
hogy visszaülhetett a gépre.
Amikor elsőteles mozdonyvezetőként ültem az oktatásokon (feszülten figyeltem, mint az első pornófilmes élményeimnél – se), a hideg hónapok közeledtével külön felhívták a
személyzet figyelmét a téli közlekedés veszélyeire, például,
hogy öltözködjünk rétegesen, mert vezérlő kocsin menetközben a fékezőszelep alatt fog bekóricálni a hó, hiába van
feltekerve a fűtés.
A frissen leeső hónak azért előnye is van. Például előbb
észrevesszük a vadat. Normál esetben ugyebár csak azt
látjuk, hogy felpislant egy cigaretta parázs a távolban.
Közelebb érve észleljük, hogy a magassága alapján ez
bizony egy vonatjelentő őz, vagy szarvas egy szál Marlboro-val. Jó esetben kikerüljük egymást, rosszabb esetben a boldogság kondérjában fog versenyt úszni egy fakanállal. Ellenben
télen, mikor Holle anyó nem csak sír, hanem a párnáját is kirázza, és bőséges fehér lepellel fedi be a tájat, könnyebben észleljük a
barna kabátos, adrenalin-függő jószágokat és időben tudunk cselekedni, hogy elkerüljük az ütközést. Persze ha valakinek új
bundára van szüksége…
Dankó Balázs
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ELŐDEINK

Klubvezetőinek és tisztségviselőinek szervezett
továbbképző tábort Kápolnásnyéken a Vasutas
Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége
A Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége (VNYKOSZ) minden évben meghívja a
klubok vezetőit és tisztségviselőit, hogy előadások, konzultációk, közös tevékenységek, beszélgetések során összegezzék a mögöttük hagyott év munkáját, tovább képezzék magukat,
együtt szórakozzanak, ismerjék meg az aktuális problémákat, közösen gondolkodjanak a
VNYKOSZ feladatairól, jövőbeni elképzelésekről, terveiről.
Ebben az évben is – immáron kilencedik alkalommal – Kápolnásnyéken, a Hotel Holdfény adott otthont az ország 48
tagklubjából érkezett 84 fő meghívottnak 2018. november 13. és 16. között. A továbbképző tábor létrejöttét – a VNYKOSZ
országos pályázatokon nyert pénzösszegeinek felhasználásán túl – a MÁV Zrt. is kiemelten támogatta, és a résztvevők is
hozzájárultak a költségekhez. Az érkezőket – a bőséges ebéd elfogyasztása után Molnár Géza elnök köszöntötte. A négy
nap programjának ismertetése után Szentes Bíró Ferenc elnök-helyettes közös gondolkodásra invitálta a hallgatóságot az
időszerű kommunikációs – és protokollszabályokról, majd Sziklai István ének-és zenetanár tartott értékes előadást – zenei
betétekkel is megtűzdelve – Beethoven életéről, martonvásári és magyarországi kapcsolatairól. Vacsora után a másnapi
kirándulás részleteiről kaptak tájékoztatást a táborozók, az est további részében az elmúlt év legfontosabb eseményeiről
tekinthettek meg zenés fotóválogatást.
A második nap és az utána következő minden reggel – Glasza Jenőné, Ildikó vezetésével – frissítő, reggeli tornával indult, majd
a reggeli után ülésezett a VNYKOSZ elnöksége és választmánya, ezt követően tartotta meg közgyűlését a Klubszövetség. A
küldöttek szavaztak az alapszabály módosításáról, majd a 2018/19-es költségvetés számszerű adatait és szóbeli kiegészítését
hagyták jóvá. Ebéd után autóbuszos kirándulást tettek a közeli Martonvásárra, ahol a Szent Anna templomot, a Beethoven
múzeumot, a Babamúzeumot látogatták meg idegenvezető kíséretével, majd nagyot sétáltak a Brunszvik-kastély gyönyörű
parkjában, ahol egy hatalmas tölgyfánál elkészült az ikonikus csoportkép is. Hagyományos esti programként – „Kulturális műsor
magunknak – magunkról” címmel – a résztvevő klubok tagjai, verssel, prózával, dallal, humoros jelenetekkel mutatták be sokszínű
tevékenységük gyöngyszemeit, Rusziné Mucha Anna, a Kulturális Munkabizottság vezetőjének szerkesztésében és avatott
konferálásával.
A harmadik napon kedves vendéget köszönthettek a résztvevők Dr. Nemeskéri – Kutlán Endre a MÁV Zrt. jogi igazgatója látogatta meg a tábort, aki nem jött üres kézzel. Az Idősek Világnapja alkalmából – az elhangzott rövid köszöntő után – elnök-vezérigazgatói dicséretben részesítette Sarusi Kiss Mihályt a Csongrádi Kertbarát Klub tagját. Az ezt követő előadásában tájékoztatást adott a MÁV Zrt. munkaerőhelyzetéről, a létszámutánpótlás kihívásairól, a toborzás filmes mozzanatairól, történéseiről,
majd a feltett kérdésekre is válaszolt.
A délutáni két előadáson előbb Hulák Zsuzsanna, az Idősek Tanácsa (IT) tagja adott tájékoztatást a kormány családpolitikájáról,
támogatásokról, az idős ügy és a nyugdíjbiztosítás aktualitásairól, majd Dr. Blaskovich Erzsébet geriáter, – aki szintén tagja az IT-nak
– mondta el a legfontosabb tudnivalókat az idősödő emberek betegségeiről és a helyes életmód, életvitel kérdéseiről. A vacsora után
az Idősek Világnapja alkalmából zenés estet tartottak a táborlakók: Suha László zenéjére táncoltak, énekeltek, vigadtak a
program résztvevői. Az utolsó napra is jutott meglepetés: Meláth Attila baptista lelkész nagy sikerű előadása hangzott el
nyugdíjas életünk, generációs kapcsolataink milyenségéről, a hit, remény és a szeretet, megvalósulásáról mindennapi életünkben. Jutott idő az utolsó napon is a klubok javaslatainak, legfontosabb rendezvényeinek, hasznosítható ötleteinek közzétételére, az aktuális feladatok megbeszélése, a VNYKOSZ és a nyugdíjas klubok 2019. évi rendezvényterveinek, pályázatainak, a legfontosabb pályázati szempontok, és a kiemelt programok ismertetésére is. Elvi határozatban fogadták el a
résztvevők, hogy a hagyományos háromgenerációs találkozót jövőre Szentendrén szervezzük meg. Borsi Sándorné elnök-helyettes tájékoztatta a klubvezetőket a 2018. év lezárásához szükséges beszámolók, statisztikák elkészítésének formai-és tartalmi kívánalmairól, de határidejéről is.
Már csak az elnöki zárszó és az elmaradhatatlan kedves búcsúszó, no meg egy kis meglepetés-csomag kiosztása maradt
a program végére. Kellemes utat, békés ünnepet, sikeres klubmunkát, biztonságos hazatérést, jó egészséget kívántak egymásnak – a szervezőmunkában, a továbbképzés programjának kialakításában oroszlánrészt vállaló Borsi Sándorné elnök-helyettes és Terbe Józsefné, Természetjáró Munkabizottság vezetője által – kiválóan összeállított és sok felhasználható ismeretet
nyújtó találkozó végeztével az elnökség, a választmány tagjai és a tábor résztvevői.
Szentes Bíró Ferenc
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Ezzel összefüggésben számos értelmezés jelent meg a törvényjavaslatról, ami a Munka törvénykönyvét módosítaná több ponton.
December 4-én az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottsága a
T/3628. számú törvényjavaslathoz részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatot terjesztett elő. Ehhez december 6-án összegző
módosító javaslat érkezett.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete közleményt adott ki a benyújtott javaslattal kapcsolatban.
„A Mozdonyvezetők Szakszervezete tiltakozik a munka törvénykönyve módosításának tervezete ellen. Az utóbbi évek jogalkotása
– főként a 2012-ben hatályba lépett új munka törvénykönyve, majd
2014-ben a korkedvezményes nyugdíjazás intézményének megszüntetése – következményeképpen egyre nagyobb teher nehezedik a
mozdonyvezetők, a vasúti járművezetők, a vasutas munkavállalók
vállára. Felelősségteljes munkájuk végzéséhez egyre kevesebb regenerálódásra, egyre kiszámíthatatlanabb munkaidő-beosztásra
számíthatnak. Mind az egy naptári évben elrendelhető rendkívüli
munkavégzés növelését, mind a több éves munkaidőkeret bevezetésének lehetőségét a munkavállalók számára hátrányos változásként
élnénk meg, így ezeket elfogadhatatlannak tartjuk.”
S hogy miről is szól a „A munkaidő-szervezéssel és a munkaerőkölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények
módosításáról” címet viselő indítvány? Sokadik „reszelés” után a
következő, az aktuális javaslat lényege, amely tagjainkra is hatással
lehet.
Naptári évenként 250 óra rendkívüli munkavégzést egyoldalúan is
elrendelhet a munkáltató. Ebben nincs változás, ez most is így van.
A benyújtott javaslat szerint a munkáltató ezután írásban megállapodhat a munkavállalóval a 250 óra feletti munkavégzésről, egészen
400 óráig. Ez a megállapodás arra a naptári évre szól, amelyben
megköttetett, azt a dolgozó csak a naptári év végére mondhatja fel.
Ha a munkavállaló kezdeményezte ennek a megállapodásnak a
felmondását, az nem lehet egy munkáltató általi munkaviszony felmondásnak indoka.
Ahol van kollektív szerződés, ott az eddigi szabály évente legfeljebb
300 óra túlóra elrendelését tette lehetővé. A most futó javaslat szerint ezen felül még 100 óra túlóráról állapodhat meg a munkavállaló
a munkáltatóval.
A munkavállaló döntheti el (és nem KSZ-ben kell megállapodni
arról), hogy az érvényben lévő szabályokon túl (Mt 250 óra, KSZ 300
óra) kíván-e 400 órás túlórakorlátig megállapodást kötni a munkáltatóval.
A Parlament december 12-én elfogadta a módosítást!
BB.

2018. november-december
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MT MÓDOSÍTÁS

2018. 11. 21-én egyéni képviselői indítványként beterjesztésre
került a 2012. évi I. törvény (munka törvénykönyve) módosítási tervezete. „A munkaidő-szervezéssel és a munkaerőkölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról” címet viselő törvényjavaslat azonnal élénk és pártpolitikától sem
mentes vitát gerjesztett a közéletben, a szakszervezetek és a munkavállalók körében.

A MÁV-START Zrt. 2018 IX. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai
Telephely

Rendkívüli munkavégzés
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi
munkavégzés (óra)

Állásidő 100% (óra)

Állásidő 110%
(óra)

Kiküldetés utazási
idő (óra)

IX. havi
zárólétszám (fő)

VSZ Bp-Ferencváros

3 571,08

2 102,94

1 468,14

0,00

0,00

294,68

186

VSZ Bp-Nyugati

2 257,26

1 275,77

981,49

0,00

0,00

166,66

149

VSZ Szolnok

4 561,62

1 335,53

3 226,09

143,99

0,00

725,09

176

VSZ Székesfehérvár

3 645,58

2 701,44

9 44,14

0,00

0,00

187,22

118

VSZ Hatvan

2 679,00

1 617,10

1 061,90

72,00

0,00

200,70

106

VSZ Győr

2 435,32

1 509,20

9 26,12

0,00

0,00

215,51

137

TSZVI Budapest összesen

19 149,86

10 541,98

8 607,88

215,99

0,00

1 789,86

872

VSZ Debrecen

3 721,86

2 073,45

1 648,41

0,01

18,36

102,15

182

VSZ Nyíregyháza

2 849,58

1 699,37

1 150,21

0,00

0,00

150,99

132

VSZ Záhony

878,50

599,76

278,74

46,68

43,78

35,42

83

TSZVI Debrecen összesen

7 449,94

4 372,58

3 077,36

46,69

62,14

288,56

397

VSZ Miskolc

4 185,40

2 674,56

1 510,84

0,00

0,00

45,67

262

TSZVI Miskolc összesen

4 185,40

2 674,56

1 510,84

0,00

0,00

45,67

262

VSZ Pécs

799,27

582,75

216,52

0,00

0,00

155,60

88

VSZ Dombóvár

1 946,74

1 368,90

577,84

0,00

0,00

184,21

156

VSZ Nagykanizsa

1 534,72

1 219,18

315,54

0,00

0,00

80,29

87

TSZVI Pécs összesen

4 280,73

3 170,83

1 109,90

0,00

0,00

420,10

331

VSZ Szeged

1 918,17

1 594,36

323,81

0,00

0,00

204,98

117

VSZ Békéscsaba

2 541,15

1 737,74

803,41

0,00

0,00

84,24

123

VSZ Szentes

1 463,93

1 209,46

254,47

0,00

5,10

364,40

68

VSZ Kiskunhalas

2 545,72

1 949,56

59 6,16

0,00

0,00

52,83

75

TSZVI Szeged összesen

8 468,97

6 491,12

1 977,85

0,00

5,10

706,45

383

VSZ Szombathely

519,46

413,19

106,27

0,00

7,17

22,51

52

VSZ Celldömölk

2 312,39

1 544,63

767,76

115,51

0,00

369,86

132

VSZ Tapolca

2 512,60

1 642,22

870,38

0,00

0,00

407,9 6

101

TSZVI Szombathely összesen

5 344,45

3 600,04

1 744,41

115,51

7,17

800,33

285

MÁV-START Zrt. összesen

48 879,35

30 851,11

18 028,24

378,19

74,41

4 050,97
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VSZ Bp-Ferencváros

40 330,53

24 375,44

15 955,09

608,01

0,00

4 709,45

186

VSZ Bp-Nyugati

26 251,01

14 096,64

12 154,37

563,76

0,00

4 687,10

149

VSZ Szolnok

41 022,81

14 883,96

26 138,85

622,59

0,00

12 732,68

176

VSZ Székesfehérvár

25 012,89

19 992,56

5 020,33

0,00

0,00

2 616,80

118

VSZ Hatvan

19 681,48

13 333,60

6 347,88

1 313,12

21,63

1 907,98

106

VSZ Győr

23 189,57

16 625,80

6 563,77

320,00

0,00

2 862,42

137

TSZVI Budapest összesen

175 488,29

103 308,00

72 180,29

3 427,48

21,63

29 516,43

872

VSZ Debrecen

30 264,61

16 321,00

13 943,61

138,77

79,40

1 603,21

182

VSZ Nyíregyháza

22 143,19

13 529,06

8 614,13

16,22

0,00

1 229,96

132

VSZ Záhony

12 555,84

8 006,85

4 548,99

310,01

427,97

801,75

83

TSZVI Debrecen összesen

64 963,64

37 856,91

27 106,73

465,00

507,37

3 634,92

397

VSZ Miskolc

41 427,35

24 698,06

16 729,29

186,03

0,00

890,76

262

TSZVI Miskolc összesen

41 427,35

24 698,06

16 729,29

186,03

0,00

890,76

262

VSZ Pécs

10 631,02

7 016,77

3 614,25

0,00

0,00

1 634,15

88

VSZ Dombóvár

18 533,96

11 807,10

6 726,86

2,00

0,00

2 429,19

156

VSZ Nagykanizsa

11 866,27

8 713,12

3 153,15

0,00

0,00

506,90

87

TSZVI Pécs összesen

41 031,25

27 536,99

13 494,26

2,00

0,00

4 570,24

331

VSZ Szeged

15 268,14

11 526,08

3 742,06

0,00

5,73

1 839,88

117

VSZ Békéscsaba

17 121,28

10 754,22

6 367,06

15,73

0,00

1 603,70

123

VSZ Szentes

9 062,92

6 246,57

2 816,35

146,17

36,35

2 099,72

68

VSZ Kiskunhalas

13 924,21

9 886,79

4 037,42

0,00

0,00

1 197,61

75

TSZVI Szeged összesen

55 376,55

38 413,66

16 962,89

161,90

42,08

6 740,91

383

VSZ Szombathely

6 483,83

4 786,31

1 697,52

0,00

298,23

302,51

52

VSZ Celldömölk

16 276,74

12 078,56

4 198,18

257,18

14,55

1 716,28

132

VSZ Tapolca

15 811,45

11 126,93

4 684,52

169,80

27,54

1 443,77

101

TSZVI Szombathely összesen

38 572,02

27 991,80

10 580,22

426,98

340,32

3 462,56

285
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416 859,10

259 805,42

157 053,68

4 669,39

911,40

48 815,82
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IX. havi
"mínusz"
órák

IX. havi
betegség órák

IX. havi betegszabadság órák

IX. havi fizetés nélküli
szabadság órák

IX. havi
szabadság órák

IX. havi szakszerv.
kikérő órák

IX. havi oktatás-képzés
órák - időszakos oktatás,
vizsg.

IX. havi oktatásképzés órák - egyéb
oktatás

186,00

-57,9 5

1 112,49

236,68

160,00

2 981,12

168,75

6,00

84,00

148,33

-2,36

625,91

766,94

160,00

2 561,91

83,91

0,00

0,00

176,13

-5,45

375,30

806,66

0,00

2 833,73

80,00

9,00

12,45

120,40

0,00

0,00

108,55

0,00

2 330,78

102,00

0,00

0,00

106,97

-0,02

9 07,27

716,25

0,00

1 703,87

40,00

0,00

16,00

139,07

-1,75

1 137,98

331,86

0,00

2 640,00

72,00

18,00

40,00

876,90

-67,53

4 158,95

2 966,94

320,00

15 051,41

546,66

33,00

152,45

183,17

-20,12

579,54

611,33

160,00

2 953,21

83,23

30,00

222,00

132,10

-16,61

1 097,14

586,93

160,00

1 934,95

39,78

0,00

180,00

83,00

-1,58

199,56

179,32

0,00

1 236,60

62,00

0,00

36,00

398,27

-38,31

1 876,24

1 377,58

320,00

6 124,76

185,01

30,00

438,00

251,57

-45,66

1 714,01

9 07,86

0,00

5 162,92

159,92

0,00

210,00

251,57

-45,66

1 714,01

907,86

0,00

5 162,92

159,92

0,00

210,00

88,07

-56,49

153,57

244,96

0,00

1 550,02

8,00

31,00

0,00

157,20

-58,20

438,36

609,71

0,00

3 180,72

89,74

0,00

0,00

87,00

-25,07

257,62

112,27

0,00

1 752,00

0,00

0,00

0,00

332,27

-139,76

849,55

966,94

0,00

6 482,74

97,74

31,00

0,00

117,53

-12,07

173,9 3

260,27

0,00

2 330,49

46,09

0,00

0,00

122,97

-4,66

320,51

259,22

0,00

2 272,49

171,53

59,36

0,00

68,00

0,00

0,00

111,67

0,00

1 227,04

34,55

6,00

240,00

75,77

-1,71

234,57

462,57

0,00

2 159,98

195,47

0,00

0,00

384,27

-18,44

729,01

1 093,73

0,00

7 990,00

447,64

65,36

240,00

51,33

-3,35

304,00

112,68

0,00

1 035,38

24,00

88,53

0,00

132,10

-6,16

442,94

313,80

0,00

2 800,86

75,42

0,00

130,00

101,17

-0,01

724,55

364,69

0,00

1 713,17

8,00

0,00

6,00

284,60

-9,52

1 471,49

791,17

0,00

5 549,41

107,42

88,53

136,00

2 527,87

-319,22

10 799,25

8 104,22

640,00

46 361,24

1 544,39

247,89

1 176,45

199,93

-191,01

9 313,30

5 679,28

1 504,00

34 355,33

1 579,76

5 696,87

5 813,42

154,25

-113,9 0

3 337,79

6 500,78

1 504,00

26 675,36

180,98

3 850,81

4 856,16

184,82

-22,17

4 411,35

4 895,41

0,00

31 620,37

623,54

4 943,34

6 603,77

129,71

-7,64

1 974,10

3 067,43

0,00

20 577,55

550,00

3 133,29

4 678,41

109,53

-35,98

7 254,11

4 770,10

0,00

19 267,10

131,9 0

876,00

548,50

144,43

-1,75

5 721,78

3 329,04

0,00

27 198,85

512,00

2 504,82

2 517,17

922,67

-372,45

32 012,43

28 242,04

3 008,00

159 694,56

3 578,18

21 005,13

25 017,43

192,28

-69,22

2 730,06

5 934,83

1 504,00

32 901,80

774,64

2 850,52

1 111,70

135,70

-46,54

3 871,94

5 721,56

2 848,00

25 325,26

310,14

1 914,01

613,28

84,71

-10,89

1 660,56

2 551,82

0,00

14 966,32

596,00

1 069,29

331,88

412,70

-126,65

8 262,56

14 208,21

4 352,00

73 193,38

1 680,78

5 833,82

2 056,86

252,40

-96,90

13 664,08

10 240,41

0,00

47 092,95

9 32,14

2 576,84

4 242,09

252,40

-96,90

13 664,08

10 240,41

0,00

47 092,95

932,14

2 576,84

4 242,09

89,42

-72,75

975,07

2 618,99

656,00

17 248,02

112,80

1 416,78

805,42

164,41

-145,20

4 406,31

6 813,47

0,00

30 201,07

825,08

2 405,74

1 961,78

89,11

-51,44

1 819,62

3 136,52

0,00

15 922,20

0,00

305,90

21,97

342,94

-269,39

7 201,00

12 568,98

656,00

63 371,29

937,88

4 128,42

2 789,17

120,84

-68,08

2 639,75

2 984,12

0,00

21 482,30

167,67

1 957,56

2 544,22

125,61

-5,32

1 545,94

3 008,95

0,00

22 318,49

621,43

1 642,43

1 569,61

67,42

-7,9 3

118,05

882,81

0,00

13 315,40

256,13

1 267,97

842,97

78,17

-70,31

978,40

2 937,42

0,00

13 927,54

1 501,38

1 099,67

1 799,52

392,04

-151,64

5 282,14

9 813,30

0,00

71 043,73

2 546,61

5 967,63

6 756,32

52,99

-11,18

1 667,11

1 613,65

672,00

9 868,42

140,00

786,82

523,88

131,32

-96,52

4 195,49

4 114,06

0,00

24 345,08

517,52

1 609,46

1 200,12

103,22

-11,82

2 236,24

3 671,68

114,88

17 768,97

126,93

1 025,81

581,56

287,53

-119,52

8 098,84

9 399,39

786,88

51 982,47

784,45

3 422,09

2 305,56

2 610,28

-1 136,55

74 521,05

84 472,33

8 802,88

466 378,38

10 460,04

42 933,93

43 167,43

Mozdonyvezetői adatok

IX. havi
átlaglétszám (fő)

A MÁV-START Zrt. 2018 IX. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai
Telephely

Rendkívüli munkavégzés
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi
munkavégzés (óra)

Állásidő 100% (óra)

Állásidő 110%
(óra)

Kiküldetés utazási
idő (óra)

IX. havi
zárólétszám (fő)

I
á

VSZ Bp-Ferencváros

254,76

108,11

146,65

0,00

0,00

0,00

10

1

VSZ Bp-Nyugati

1 279,25

599,46

679,79

0,00

0,00

22,38

62

5

VSZ Szolnok

285,10

168,82

116,28

0,00

0,00

9,16

16

1

VSZ Székesfehérvár

260,35

190,55

69,80

0,00

0,00

0,00

11

1

VSZ Hatvan

45,45

33,68

11,77

0,00

0,00

0,00

4

4

VSZ Győr

173,20

112,00

61,20

0,00

0,00

0,00

11

8

TSZVI Budapest összesen

2 298,11

1 212,62

1 085,49

0,00

0,00

31,54

114

1
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1 858,79

933,09

925,70

0,00

0,00

223,83

10

9

VSZ Bp-Nyugati

11 120,44

5 225,80

5 894,64

0,00

0,00

403,33

62

5

VSZ Szolnok

1 858,36

893,87

964,49

0,00

0,00

674,37

16

1

VSZ Székesfehérvár

1 937,85

1 062,27

875,58

0,00

0,00

74,04

11

9

VSZ Hatvan

506,11

266,34

239,77

0,00

0,00

158,82

4

3

VSZ Győr

1 555,21

860,42

694,79

0,00

0,00

0,00

11

8

VSZ Győr

18 836,76

9 241,79

9 594,97

0,00

0,00

1 534,39

114

9

Területi hírek

VSZ Bp-Ferencváros

Területi hírek
Debrecen
Ismét eltelt egy év, és sajnos, vagy szerencsére ugyanazok a
problémáink, mint tavaly, vagy tavalyelőtt. Az állandósult létszámgondok területünkön soha nem látott túlórákat generálnak. A
Munkáltató mindent elkövet, hogy enyhítse a problémákat, de
minden igyekezete ellenére, ez sajnos nem sikerül. Több tanfolyam
van folyamatban, aminek ontania kellene a friss mozdonyvezetőket, de sajna a megfelelési ráta nagyon alacsony, és a természetes fogyást sem képes kompenzálni. Talán jövőre látjuk eredményét a képzéseknek, csak a végén nehogy átessünk a ló
túloldalára. Mindenesetre a decemberi vezénylésben nem ritka a
40 - 50 túlóra, persze ebben nagy szerepe van a 152-es havi
kötelező órának is, de végeredményben elmondható, hogy az
éves túlóra átlaga jóval felette van a 200 órának, egyénenként
pedig sokan megközelítik a 300-at (no nem a Spártaiakat, habár
régen ez nálunk legalább olyan misztikus volt, mint az Ő történetük, csak hát Ők hősiesen bele is pusztultak, de Mi nem szeretnénk). Maga a közhangulat is elég katasztrofális nálunk, hisz az
augusztusban bevezetett új lejelentkezési normatívák, igen kedvezőtlenek nálunk. Míg egyes helyeken az időveszteségek, alig
érik el a 15 percet szolgálatonként, addig nálunk ez sokszor 35
percet tesz ki a Fűtőház távolsága miatt, és hiába végzek hamarabb, attól még fel kell gyalogolnom a Felvigyázóba a szekrényemhez, vagy a kocsimhoz. Arról nem is beszélve, hogy így még
egy szolgálattal több fér bele a vezénylésembe.
De beszéljünk kellemesebb dolgokról. Nyugdíjasaink megtartották év végi záró ülésüket, amit próbáltunk kissé ünnepélyessé
tenni, hisz ismét több kollégától búcsúzhattunk el, és adhattunk
át a Nyugdíjas Tagcsoport számára. A díszvacsorával egybekötött nyugdíjas találkozón, szerény ajándékaink átadásával búcsúztunk a nemrég még aktív Kollégáinktól. – Vass Józseftől, Guti
Jánostól, Sipos Andrástól, Tőkés Józseftől. Persze akad közöttük
olyan is, aki elfogadva a Munkáltató ajánlatát, kicsit tovább dol-
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gozik még közöttünk, természetesen mint nyugdíjas továbbfoglalkoztatottként max egy évig, határozott ideig. Reméljük megéri
számukra, Mi szeretettel látjuk Őket, és kitartást kívánunk nekik,
bármeddig is maradnak.
November végén megtartottuk immár hagyományos területi
Bowling versenyünket, amire 14 csapat nevezett be, az ország
keleti régiójából, és három Magánvasúti társaság is képviseltette
magát. Mint azt az elmúlt években már megszokhatták a résztvevők, a helyszín a Station volt, ahol nyolc pályán folyt a csapat
és – egyéni verseny. A MOSZ teljes vezetőségét meghívtuk, akik
el is fogadták a meghívást, és jelenlétükkel emelték a rendezvényünk színvonalát. Nagy örömmel mutattuk be a MOSZ VIII. Kongresszusán frissen megválasztott elnököt, Barsi Balázst, akit elkísért mindkét alelnök, Apavári József, és Záhonyi Zsolt is. A
megnyitó alkalmával, elnök úr egy rövid bemutatkozás után, arról
is beszélt, hogy mennyire fontos az összefogás, és a bizalom.
Nem titkolt szándékunk volt, hogy így vigyünk a programunkba
egyfajta Fórum jelleget. Azt hiszem ez maradéktalanul sikerült is,
hisz a tagság folyamatosan bombázta kérdéseivel a vezetőséget,
2018. november-december

IX. havi
"mínusz"
órák

IX. havi
betegség órák

IX. havi betegszabadság órák

IX. havi fizetés nélküli
szabadság órák

IX. havi
szabadság órák

IX. havi szakszerv.
kikérő órák

IX. havi oktatás-képzés
órák - időszakos oktatás,
vizsg.

IX. havi oktatásképzés órák - egyéb
oktatás

10,00

-4,42

38,95

22,36

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

58,90

-10,30

297,88

239,77

0,00

948,00

0,00

0,00

0,00

12,33

-0,01

123,47

163,84

0,00

528,95

0,00

0,00

109,00

10,17

-18,78

52,34

44,45

0,00

178,9 0

0,00

0,00

18,00

4,00

-2,67

25,82

95,67

0,00

21,62

0,00

0,00

0,00

8,73

0,00

0,00

0,00

0,00

224,00

0,00

9,00

54,00

104,13

-36,18

538,46

566,09

0,00

2 061,47

0,00

9,00

181,00

9,40

-37,00

195,70

281,69

0,00

1 270,12

0,00

911,43

1 224,36

57,34

-16,88

1 761,33

1 554,97

340,28

6 492,48

0,00

1 466,57

852,51

11,24

-11,18

391,52

402,14

0,00

1 900,56

0,00

486,98

1 487,47

9,36

-18,79

52,34

158,39

0,00

1 100,46

0,00

310,77

109,05

3,68

-4,31

25,82

169,63

0,00

645,59

0,00

386,67

294,82

8,08

0,00

0,00

120,06

0,00

920,00

0,00

84,97

72,67

99,10

-88,16

2 426,71

2 686,88

340,28

12 329,21

0,00

3 647,39

4 040,88

Mozdonyvezetői adatok

X. havi
átlaglétszám (fő)

Területi hírek

üresjárat csak akkor volt mikor a két alelnök úrnak, és az elnöknek,
egy közös csapatba sorolva, bowling tudásukról is számot kellett
adni. Ott sem szerepeltek rosszul. A szabályoknak megfelelően
idén a csapatban elért eredmények alapján jutottak az egyéni
döntőbe a legjobbak, de ott az addig elért eredményeket nullázták, és így mindenki egyforma eséllyel indult az egyéni döntőben.
Közel 3 órás gurítás után kialakult a végeredmény:

Csapat eredmények:

Első helyezett:Földesi József
		
Nemes Zsolt
		
Sípos András
Második h.:
Vincze Elek
		
Antal János
		
Hoffer Misi
Harmadik h.:
		
		
Negyedik h.:

Rácz Barna
Tőkés László
Kiss András
Vadász András

2018. november-december

---

955 pont

---

920 pont

---

910 pont

		
		
Ötödik h.:
		
		
Hatodik h.:
		
		
Hetedik h.:
		
		
Nyolcadik h.:
		
		
Kilencedik.:
		
		
Tízedik h.:
		
		

Varga Sándor
Fórián Lajos
Agárdi Gábor
Szabó Kálmán
Fazekas Attila
Lakatos László
Kolláth Béla
Szücs Róbert
Kovács Gyula
Molnár István
Méhész Sándor
Ordasi Zoltán
Vadász László
Cséki István
Barsi Balázs
Dr. Záhonyi Zsolt
Apavári József
Kepecz Sándor
Gombos Ferenc
Gáthi István

---

736 pont

---

703 pont

---

676 pont

---

670 pont

---

667 pont

---

653 pont

---

615 pont
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Az egyéni helyezettek :
1 - Kiss András :
192 pont
2 - Antal János :
178 pont
3 - Földesi József :
174 pont
4 – Hoffer Mihály :
173 pont
5 – Tőkés László :
173 pont
6 – Szabó Kálmán:
152 pont
7 - Vincze Elek
:
146 pont
8 – Sipos András :
142 pont
9 - Rácz Barna :
131 pont
Ezúton is KÖSZÖNJÜK a Station Bowling terem
dolgozóinak szakértelmét, türelmét, és nem utolsósorban, hathatós segítségét a verseny lebonyolításában.

Miskolc
A november utolsó napjaiban ért véget egy mozdonyvezető
tanfolyam Miskolcon, egyre jobban érezteti a hatását az utánpótlás megjelenése. Egyre gyakrabban jönnek olyan kollégák váltani, akik „újak”. Miskolcon a két három évvel ezelőtti tíz évben,
egyáltalán nem volt képzés, így igencsak feltűnnek az új arcok.
Jó hír, hogy a legtöbb fiatalt a tagjaink közt tudhatjuk, és persze
keressük köztük azokat, akik alkalmasak lennének majd a szakszervezeti munkára is. Véleményem szerint jól felkészült kollégák,
tisztelettudóak, de nyilván másabbak, mint mi vagyunk. Ők egy
másik generáció, meg kell érteni őket.
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Elmondható, hogy a 2018-as év elég sűrű volt minden tekintettben. A MOSZ VIII. Kongresszusára készülve, választásokat
tartottunk tagcsoporti, területi, és felsővezetői szinten. A Start
ismét nagyszabású átszervezésre készül a következő év elején,
és ettől függetlenül is Üzemi Tanácsi, és Munkavédelmi képviselő választásokat kell tartani a jövő év tavaszán, tehát
lesz munka bőséggel, de addig is,
Minden Kedves Olvasónak,
Munkatársnak, Kollégának és
Családtagjainak Kívánok Nagyon Szép Békés Karácsonyt,
és Boldog Új Évet !!!
Nemes Zsolt

Nem csak a fiatalok megjelenése, hanem a vontatási, szolgáltatási teljesítmények eltűnése is nagyban befolyásolta a foglalkoztatási helyzetünket.
A 80A vonalon beindult vágányzárak jelentős menetrendi struktúraváltást is eredményezetek. Gyakorlatilag eltűntek az óránként
közlekedő sátoraljaújhelyi és egri gyorsvonatok, hiszen azok az
ugyancsak óránként közlekedő IC vonatokhoz lettek csatolva –
ezáltal csökkent a teljesítményünk. A húsz év alatt felére zsugorodott vontatási utazószemélyzet létszám esetében, egy kis teljesítményváltozás is vagy nagyszámú túlórát, vagy a túlórák
jelentős csökkenését, eltűnését idézheti elő. Az én vezénylésemben pl. már megjelent az un. fal-szolgálat.
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Október elején szervezetük meg a XIII: Szlovák-Magyar találkozót. A határ közelsége adja magát, hogy kapcsolatot alakítsunk
ki a közeli nagyváros, Kassa tagcsoportjával. Az elődök ezt megtették, de mi kb. 15 évvel ezelőtt egy új szintre emeltük ezt a
kapcsolatot. Rendszeresek a találkozók és mindig tartunk megbeszélést arról, hogyan is áll a mozdonyvezetők helyzete az adott
országban.
A találkozót Sátoraljaújhely – Sárospatak központtal rendeztük
meg. A magas-hegyi egy szál kötélen való átcsúszás, meg a
bobozás után került sor a délután folyamán egy megbeszélésre.
A Kassai kollégákat Anton Strelec tagcsoportvezető helyettes,
Lukaš Bodnár bizottsági tag képviselte. Magyar tudásával segített
még Peter Kobelák, František Menyhért, és Szlovákia egyetlen
női mozdonyvezetője Zdena Čajnáková is.
Röviden ismertettem, a közelmúlt eseményeit, érdeklődve hallgatták a lejelentkezés folyamatának átalakítását. A táblagép alkalmazását egy korábbi találkozón bemutattam, így arról már
tudtak, újdonság inkább csak az volt, hogy a szolgálat végén nem
kell bemennünk a felvigyázóba lejelentkezni. Náluk még „konzervatív” formában, papír alapú menetlevélen vezetik a szükséges
dolgokat. Természetes a személyes fel és lejelentkezés.
Ismét felvillanyozódva hallgatták
a három éves bérmegállapodás
számait (13 %, 12% és a min. 5%),
és ezzel át is tértünk a bérekre.
Sajnos náluk 0%-os emelésre tett
javaslatot a munkáltató, arra való
hivatkozással, hogy az év folyamán több pótlékot megemeltek
ezáltal szerintük le is van tudva a
béremelés.
Tudni kell, hogy Szlovákiában
sokkal kiterjedtebb a pótlékok
rendszere és sokkal jobban meghatározza a nettó bért, mint nálunk. A kassai kollégák meg is
lepődtek, hogy nálunk szinte minden benne van az alapbérben.
Meg is kérdezték azt, hogy hogyan díjazzák így, a „nehezebb”
szolgálat végzését? Mi elmondtuk, hogy nem mi döntjük el, melyik szolgálat esik ránk, így elméletileg egyszer egy „könnyebb”
2018. november-december

egyszer egy nehezebb” szolgálatba megyünk, ezáltal nincs értelme az ilyen-olyan pótlékoknak. Viszont náluk un. fordatörvény
van, egy menetrendi időszakra meghatározott fordulókba járnak.
És azt, hogy ki hová jár a mozdonyvezetők maguk döntik el a
szakmai gyakorlati idejük sorrendje szerint!
Pótlékot kapnak például, ha szombaton vagy vasárnap dolgoznak valamint, ha a jelentkezésük 23 óra és hajnali 5 óra közé esik.
60 Eurós pótlék jár akkor, ha a mozdonyvezető nem veszi igénybe a betegszabadságot. (Az orvosi igazolás nélkül igénybe vehető – náluk még szerencsére létező - betegszabadságot.)
Pótléka van a típusismereteknek, a több vontatási nemnek is.
75 Eurós pótlékot kapnak ha „minden jól megy” azaz, ha egy
szolgálatban sem történt olyan esemény, amely a mozdonyvezető hibájára vezethető vissza.
A munkáltatójuk egyre gyakrabban hangoztatja, hogy megszüntetné a bértáblájukat és több kategóriát vezetne be, egységes bérrel. Lenne fűtőházi mozgást végző, állomási tolatást végző, rövid és hosszútávon utazó, valamint a szakma csúcsát
jelképező oktató mozdonyvezető. Egyelőre ez még csak terv.
A sok pótlék közt egy érdekesség: a laktanyában töltött időre
viszont nem jár semmilyen díjazás.
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Gyakornokok képzése is más, mint nálunk. A gyakornokok
alapbére 700 Euró, és két hét fűtőházi ismerkedéssel kezdik a
munkájukat. Nyolc hét forgalmi tanfolyam következik, majd újabb
- vontatási nemenként – nyolc-nyolc hét képzés. Ezt követi 720
óra vezetési gyakorlat, és ha másik vontatási nem is szerpele a
képzésben, akkor további 160 óra vezetési gyakorlat.
Ebből látható hogy a vezetési gyakorlatra sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek, hiszen egy kétvizsgás gyakornok majdnem 6
hónapot vezet! A vezetési gyakorlatot ugyanazzal a mozdonyvezetővel tudja le! Az oktató mozdonyvezető 8-10% pótlékot kap az
oktatásért.
A beszélgetés kisebb csoportokban tovább zajlott még vacsora közben is. Másnap Sárospatak látnivalóit egy séta során megtekintettük, ebéd után pedig megkóstoltuk a Tokaj-Eperjes hegység déli lankáin termett szőlőből készült bort a kiváló Orémus
pincészetben.
A találkozó a kellemes őszi napsütésben, igazán jól sikerült,
tudással, élményekkel lettek gazdagabbak a résztvevők.
Október folyamán belekezdtünk egy újabb ügy tárgyalásába,
a kiküldetés ügyébe.
A KSZ Helyi Függelékének betűje szerint a mozdonyvezető
kiküldetést teljesít, amikor orvosi vizsgálatra, időszakos oktatásra, vizsgára megy. Ezt az álláspontot képviselte a munkáltató is
2018 júniusában. (Egy alkalommal a kiküldetési díjat ki is fizették.)
Aztán már nem. Hivatkoztak egy dunántúli, hasonló ügyre – amelyet első fokon megnyertek az ottani mozdonyvezetők, de másodfokon elveszítették. Bízunk benne, hogy a Miskolci Munkaügyi
Bíróság a mi álláspontunkat fogadja majd el.

Szeged
Békéscsabán 2018 november 9-én került megrendezésre a
szokásos őszi nyugdíjas találkozó.
A jó hangulatú, vacsorával egybekötött rendezvényen, újra szép
számmal gyűltek össze a csabai nyugdíjas tagcsoport tagjai. Az
eseményen szerencsére nem kellet senki haláláról megemlékeznünk, így semmi sem ronthatta el a résztvevők hangulatát. Természetesen az esemény kezdetén külön köszöntöttük az idei
évben nyugdíjba vonult új tagokat, akiknek hosszú és boldog
nyugdíjas éveket kívántunk. Remélem, jövőre mindenkivel tudunk
találkozni a szokásos tavaszi találkozónkon.
Területünkről két csapat (Békéscsaba, Kiskunhalas) vett részt
a MOSZ kupa selejtezőjének őszi fordulóján, 2018. november
20-án. Írom ezt, azért mert a Mezőhegyes csapata képes volt
megnyerni a tavalyi kupát, természetesen csak azért, hogy most
ne keljen szenvednie a döntőbe való bejutásért. A mérkőzéseket
egyébként kifogástalan pályákon játszhattuk a Fáy u. sporttelepen,
ami nem jelenti azt, hogy ne lettek volna egyéb problémák. De
hát ki látott már olyan rendezést ahol mindenki elégedett volt a
játékvezetők ténykedésétől kezdve mindennel. A részeredményekről történő beszámolást meghagyom az illetékeseknek, mi
addig is koncentrálunk az eddig elért eredményünk javítására,
igaz a Kiskunhalas csapata szerintem elégedett lehet eddigi tel-
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Október 11-én kihelyezett Központi Üzemi Tanács ülés volt
Miskolcon. Sajnos sem én nem tudtam jelen lenne, de ami sajnálatosabb, hogy a humánerőforrás igazgató asszony sem, így
újabb ismeretekkel nem lettünk gazdagabbak a tervezett TSZVI-JBI átszervezéssel kapcsolatban. Örülök, hogy a KÜT Miskolcra látogatott, jó érzés, hogy fontos ez a hely is számukra.
Október elején ismét a Lázbérci-tópartra csábítottuk a pecásokat. Szép időben 22-en áztatták a zsinórt a vízben, és egy
rutinos horgász Hidasi István 14,5 kg hal kifogásával lett az első.
Második helyezett egy hölgy, Azari Endréné, harmadik pedig egy
frissvizsgás fiatal kollégánk lett.
Október végéhez kapcsolódik a Miskolci Tagcsoport buszos
kiruccanása. Harmadik alkalommal rendeztük meg ezt, tagsági
igény alapján. Ezúttal is megtöltöttük a buszt, elkalandoztunk
Szlovákián át Somoskő várához, bejártuk Ipolytarnócon a geológiai tanösvényt, bámultunk a 4D-s moziban, és az egészet
megspékeltük még egy Hollókői falusétával. Itt is szép napsütéses
őszi időt fogtunk ki, jó társaságban kellemesen kirándulva töltöttük az időt.
A Miskolci Tagcsoport focicsapata részt vett november közepén
Budapesten a MOSZ-Kupa középdöntőn. Két
győzelem és két vereség után a - lassan 50 éves
átlagéletkorú - csapatnak esélye lesz tavasszal a
döntőbe való továbbjutásra…
Végezetül kívánok Boldog Ünnepeket és
Sikeres Új Évet!

Tóth Ferenc
Attila

jesítményével. De mint tudjuk a labda kerek és sok minden megtörténhet.
Területünk kiskunhalasi tagcsoportjánál négy említésre méltó
esemény volt. Az egyik a nyugdíjasok találkozója, melyen sajnos,
a megszokottól néhány fővel kevesebben voltak, mert ők betegség miatt nem tudtak eljönni. A MOSZ helyi ügyvivői a hagyományos tájékoztató (az előző találkozás óta eltelt időszakról) keretén
belül jobbulást kívántak minden betegeskedőnek. A hozzászólások, a kérdések után az ügyvivők levetítették azt a három videót,
amelyek a Kongresszuson voltak láthatóak. Ezekből a Requiem
című filmmel emlékeztek azokra a kollégákra, akik az előző alkalommal még ott ültek közöttük. Könnyeket csalt a szemekbe,
amikor volt munkatársaik képe megjelent a képernyőn.
A jelenlévőkkel megígértettük, hogy a jövő májusi rendezvényen
már többen lesznek újra, mert ők is, a betegek is, meg az addigra nyugdíjba vonulók is eljönnek majd.
A következőkben leírt két kezdeményezés kicsit rendhagyó volt,
mondom ezt azért, mert máshol az országban nem hallottam
ilyen munkáltatói kezdeményezésről. Az első, egy november 6-i
munkáltatói felhívásról szól, amely személyzeti fordákkal kapcsolatos, szavazásos véleménynyilvánításra invitálta a mozdonyvezetőket azzal kecsegtetve őket, hogy ennek eredménye alapján
lesznek foglalkoztatva a menetrendváltástól (?). Elsőre én sem
2018. november-december

Sziasztok!

Biztosan már többen olvastátok a MÁV-Start levelezési rendszerében, a munkáltatónk felhívását, melyben egy leendő intézkedésével kapcsolatban szavazást kezdeményez a kiskunhalasi
mozdonyvezetők között.
Első reakciónk a meglepetés volt, hiszen furcsának tűnt ez a
fajta tárgyalási struktúra, egy munkáltató által tett javaslat elfogadásának ez a módja. (Mondjuk ezt azért, mert a most szavazásra kerülő „forda” tervezet - más egyebek mellett - már többször
is szerepelt a MOSZ felvetéseiben is, de mindig elutasításban volt
részünk különböző okokra hivatkozva. Hiába változtattunk azokon
az indoklásokban felsorolt kritikák szerint, újabb és újabb ürügyeket hoztak fel a bevezetés ellen.) Azért is állunk értetlenül e
szokatlan megoldás előtt, mert nekünk is további – hasonló foglalkoztatási formára – volt (van) kész javaslatunk, mellyel a kiskunhalasi munkavállalók minimum 90%-ának rendeződne a szolgálati beosztásnak és pihenő idejének ter vezhetősége,
kiszámíthatósága. (Mielőtt erre a 10%-ra csapna le valaki, hogy:
„Na ugye!”. Előre szólunk, hogy az is megoldható, de a felesleges
munkának nem vagyunk hívei.)
De most, itt egy nagyszerű lehetőség! Elsőként az országban,
saját magunkról dönthetünk ezzel a szavazással, a saját véleményünk leírásával!
E levél azért született, hogy - a MOSZ informális csatornáin
keresztül is - minél többetekhez eljusson ez a munkáltatói kezdeményezés. Most még furcsa számunkra, hogy támogatunk egy
egyéni érdekeken alapuló szavazást, de az eddigi egyeztetési
(nem) hajlandósághoz képest, előrelépésként értékeljük ezt a
gesztust. Ezért biztatunk mindenkit, hogy a megadott határidőig
adja le voksát, véleményét! Most nem a szavazás eredménye
számít, hanem egy új munkáltatói módszer, a lehetőség elfogadása! Ez az első lépcsőfok lenne, s utána mi nyújtanánk be egy
komplett javaslatcsomagot a fentebb leírtak szerint. Figyeljetek,
mert ha sikertelen lenne ez a szavazás, úgyis értékelheti a munkáltató, hogy a dolgozókat nem csak ez a fajta véleménynyilvánítás nem érdekli, hanem a kiszámítható munkavégzés, a kiszámítható pihenőidő sem!
Csak annyi türelmet kérnénk (1-2 nap), ameddig biztosítékot
szerzünk a munkáltatótól arra, hogy a név szerinti szavazásban
leadott véleményed, s ennek összesített eredményét, nem fogja
másra (büntetés, jutalmazás) felhasználni. Azt is tisztázni kell,
hogy a jelenleg tanfolyamon lévő kollégák részt vesznek-e a szavazáson, hiszen annak az eredménye már őket is érintheti?
Nem volt véletlen a feltételes mód! De reméljük, nem egy megalapozatlan reménykeltéssel, 78 család átverésével állunk szemben, s e felelőtlen magatartásnak további felmondások legyenek
a következményei! Ebben bízva, mi értesítjük a többi területen
dolgozó kollégát, a MOSZ vezetőségét, nehogy kiváltságosként
beszéljenek a kiskunhalasi mozdonyvezetőkről, felesleges ellentéteket szítva.”
Ennyi volt az idézett levél. Ahogy értesültem, azóta lezárult a
szavazás, és sajnos azt kell mondani, hogy már el is szálltak a
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remények, s csak egy szentjánosbogár fénye pislogott az alagútban. Ugyanis, semmi utóélete nincs a szavazásnak, amit betudhatnánk a munkáltató titoktartási kötelezettségnek is, de tudjuk, nem erről van szó. Akkor valaki mégis átvert 78 családot?
Bocsánat, csak 77-et, mert közben ismét felmondott egy kolléga.
Valószínű, ennek is volt köszönhető, hogy a (másik munkáltatói
kezdeményezésre) 2018. november 27-én 9 órára meghirdetett
balesetmegelőzési fórumon, a hivatalból ott lévő két MOSZ ügyvivőn kívül, 3 mozdonyvezető jelent meg önkéntesen. Az előzetes
hangulatból, az ügyvivőknek feltett kérdésekből látható volt, hogy
ez a részvételi „eredmény” születik majd, de ennek felmérése nem
a tisztségviselők feladata volt. Azonban a fórummal kapcsolatos
és egyéb kérdéseket összegyűjtötték a mozdonyvezetőktől, feltették a munkáltatói oldalról megjelenteknek. Természetesen csak
azokat, amelyeket a jóízlés megengedett, mert egy nagyon kedves hölgyet küldtek ki, aki annyit tudott ígérni, továbbítja a felvetéseket, kérdéseket. A telephelyvezető napi kapcsolatban van a
mozdonyvezetőkkel, így felé nem tudtak a jelenlévők olyannal
előállni, amiről eddig is ne tudott volna. Így, egy kedélyes beszélgetéssé alakult át a fórum, ahol sem elemzések, sem megoldások
nem születtek egyik oldal problémáira sem, ezért szűk egy óra
elteltével véget ért az. Azért néhány kérdést idéznék, melyeket a
MOSZ ügyvivőknek tettek fel a távolmaradt kollégák a fórum kapcsán:

„Mi indokolta, hogy Kiskunhalason tartanak ilyen
előadást? Hol van még hasonló a területen?

Azért vannak ilyen kevesen, mert sokan felháborodtak, megalázónak érezték ezt az eljárást. Azok, akikkel még soha nem volt
gond, s alkohol problémával sem küzdöttek soha! (Akár már 30
éve sem) Nekik mi az üzenete ennek a “fórumnak”? Az általunk
elérhető adatok alapján nem tűnt kiugrónak a kiskunhalasi helyzet. Vagy tévedünk? Vezénylési problémát nem lát-e az események
mögött? Hol a vezénylő? Miért vannak a családok évében olyan
büntetések, amik megrendítik a családok anyagi helyzetét? Az
azóta elbocsájtott kollégánk első felfüggesztése, védelme után
letettünk egy javaslatcsomagot a továbbiakra. Elutasították! Nem
telt el egy hónap és újból vétett. (Már másik cégnél vezeti a mozdonyt.) Biztos, hogy itt, kell keresni a problémák megoldását?”
Sok ilyen és ehhez hasonló kérdés fogalmazódott meg a mozdonyvezetőkben, s maradt is megválaszolatlanul. Olyan érzése
van az embernek, mintha nem is a megoldás érdekében lett volna meghirdetve ez a fórum, hanem csak azért, hogy valaki feltegye a kezét és azt mondhassa: „Én megtettem mindent az események ellen!” Pedig semmit sem tett.
2018. december 1-én rendezték Kiskunhalason a már hagyományosnak nevezhető Török kupát, mellyel a mozdonyvezetők
elhunyt kollégájukra, Török Jánosra emlékeznek már 6. alkalommal. Ennyi év eltelt, de Jani emléke nem halványul azok fejében,
akikkel annyi éven át rúgták a labdát. A mellékelt képen látszik,
mennyien nem felejtették el Janit. Találkozzunk jövőre is!
Gyomaendrődön 2018. december 3-4-én tartjuk szokásos
területi fórumunkat. Az eseményen meghívott vendégként a MOSZ
elnöke és alelnökei mellett részt vesz a szegedi Üzemi Tanács és
Munkavédelmi Bizottság elnöke is. Az idei évben lesz egy különleges díszvendégünk is, aki természetesen nem más, mint Kiss
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értettem, de álljon itt a kiskunhalasi ügyvivők levele, amely a munkáltatói felhívás után lett elküldve a mozdonyvezetőknek:
„Fény az alagút végén?

TERÜLETI HÍREK

László elnök úr, aki úgy döntött, hogy a 2018-as elnökválasztás
után már nem kíván tisztségviselői posztot betölteni szervezetünkben. Magam részéről itt is szeretném megköszönni neki azt

a sok éves munkát, amit a mozdonyvezetőkért tett. Mivel a cikk
a fórum előtt született ezért csak a következő számban tudok,
részletesen beszámolni a fórumon történtekről.

Szóth Tibor
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Ingyenes utasbiztosítás a MOSZ
tagjainak és családtagjainak.
TEENDŐD:
Küldd el a hegedus.gizi@mosz.co.hu
e-mail címre:
• a tagcsoportod nevét,
• a saját és a veled utazó családtagok:
névsorát
születési dátumát
• az utazásod időpontját (első és utolsó
nap),
• a célországot
• a 15 évnél nem régebbi autó:
gyártási évét (év, hó, nap)
rendszámát
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A válasz e-mailben lévő fedezetigazoló
lapot ki kell nyomtatnod és az utazási
idő alatt végig magadnál kell tartanod!
Probléma esetén a kártyán lévő
telefonszámot kell hívni.
Az utasbiztosítási igényt a biztosító
legalább 1 héttel az utazás megkezdése
előtt kéri megküldeni, a határidő
mulasztása esetén nem garantálható
a biztosítási igény figyelembe vétele, a
biztosítás megkötése!
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Kellemes
pihenést és biztonságos utat kivánunk!

