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Emlékszem a nagyvasút dicsőbb napjaiban december, legtöbbször a bérmegállapodások hónapja volt, a januári Mozdonyvezetők Lapja címoldala pedig azt megörökítve jelentkezett. Most még kérdőjel az idei béremelkedés nagysága. Érthetetlen számomra, hogy
akkor, amikor Magyarország költségvetését már július 20-án elfogadták, a minimálbér és
garantált bérminimum összegére vonatkozó megállapodással (?), kihirdetéssel miért vártak
december 30-ig. A megállapodás értelmében 2019-ben a 8 százalékos emelés hatására
a minimálbér bruttó összege 149 000 forint, a garantált bérminimum bruttó összege pedig
195 000 forint lett. A vállalati érdekegyeztetés rendszerében a munkáltató és a szakszervezetek ezután kezdtek bértárgyalásokba, a MÁV csoportszintű egyeztetések január közepén
indultak. A sajtó egy része közben napi szinten tudósít a gazdaság jó állapotáról, a kimagasló növekedési adatokról, nőtt
az utasszám, több a bevétel a jegyértékesítésből, pályahasználati díjakból, csak valahogy ebből a vasutas munkavállalók
keveset éreznek. A télből tavaszba húzódó bértárgyalások, valamint a versenyszférában bejelentett béremelések egyet
biztosan eredményeznek. Megnőtt a várakozás tagjaink, a vasutas társadalom részéről!
Mint ismeretes a három évre szóló bérmegállapodás értelmében a 2019. évi bérfejlesztés mértéke 5 százalék, és ennek
konkrét felosztásáról kellett volna megállapodni január 31-ig. A 2017. március 13-án szignózott egyezség záró rendelkezése
rögzíti, hogy a MÁV és a szakszervezetek a Megállapodást a 2017. márciusában ismert – különösen a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapítására vonatkozó – jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kötötték. A szakszervezetek azt is kijelentették, hogy az akkor ismert jogszabályi körülmények változatlansága esetén a Megállapodás hatálya alatt további bérköveteléssel nem kívánnak élni. 2017. március 13-án azonban arra vonatkozó
rendelkezés, amely a 2019. évi minimálbérről, garantált bérminimumról szól, még nem volt. Jogos tehát az igény, hogy a
szakszervezetek az elmúlt év végén kihirdetett 8 százalékos minimálbér emelkedés után és annak ismeretében, 5 százaléknál magasabb béremelést követelnek. Ha a MÁV komolyan gondolja, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak meg kíván felelni, akkor többet kell tennie a munkaerő megtartása érdekében. Elsősorban érezhető béremeléssel…
A legtöbb mozdonyvezetőt foglalkoztató MÁV-START Zrt. vezérigazgatói posztján közben februárban változás történt.
Csépke András ment, Kerékgyártó József érkezett. Hogy a vezérváltás hoz-e értékváltást is, abban csak reménykedünk.
Nem lehet mindent a gazdaságosság oltárán feláldozni, mert lassan elfogynak a mozdonyvezetők. Nem lehet érdemi tárgyalások nélkül hagyni a MOSZ és a többi szakszervezet egy éve benyújtott KSZ javaslatait, csak szavakban elígérkezni a
személyzetfordulók javítása, az emberséges vezénylés, a mai kornak megfelelő szociális helyiségek, beírók, tartózkodók
mellett. Ígéretesnek tűnik, hogy Kerékgyártó József a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója emberközpontúvá kívánja tenni a
vasutat és kellő figyelmet kíván fordítani a munkavállalókra is. Ebben számíthat a mozdonyvezetők támogatására.
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SZERKESZTŐI

Télből tavaszba!

BÉRTÁRGYALÁSOK

Csak részeredmények a
MÁV Zrt. bértárgyaláson

Nem született bérmegállapodás, a béren kívüli juttatásról azonban egyezségre jutottak a szakszervezetek és a MÁV Zrt. a Vasúti Érdekegyeztető Tanács januári ülésén. A szakszervezetek nem
fogadták el a munkáltató ez évre vonatkozó bérajánlatát, a tárgyalások folytatódnak.
Az érdekképviseletek és a MÁV Zrt. megállapodása értelmében
a választható béren kívüli juttatások (VBKJ) keretösszege idén, a
tavalyi évhez hasonlóan 271 400 Ft lesz. Továbbra is alanyi jogon
nettó 92 900 Ft értékű juttatás illeti meg a dolgozókat a SZÉP-kártya vendéglátás alszámlájára. Szakszervezeti kérésre a munkáltató bejelentette, hogy a következő VÉT-ülésen kész megállapodni a
2019-től bérként adózó önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés
4 százalékra emelésében, melyre a csökkenő munkáltatói közterhek nyújtanak fedezetet. A felek egyetértettek abban, hogy a munkavállalók érdekében fokozott figyelmet fordítanak az egyes
VBKJ-elemek adózására vonatkozó egyértelmű tájékoztatásra.
A béremelésre vonatkozóan Dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató elmondta, hogy az érvényes és hatályos 2019. évre vonatkozó, átlagosan 5% béremelést tartalmazó megállapodástól
nincs lehetősége eltérni. A minimálbér és garantált minimálbér
8%-os kötelező emelése miatt azonban a rendelkezésre álló további bértömeg csak 4,7 % emelést tenne lehetővé a többi munkavállalónak átlagosan. A MÁV nem rendelkezik anyagi forrással
arra, hogy ettől magasabb bérajánlatot tegyen. A bértömeg konkrét felosztásáról a MÁV írásban átadta kétféle javaslatát, amely még
a rendelkezésre álló összeget is differenciáltan adná oda a dolgozóknak.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete akárcsak a többi érdekképviseleti szervezet, elutasította a MÁV béremelési javaslatát valamint
annak felosztására vonatkozó elképzeléseit és további tárgyalásokat tart szükségesnek. Úgy gondoljuk, hogy jogos a vasutasok
igénye a magasabb bérfejlesztésre és erre vonatkozóan egy középtávú megállapodás jelenheti a megoldást. Kidolgozunk egy
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javaslatcsomagot, amelyet a jövő héten eljuttatunk a munkáltatónak.
Végül a VÉT ülésen tárgyaltakról megállapodást írtak alá a szakszervezetek és a munkáltató képviselői, amely alább olvasható:
„Felek rögzítik, hogy 2017. március 13. napján 11703/2017/MAV
számon megállapodást kötöttek a 2017-2019. évi bérintézkedésekről a MÁV Zrt-nél. Ebben a MÁV Zrt. vállalta, hogy tulajdonosként
a Megállapodás 1. pontjában foglaltakkal mindenben megegyezően biztosítja a konszolidációs körébe bevont, ott felsorolt társaságok esetében is a bérintézkedések végrehajtását.
A megállapodás a 2019. évre vonatkozóan 5%-os átlagos bérfejlesztési mértéket határoz meg azzal, hogy ezen átlagos bérfejlesztési mérték konkrét felhasználásáról a Felek 2019. január 31.
napjáig megállapodnak.
2019. január 1. napjától a Kormány 324/2018 (XII. 30.) Korm.
rendelete alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és
a garantált bérminimum összege egyaránt 8% mértékkel emelkedett, melynek végrehajtása valamennyi a Megállapodásban érintett
munkáltató esetében a rendelkezésre álló bértömeg terhére a
jogszabálynak megfelelően megvalósult.
A megállapodást megkötő szakszervezetek mindegyike a korábban a 2019. évre meghatározott 5%-os átlagos mértéket meghaladó bérfejlesztés megvalósítását tartja szükségesnek. Annak is
tudatában vannak, hogy az ehhez szükséges többletforrás jelenleg
nem áll a MÁV Zrt. és a konszolidációs körébe bevont társaságok
rendelkezésére és ennek biztosításához a Tulajdonossal történő
további egyeztetések is szükségesek.
Ezért a Megállapodást megkötő felek - a korábbi szándékuktól
eltérően - abban egyeznek meg, hogy 2019. január 31. napjáig nem
tudnak megállapodni az 5%-os átlagos bérfejlesztési mérték konkrét felhasználásáról, hanem a tárgyalásokat tovább folytatják, és a
2019. évi, 2019. január 01. napjára visszamenőleges hatályú bérintézkedésekről közeljövőben kívánnak egymással megállapodni.”
2019. január-február

2018 után, idén újra két számjegyű béremelés
lesz a Dunaferr vas- és acélkohászati vállalatcsoportnál. A szakszervezetekkel aláírt bérfejlesztési megállapodásnak megfelelően a dolgozók bére
idén átlagosan 13 százalékkal emelkedik.

2019. január 01-i hatállyal átlagosan 13 százalékkal emelkednek
az alapbérek a Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó Dunaferr
társaságoknál, így a vasútüzemben foglalkoztatott mozdonyvezetők bére is ennyivel emelkedik. Az alanyi jogon minden munkavállaló számára nyújtott 25.000 Ft/hó béremelésen felül további
átlagosan 6,25 százalékos bérfejlesztés valósul meg. A Dunaferrnél dolgozó mozdonyvezetők jövedelme ezzel a megállapodással
meghaladja majd a Magyarországon foglalkoztatott vasúti járművezetők átlagkeresetét. A béren kívüli juttatások területén a munkáltató részben kompenzálja a személyi jövedelemadó változásból
eredő, a munkavállalókat terhelő többletadóterheket.
A béren felüli juttatások az átlagos 13 százalékos alapbérfejlesztés mértékével emelkednek. Új elemként a Dunaferr dolgozói
év végi pulykapénzt is kapnak majd. A vállalatvezetés bejelentése
szerint a komoly bérfejlesztésre az elmúlt években megvalósult
termelésnövekedés adott fedezetet.

Bérmegállapodás az
RCH-nál
A Rail Cargo Hungaria vezetése és a szakszervezetek
(VDSZSZ Szolidaritás, VSZ,
MTSZSZ, Mozdonyvezetők
Szakszervezete) január 17-én
aláírták a 2019. évi bérintézkedésekről szóló megállapodást. A VKF által ajánlott 8%os átlagos bérfejlesztési
mértéket meghaladóan, a
munkavállalók 75%-át érintően,10%-os, kétszámjegyű bérfejlesztés
valósul meg. A mozdonyvezetői munkakörben is megtörténik a
bérsávok fejlesztése, úgy, hogy a mozdonyvezetőkre jutó 10%-os
bértömeg terhére a kevesebb szolgálati idővel rendelkező mozdonyvezetők 10%-nál magasabb, míg a hosszabb szolgálati idővel
rendelkezők alacsonyabb bérfejlesztésben részesülnek. A mozdonyvezető gyakornoki munkakörbe sorolt munkavállalók alapbére 2019. január 1-től a hatályos garantált bérminimum értékére,
195.000 Ft-ra emelkedik. Az RCH az öngondoskodás támogatásának jegyében a 2019. évi jogszabályváltozásból eredő – a munkáltatói oldalon jelentkező megtakarítást – teljes egészében vis�szaforgatja az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítésének
növelésére, így az 3,5%-ra emelkedik. Az egészségmegőrzés
ösztönzése érdekében a munkáltató továbbra is biztosítja az önkéntes egészségpénztári tagdíj 1%-os kiegészítését. A béren kívüli juttatás 2019. évi keretösszege: 450.000 Ft/fő/év.

ülésén a szakszervezetek és a munkáltató, azonos összeggel és tartalommal, mint a MÁV Zrt.nél, megállapodott a béren kívüli juttatásokról,
érdemi bértárgyalások azonban nem voltak.
A béren kívüli juttatások rendszerében alanyi jogú SZÉP kártyán
92.900 Ft illeti meg a Start munkavállalóit, míg a választható béren
kívüli juttatás 271.400 Ft lesz. A munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítés mértékét 4%-ra emeli.
Az ez évre vonatkozó bérfejlesztéssel kapcsolatban a szakszervezetek egybehangzóan kijelentették, hogy nem tartják elégségesnek a megállapodásban rögzített mértéket, a stratégiai munkakörökben tapasztalható létszámhiányt kezelni kell. A 3 éves
megállapodás 2019. évre vonatkozó átlagos 5%-os béremelési
javaslathoz képest a MÁV START sem mondott mást mint a MÁV

Zrt., ennél nagyobb átlagos bérfejlesztésre jelenleg nincs fedezet.
A rendelkezésre álló bértömeg felosztására javaslatot nem terjesztett elő. Azoknak a munkavállalóknak, akiket a minimálbér és
a garantált minimálbér 8%-os emelése érint, az alapbért január
1-től felemelik. További vállalaton belüli bértárgyalásokra csak a
MÁV csoportszintű egyeztetése után kerül sor. A MÁV-csoport
szintű bértárgyalások a bérfejlesztés érdekében tovább folynak.
Napirend volt a jegyvizsgálói munkakörcsaládba tartozó, 8,4
órás emelt munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók alapbér
kiegészítéséről szóló megállapodás 2019. évre vonatkozó aktualizálása. A MOSZ és VDSzSz Szolidaritás nem írta alá a megállapodást. Kérdésre a MÁV-START Zrt kijelentette, hogy a 400 órás
túlóratörvény alkalmazására nincs szükség a vállalatnál, azt nem
tervezik alkalmazni.
A következőkben a sajtóban megjelent 14 vasúti mellékvonal
bezárásáról kérdeztük a munkáltatót. A munkáltató kijelentette,
hogy a MÁV-START-nál nem készült ilyen tartalmú javaslat. A
munkáltató kijelentette, hogy az ITM és a MÁV Zrt. is közleményben cáfolta a vonalbezárásokról szóló híreket. „Vizsgáltuk ennek
lehetőségét, de a megrendelő minisztérium ezt egyértelműen
elutasította, mi ehhez tartjuk magunkat, tehát nem lesz vonalbezárás” - reagált a MÁV részéről az InfoRádiónak
Loppert Dániel, a MÁV kommunikációs igazgatója.
Az innovációs tárca ezt megerősítve azt közölte:
„vasúti mellékvonalak bezárása nincs sem napirenden, sem tervben.”
Barsi Balázs
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A MÁV-START-nál
Béremelés a Dunaferrnél,
aláírásra került a VBKJ
13 százalékot kapnak a
megállapodás
vasútüzemben dolgozók is. A MÁV-START januári érdekegyeztető tanács
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CSALÁD ÉS MUNKA

CSALÁDBARÁT A MÁV?
A MÁV-Start Expressz 2017. 2. számában az
alábbiakat nyilatkozta a Start humánerőforrás
igazgatója:
“Elsődleges feladatom az, hogy előkészítsek
egy, a vállalat egészére érvényes kultúraváltási
projektet, amelynek célja egy dinamikusabban
változó, a környezethez jobban alkalmazkodó
munkavállaló-, és családbarát munkahely megteremtése.
Nagyon komoly értékeink vannak: a hosszú,
kiszámítható karrierlehetőségek, az hogy stabil
kompenzációs rendszerrel dolgozunk. Ezek mind
olyan elemek, amelyek, én azt gondolom, nem
kellő súllyal vannak bent a fejekben – és ez igaz
a jelenlegi munkavállalóinkra is. Kulcskérdés,
hogy ők mit mondanak a saját munkahelyükről,
jó szívvel ajánlják-e a környezetüknek, ide hoznák-e a rokonaikat vagy a barátaikat. Közel tizenötezer nagykövetről beszélünk, aki adott esetben
jó- vagy rosszhírét viszi a cégnek, ezért kulturális
oldalról egy fontos kérdés, hogy ennek a tizenötezer embernek az álláspontját, az érzetét hogyan tudjuk befolyásolni. És nem úgy, hogy azt
mondjuk a kollégáknak: mondd azt, hogy ez egy
szuper hely! Odáig kell eljutnunk, hogy ők maguk
felismerjék, igen, valóban jól érzem magam, szeretek ide bejárni dolgozni.”
A fenti nyilatkozat közel kétéves. Mindeddig, számunkra kézzelfogható lépések nem történtek. Mondhatnám úgy, hogy nem
lett jobb. De mi is az a kultúraváltási projekt? (projekt - terv egy
összetett cél elérésére) Több írás található a témakörben, nekem
a két cikk tetszett a legjobban. Az egyik a Concordia honlapján
található, néhány sort idéznék:
„A SZERVEZETI KULTÚRA a szervezet azon jellemzőinek ös�szefoglaló neve, amelyek egy rá jellemző sajátos légkört teremtenek. A szervezeti kultúrának számtalan nézőpontja van: hogyan
bánnak egymással az emberek, milyen értékek szerint, milyen
folyamatok mentén működnek, milyen motivációs eszközöket
használnak, hogyan használják a hatalmat stb.”
„Egy vállalkozás akkor válhat hosszú távon sikeressé, kiemelkedővé, ha munkahelyi légköre, szervezeti kultúrája képes kihozni munkatársaiból a bennük rejlő legjobb teljesítményt.”
„Miért lehet fontos a kultúraváltás? A szervezeteknek a változó
környezethez alkalmazkodva változó viselkedésformákkal célszerű reagálniuk. A szervezeti viselkedés megváltoztatásához az
uralkodó értékeknek, hiteknek, normáknak, nézeteknek, azaz a
szervezeti kultúrának is alakulnia kell. Ezt a változási folyamatot
katalizáljuk kultúraváltási projektjeinkkel.”
( A teljes cikk az alábbi linken olvasható: https://www.concordia-od.hu/programjaink/ szervezeti-kulturavaltas )
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Azt hiszem, hogy az olvasottak alapján pozitív kicsengése van
a kultúraváltási projektnek. Valami azonban nem stimmel! Sokszor
a jó szándék kevés! Szabó Zsófia, az Ascon Consulting szervezetfejlesztőjének, a Piac és Profit oldalán megjelent cikkéből kiderül, hogyan lehet egy kultúraváltási projektet elszúrni:
„Egy szervezeti kultúrafejlesztési projekt során a célunk az,
hogy a vállalati stratégiát támogató viselkedési és gondolkodási
mechanizmusokat hozzunk létre. Ebből már érzékelhető, hogy
mélyebb rétegekben akarunk változásokat behozni a szervezet
életébe, olyan mintákat akarunk megragadni és megváltoztatni,
melyek sokszor
1. nem kimondottak, akár nem is tudatosak, inkább zsigeri
szintűek
2. sok éve, akár évtizedek óta meghatározzák a szervezeti
működést,
3. a szervezetben dolgozók megtanulták és „gyomorból”
működtetik.”
„Akik egy 3 hónapos folyamat során szeretnék a szervezeti
kultúrát alakítani, csalódni fognak! Igen intenzív erőbefektetéssel
is csak 2-3 év alatt érjük el a már érezhető változásokat. Általában
nagy energiákkal és várakozással indul a fejlesztés. Izgatottság
kíséri a jelenlegi és a kívánatos kultúra meghatározását, de már
kisebb lelkesedéssel jár a személyes mintáinkra való ránézés és
a szükséges változások megfogalmazása, megvalósítása.”
„Tipikus hiba, hogy a felsővezetés felhatalmazza, vagyis inkább
rátolja egy projekt-, vagy változásvezetőre a kultúraváltási projektet és azt gondolja, hogy ezzel meg is adta a fejlesztési projekt
támogatását. Pedig aktív felsővezetői minta nélkül nem lesz soha
kulturális változás.”
„Tipikus hiba, ha olyan szervezeti projekt is fut, mely a kultúrafejlesztéssel ellentétes üzenetet közvetít a szervezet számára. Egy
új kultúra irányában történő elmozdulást ellehetetleníti például, ha
az ösztönzési rendszer, vagy a „tanuld meg” kultúra a hagyományok továbbvitelét, vagy épp a hibázás kerülését erősítik.” (Például: az Etikai Bejelentő Rendszer – azaz nyomd fel a másikat –
kimondottan munkavállaló-, és családbarát. – V. Győző.)
„Gyakori, hogy a vezetők – sokszor kulcsemberekkel közösen
– megálmodják az új kultúra jellemzőit és elindulnak a nagy roadshowk, hogy ezeket az elképzeléseket a teljes szervezeten
végig vigyék. Ilyenkor szokott a nagy lendület egy értetlenséggel
találkozni: „jó, jó, értjük, hogy merre szeretnénk elmozdulni, de
mégis ezt hogyan képzelitek el a mindennapokban?” A program
elején általában nincsenek meg a válaszok a kultúra értékének
mérésére, de nagyon fontos, hogy a lehető leghamarabb arról
beszéljünk, hogy ez az új norma, érték hogyan nézhet ki a gyakorlatban, azaz hogyan vesszük észre, hogy valaki e minta mentén dolgozik.”
( A teljes cikk az alábbi linken olvasható: https://piacesprofit.hu/
kkv_cegblog/ot-tipikus-hiba-amit-elkovethetunk-a-szervezeti-fejlesztesnel/ )
2019. január-február

Nem vonom kétségbe az írás szerzőjének képességeit, azonban a fenti sorjázás inkább egy toborzó tájékoztatójába való, mert
a vasutaslét járulékos előnyeit olvashatjuk ki a sorok közül. Természetesen ezek jó dolgok, ha ki tudja a dolgozó használni! Hát
épp ez a lényeg! Ugyanebben a cikkben, a szerző írt még mást
is:
“Egyre több kutatás bizonyítja, hogy egy vállalat sikeréhez,
versenyképességéhez sokat tehet hozzá, ha a cég tekintettel van
a dolgozók családi hátterére, körülményeire. ...a munkavállalók a
figyelmességért cserébe motíváltabbak, lojálisabbak és elkötelezettebbek lesznek, hosszú távon lehet számítani rájuk, és hivatásként tekintenek a munkájukra.”
Ez a megállapítás azért más, mint a „Hogyan családbarát a
MÁV” című felsorolás.
Biztosan voltatok már úgy, hogy láttatok valamit a boltban, amit
megérte volna megvenni, de nem volt rá keret. Vagy, egy jó film
ment a moziban, de nem tudtatok rá elmenni a családdal, mert
képtelenség volt összehozni egy közös időpontot. Hiába vannak
lehetőségeid, ha nem tudod kihasználni! Ha a párod is vasutas,
akkor a közös programokra fergeteges zárótűz zúdul – igen, a
cég apró figyelmessége! Ettől családbarát a MÁV?
Nehéz szívvel látom, hogy életünk, családi életünk két pillére a
személyzetforduló és a vezénylés kidolgozása nem kap kellő figyelmet. A sok vezetői ígéret ellenére, nincsenek érdemi lépések
egy általánosan alkalmazható munkaidő beosztás modell kidolgozására. Nem egy felmondás kezdő lökése az elvtelen munkaidő beosztás. Vezetőink tétlenségének egyenes következménye
2019. január-február

a „végvári” létszámfogyás, ezzel a napi feladatok ellátásának ellehetetlenítését készítik elő. Ha nem tudunk közösen alkotni, akkor a szép szólamok nem lesznek elegendőek! Igaz, amíg egy
dolgozója is van a Cégnek, addig a főnökeinek is lesz munkája
- nyugodtan alhatnak!
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.)
VI. cikk
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét,
otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.
…
Egy átlagos család, havi hat-nyolc teljes napot (a hétvégék) tud
egymással tölteni. A párom forgalmista így nem vagyunk átlagos
család, de szerintem nekünk is jár 6-8 együtt töltött teljes nap,
ha nem is hétvégére esik. Ha egy hónapban egyetlen együtt töltött nap sincs, nem hiszem, hogy teljesül az Alkotmány fent hivatkozott passzusa. Miért vagyunk mi rosszabbak, mint egy átlagos család?
Még csak kísérlet sem történik arra, hogy a két vezénylés szinkronba hozó rendszert alakítsanak ki – bezzeg az Etikai Bejelentő
Rendszer léte nem volt kérdés! Még a szimpla pihenő kérés sem
működik zökkenőmentesen, mert vagy a miénk, vagy a párom
vezénylője is képes beleköpni a levesbe. Ettől családbarát a MÁV?
Az elmúlt pár évben Munkáltatónk kedvelt fogása lett az üres
ígérgetés. Előőrse volt ennek egy érdekes írás kivonata, amely
évek óta ott lóg a beíróban a falon: az INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁS
POLITIKA egy oldalas összefoglalása, be is van keretezve. Sokáig nem tudtam mi az az integrált irányítás politika, de a mottója tetszett: „Elégedett munkatársakkal az elégedett utasokért, a
kiszámítható, színvonalas személyszállításért!”
A szövegezésből nem derül ki minden kétséget kizáróan, hogy
mit takar az elégedett munkatárs meghatározás, csupán annyi
konkrétum van szavakba öntve, hogy a MÁV-Start célja emberközpontúan növelni vevői elégedettségét... Én is elröhögtem magam, amikor először olvastam.
Lehet mélázgatni a szavak értelmén: „munkatárs”, „elégedett”,
„színvonalas” – gondosan meghatározták a szóhasználatot –
mégis, aki a „végek” minden napjait éli, az tapasztalja: a hangzatos-, vagy éppen a falon lapuló kinyilatkoztatásokat szinte soha
nem követik érdemi tettek. A fenti nagyívű zászló felirat is csak
hiú remény volt arra, hogy nagyjainkba beléhasított a felismerés:
a szolgáltatás csak a járművektől nem lesz színvonalas! Addig,
amíg egy FLIRT szippantás-, víztöltés úgy ahogy formán működik;
egy tolatás elvégzését elszámolási vita akadályozza; amíg munkatársként alattvaló vagy s nem partner; amíg a problémáidat
nem tudod elmondani, mert leráznak, vagy meghallgatnak ugyan,
de köpnek a gondjaidra; amíg beleérző képesség nélküli, értelmi
balfékek hamvában holt elméleteit a verítékeddel, a családi életed-,
egészséged-, hited feláldozásával kell igazolnod, addig felfelé
biztosan nem fogunk menni. Persze a propaganda más! Tipikus
vezetői fortély: a színes, szélesvásznú, magyarul beszélő vetítés.
Csakhogy ez régi lemez! A „végváriak” tudják:
nálunk csak a fenéken billentés megy könnyen.
Ettől családbarát a MÁV?

Veres Győző
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Ilyen távlatból könnyebb volt rájönni, hogy a meghirdetett kultúraváltási projekt célja inkább a munkaerő beszerzésének egyfajta kísérlete. Gondolom, a még kitartó dolgozók sorsának javítása túl sokba kerül, főleg egy ügyetlen csapattal, így a terv
füstbe ment – ezért a csend.
Pedig a családbarátizáció nagyon kellene! Valami hiányérzet
lehetett a vezetés részéről, mert egy évvel a fenti riport megjelenése után a Vasutas Magazin tavaly áprilisi számában megjelent
egy írás, amelynek témája: „Hogyan családbarát” a MÁV? Nem
tudom az egész cikket idézni, csupán a főbb pontokat emelném
ki, a cikkíró tagolását használva:
• “A legismertebb családbarát juttatás a vasutas arcképes
igazolvány…;
• A munkaadó a rendkívüli élethelyzetbe kerülő vagy szociálisan rászoruló munkavállalókat is támogatja.
• A munkaadó nem csak a sportolást és a rekreációt támogatja - az Egészségmegőrző Program legfontosabb célja
a betegségek megelőzése.
• A MÁV által szervezett Juliális egy igazi országos vasutas
családi nap…
• A munkavállaló sikere egy egész család sikere: a vállalati
kitüntetés - a kiemelkedő teljesítményen túl - egyben a
támogató családi háttér elismerése is.
• Kiskarácsony, nagycsalád: a jótékonysági akció keretében
összegyűjtött ajándékok címzettjei a gyermekek. A MÁV a
négy- vagy többgyermekes dolgozókat ilyenkor szociális
segéllyel támogatja.
• Ingyenes filmvetítés és színházlátogatás: a vasutas munkavállalókat és családtagjaikat országszerte sokféle kedvezmény várja.”

MÁV-START KÜT

Tájékoztató
Tisztelt Kolléganők, Kollégák!
Ezúton szeretnék tájékoztatót adni, a MÁVSTART Zrt. Központi Üzemi Tanács (KÜT) 2018ben végzett munkájáról, valamint a munkáltató
által adott tájékoztatókról.
A januári ülés:

Mint eddig minden évben a Központi Üzemi Tanács most is
nagy reményekkel indult neki az új évnek. Januári első ülésen
elfogadtuk a Munkatervet, melyben célirányosan határoztuk meg
a Tanács 2018. évi munkáját. Ezen az ülésen Csépke András
vezérigazgató úr tartott tájékoztatót a 2017. év eredményeiről, és
a 2018. évi vállalati tervekről. Vezérigazgató úr kiemelte, hogy a
MÁV START Zrt.-nek a 2017. év jó év volt. Menetdíj növekedés
volt tapasztalható, 50 %-kal nőtt az e jegy szolgáltatás igénybevétele és bevált a jegykiadó automaták 5%-os kedvezményes
jegykiadásához fűzött remény is. További jegykiadó automaták
beállítása van tervbe véve, amely kiváltaná a fedélzeti jegyértékesítést. Fontos elemként említette a teljesen megrendelés alapú
vontatás szolgáltatás kialakítását. Pozitív mérleget mutatott a
teherkocsi karbantartás és elkezdődött az IC kocsik gyártása. A
2018. évvel kapcsolatban elmondta, hogy a legfontosabb a beruházási terv megvalósítása. Vezérigazgató úr készségesen választolt a Központi Üzemi Tanács tagjai által feltett kérdésekre.
A következő napi rendi pontban a Központi Üzemi Tanács és a
munkáltató megállapodott a szociális segélykeret felosztásának
irányelveiben, melyek a következők: a területi Igazgatóságokra
szociális és temetési segélyre az éves keret 90%-át adtuk át, a
fent maradó 10 % a Központi Üzemi Tanács kezelésében maradt.
Harmadik napi rendben tájékoztatást kaptunk az Elektronikus
Vonat Terhelési Kimutatás (EVTK) működéséről, melyet Bihari
Lajos technológiatervezés vezető és Sterbinszky Ernő üzemeltetés támogatási szakértő tartott. Sterbinszky Ernő kiemelte, hogy
a labor és az élet más-mást produkált, de a munkatársak gyorsan
elsajátították a kezelést, és ezért túl nagy fennakadás nem keletkezett. 2018. évben további fejlesztések várhatók.
Következő napirendi pontban tájékoztatást kaptunk a várható
bérmegállapodásról, melyben az irányelvek szerint - mint azóta
tudjuk - 10+2 %-os emelés volt tervezve.
Ráczné Bodnár Adrienn igazgató asszony fontosnak tartja az
Igazgatósági szociális intézmények helyzetét, melyet személyesen
kíván a közeljövőben felülvizsgálni és a Központi Üzemi Tanács
elnökének aktív közreműködését is igénybe kívánja venni. Egészségmegörző Program kiadásra került az Igazgatóságokra.

Februári ülés:

Első napirendi pontnak megfelelően Varga Zoltán gazdasági
igazgató tájékoztatót tartott a Társaság 2017. évi gazdasági helyzetéről, előre bocsájtva, hogy a felsorolt adatok nem teljesen
pontosak, mert a könyvelési mérleg májusra várható. Ettől függetlenül az általános mérleg nagyban nem változik a májusi zárással. A társaságnak kb. 260 milliárd forint a költségvetése. A
bevételek elsődlegesen a személyszállításból, a MÁV Cargo-val
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kötött megállapodásból, valamint az állami támogatásból állnak.
A bérfejlesztésre 5,6 milliárd forintot adott a tulajdonos. A vontatási bevételek nagyban függnek a Cargo működésétől. Beruházási terv 2017.-ben teljesült, melyre 20 milliárd forint volt előirányozva.
Második napirendi pont a Munkáltató elfoglaltsága miatt a rendkívüli KÜT ülésre lett átprogramozva, melyet 5 nap múlva február
20.-án tartottunk. Ezen az ülésen tájékoztatót kaptunk a VBKJ
megállapodásról, valamint döntés született 5 db rendkívüli segély
odaítéléséről.

Márciusi ülés:

Napirend előtt az elnök tájékoztatót tartott a humánerőforrás
igazgató asszonnyal a pécsi igazgatóság területén folytatott bejárásról, amelynek célja a jóléti és szociális épületek helyzetének
felmérése volt. Pécsen a TSZVI igazgatója Csöndes Ákos kalauzolt és bemutatta a készülő új TSZVI központot. a JBI részéről
Baumgartner Péter mutatta be a kocsivizsgálók részére elkészített munkahelyet, amely jól felszerelt étkező és pihenő helyiséggel
van ellátva. Pécs után Bátaszéken a mozdonyvezetők jelentkezési és pihenőhelyét látogattuk meg, ahol megállapításra került,
itt van mit tenni az elfogadható környezetért.
Az első napirendi pontban Kakuk István biztonsági igazgató
prezentációs tájékoztatót tartott a MÁV START Zrt. közlekedés
2019. január-február

mozdonyvezetők részére kiadásra kerültek az okostelefonok. Az
EVTK-val kapcsolatban elmondta, hogy használatába a jegyvizsgálókon kívül a kocsivizsgálók is teljes körűen bekapcsolódtak.
A KÜT tagjai által felvetett szakmai kérdésekre azonnal válaszolt,
a javaslatokat pedig feljegyezte.
Jóléti és szociális ügyek és aktuális kérdések napirendi pontban
Ráczné Bodnár Adrienn humánerőforrás igazgató válaszolt a
kérdésekre, valamint döntés született 1 db rendkívüli segély kifizetéséről.

Áprilisi ülés:

személyi sérülések, öngyilkosságok, a tűzesetek, a tolatások
során bekövetkezett balesetek, a közlekedő vonatokkal történt
jelző meghaladások. Bujdosó Csenge adatvédelmi tisztviselő
bemutatkozása után tájékoztatott a személyes adatok védelméről, kezeléséről tett munkáltatói intézkedésekről. mondandójában
kiemelte, hogy incidenskezelő, valamint adatvédelmi munkacsoport fog megalakulni. Mind két biztonsági szakember készségesen válaszolt a Központi Üzemi Tanács tagjai által feltett kérdésekre.
A második napirendi pontban Ughy Kálmán üzemeltetési igazgató tartott tájékoztatót az üzemeltetéssel kapcsolatban és tájékoztatója után kérte a Központi Üzemi Tanács tagjait, hogy kérdezzenek arról, amit tudni szeretnének és ennek szellemében
folytatódott a tanácskozás, ezen része. A KÜT tagjai több kérdést
tettek fel, a jegyvizsgálók fordatervezésével, a menetrendtervezéssel, a munkaközi szünettel, a pihenő helyiségek felújításával,
a pihenőidőkkel stb. kapcsolatban, melyre igazgató úr helyben
válaszolt.
Harmadik napirendi pontban Rácz Imre Miklós üzemeltetés
támogatás vezető tartott tájékoztatót a mozdonyvezetők Táblagép
Projekt helyzetéről, működéséről. Kifejtette, hogy a mozdonyokra a táblagép folyamatos működését biztosító dokkolók fel lettek
szerelve, a táblagépen modemcserét kívánnak végrehajtani és a
2019. január-február

A Munkavédelmi Bizottsággal együttesen zajlott, melyre meghívást kapott Csépke András vezérigazgató úr is, de egészségi
állapota nem tette lehetővé az ülésen való részvételt, ezért az első
napirendi pont elmaradt.
Második napirendi pontban a mindkét testületet érintő ruházati ellátásról szóló tájékoztatót Molnár Péter a MÁV SZK Zrt. készlet és raktárgazdálkodási régió vezetője tartott. Molnár úr elmondta, hogy a START részéről a PKR nevű ruházati számítógépes
igény bejelentőbe 5000 db startos megrendelés érkezett, valamint
2216 db-ot papíralapon adtak le, az így keletkezett 7216 igényből
7039 utalványozva lett. Elmondta, hogy a PKR-ben belépési
problémák adódtak, melyeket már kijavították, s ezek a 2019. évi
igényléseknél már nem lesznek érzékelhetők. Elmondta továbbá,
hogy az elmaradt egyen- és formaruha igényeket folyamatosan
elégítik ki. A munkaruházat tekintetében nincs elmaradás. A cipőhiánnyal kapcsolatban felvetett kérdésekre azonnali megoldást
ígért.
Harmadik napirendi pontban tájékoztatót kérdünk a MÁV START
Zrt. személy és vagyonbiztonsági helyzetéről, melyet Kakuk István
biztonsági igazgató távolléte miatt, Gál Péter a biztonsági igazgatóság vagyonbiztonsági koordinátora terjesztett elő.
Gál úr elmondta a legutóbbi jegyvizsgálót ért támadás részleteit, kifejtette, hogy a Rendőrség felé 500.000.-Ft nyomravezetői
díj van felajánlva az elkövető megtalálására. A vonatkísérő személyzet biztonságát szolgáló testkamera rendszer bevezetéséről
elmondta, hogy meg kellett oldani a jogszabályi akadályt, melynek
elhárulása után most már elkezdődött a testkamerák kiválasztása. E témával kapcsolatban mindkét testület tagjai kifejtették álláspontjukat, s többféle javaslatot fogalmaztak meg Gál Péter felé.
Negyedik napirendi pontban Gál Enikő esélyegyenlőségi referens a MÁV START ZRt. Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke tartott
tájékoztatót a bizottság működéséről, valamint a MÁV Csoportban
elfoglalt helyéről. Tájékoztatójában elmondta, hogy esélyegyenlőségi terv készül, valamint az elavult panaszkezelés javítására
folynak erőfeszítések.
Jóléti és szociális ügyek napirendi pont keretein belül, melyen
a Központi Munkavédelmi Bizottság tagjai természetesen nem
vettek részt, 3 db rendkívüli segély odaítéléséről döntött a Központi Üzemi Tanács, valamint a Munkáltató részéről Miterli Edit
humánerőforrás gazdálkodás vezető.

Májusi ülés:

A májusi ülésen Varga Zoltán gazdasági igazgató tartott tájékoztatót a MÁV START Zrt. 2017. évi gazdasági helyzetéről. Igazgató úr kitért arra, hogy az átlagos állományi létszám 250 fővel
elmaradt a tervezettől, mind ezek ellenére jobbak lettek az eredmények. A beruházás elérte a tervezett szintet, ezáltal az esz-
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biztonságának 2017. évi helyzetéről. A prezentációban kiemelten
jelen van: a közlekedésbiztonsági statisztika, az ütközéses balesetek száma, a jelentős kisiklás, mozgó vasúti jármű által okozott

MÁV-START KÜT

közállomány kevésbé romlik. Az év folyamán 27 milliárd forint lett
kifizetve. A bérfejlesztések értéke 5 milliárd forint volt. A személyszállítási bevétel a tervekhez képest kevesebb, de több mint a
bázis. Az évvégéig 8,5 milliárd Eurofima végtörlesztés, az évvégi
jutalom (40.000.-Ft/fő) 800 milliós létszámköltséget eredményezett. A 2017. évvégi állományi létszám 13.979 fő volt. Igazgató úr
tájékoztatója után válaszolt a Központi Üzemi Tanács tagjai által
feltett kérdésekre. Jóléti és szociális ügyek napirendi pont keretében 7 főt részesített rendkívüli segélyben a testület.
Aktuális kérdések napirendi pontban Miterli Edit humánerőforrás gazdálkodási vezető válaszolt a napi problémákra.

Júniusi ülés:

Tájékoztatót kértünk a MÁV START Zrt. munkavállalóinak időszakos oktatásáról, vizsgáztatásáról, melyet Milánovits István
oktatási koordinátor prezentációs formában tárta az ülés elé.
Tájékoztatójában kitért a típus és vonalismereti képzésekre,
elmondta, hogy a START-nál nagyon kevés a vizsgabiztos (43 fő),
ez nem igazán elég arra, hogy a folyamatos képzés és vizsgáztatás megvalósuljon. A ZEBRA fedélzeti eszközzel kapcsolatban
kijelentette 2658 fő képzését kell decemberig végrehajtani, melyet
a BGOK végez. Az időszakos vizsgákkal tekintetében elmondta,
hogy két javító vizsgát lehet tenni, ha nem sikerül, akkor alapképzésen kell részt venni. Milánovits úr válaszolt a KÜT tagjainak
kérdéseire és elektronikusan átadta a prezentációt.
Következő napirendben tájékoztatást kértünk a közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről, és a 2018. évi elképzelésekről. A tájékoztatóra Morvai Judit szolgáltatásfelügyelet vezető
érkezett. aki ismertette a felügyelet munkáját, elmondta, hogy 13
fő gépészeti vonalellenőr, 38 fő vizsgáló főkalauz – melynek létszámát 50 főre tervezik felölteni – és 7 fő felügyelő szakértő vesz
részt a munkában. Prezentációs tájékoztatót tartott a közszolgálati eredményekről, ezen belül a szolgáltatási színvonal alakulásáról, a szolgáltatási szint alakulását befolyásoló tényezőkről.
A tájékoztatóból kiderült, hogy sok a visszatérő hiányosság.
Harmadik napirendi pontban tájékoztatást kértünk a mozdonyfelvigyázói munkakör megszüntetésének jelenlegi állapotáról,
valamint a mozdonyvezetők fel- és lejelentkeztetési formák munkáltatói elképzelésekről.
A tájékoztató megtartására Schwartz István általános vezérigazgató-helyettes és Ughy Kálmán műszaki igazgató vállalkozott.
Kifejtették, hogy a mozdonyfelvigyázók személyzetirányítói munkakörben kerülnek foglalkoztatásra, a mozdonyvezetők fel- és
lejelentkezésének módját két ütemben tervezik megvalósítani. Az
első ütemben a személyes lejelentkezések elhagyása, a második
ütem a személyes feljelentkezést havi kettő esetre korlátozná.
Elmondták továbbá, mind ezek megoldásában elengedhetetlen
a mozdonyvezetői tábla PC kifogástalan működése, valamint a
mozdonyvezetők együttműködő magatartása. Az ezzel kapcsolatos problémákra elmondták, hogy megvizsgáltak minden helyzetet, és elkívánják hárítani a felmerülő hiányosságokat.

Júliusi ülés:

Az ülés a Baross Gábor Oktatási Központ (BGOK) II. emeleti
nagytermében került sor, abból az okból, hogy a Központi Üzemi
Tanácsból nyugdíjba távozott kolléganő pótlását, a meghívott
Üzemi Tanácsok megvalósítsák.
Ebből az alkalomból az első napirendi pont témájaként felkér-
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tük Dr. Milovecz Márk munkajogi vezetőt, tartson tájékoztatót a
Kollektív Szerződés és a Munkatörvénykönyv, munkavállalókat
érintő változásairól.
A munkajogi vezető úr, a tájékoztatót úgy tartotta, hogy megkérte a jelenlévőket tegyenek fel kérdéseket az őket legjobban
érdeklő témákról.
A második napirendi pont az új Központi Üzemi Tanács tag
megválasztásáról szólt. A megüresedett helyre két jelölés történt,
a jelenlévő Üzemi Tanács tagok a Vasutasok Szakszervezetének
jelöltjét támogatták, a szavazásról kézzel írt jegyzőkönyv készült.
Harmadik napi rendi pontban Ráczné Bodnár Adrienn humánerőforrás igazgató asszony tartott tájékoztatót, hasonló módon,
mint a munkajogi vezető. A tájékoztató befejezése után a Központi Üzemi Tanács és a Munkáltató 1 fő munkavállaló részére
rendkívüli szociális segély odaítéléséről döntött.

Augusztus hónapban a szabadságolások miatt nem
tartott ülést a Központi Üzemi Tanács.
Szeptemberi ülés:

Első napirendi pontban bemutatkozott Pálfy Sándor a MÁV
START Zrt. Biztonsági Igazgatóság újonnan kinevezett igazgatója. Igazgató úr elmondta, eltökélt szándéka megfelelni az elvárásoknak, és mindent megtesz, mind a forgalom biztonság stabilizálására, mind a jegy vizsgálókat ér t támadások
visszaszorítására. Az első és a második napirendi pont között a
Központi Üzemi Tanács munkavállalói tagokat delegált a MÁV
STAR Zrt. Felügyelő Bizottságába. Ennek kapcsán meghívót küldött a társaságnál képviselettel rendelkező Szakszervezeteknek,
tegyék meg javaslataikat a delegáltak személyére. A felkérésnek
három Szakszervezet tett eleget, a VDSZSZ Szolidaritás, a Vasutasok Szakszervezete és a Mozdonyvezetők Szakszervezete. Két
személyre tett javaslatot a három szervezet a VDSZSZ Szolidaritás részéről Halasi Zoltánt a szervezet elnökét, a Vasutasok Szakszervezete, a VSZ START Szakmai képviselet vezetőjét Fridrich
Imrét jelölte, a Mozdonyvezetők Szakszervezete mindkét jelöltet
támogatta, akiket a Központi Üzemi Tanács egybehangzóan delegált a MÁV START Zrt. Felügyelő Bizottságában.
Második napirendi pontban a 2018. évben meghirdetett tanfolyami képzések tapasztalatairól Ábele Szabó Andrea kompetencia és utánpótlás koordinátor tartott tájékoztatót.
Tájékoztatójában Andrea kitért arra, hogy elsősorban a stratégiai munkakörökben (mozdonyvezető, jegyvizsgáló, kocsivizsgáló, pénztáros) felmerült létszámhiány pótlására indítanak
tanfolyami képzéseket. Elmondta továbbá, hogy a MÁV START
Zrt. munkavállalói közül 128 fő jelentkezett, a három ágon indult,
vasúti felsőfokú képzésre. Az elearning képzésen 5000 fő vett
részt, a nyelvi képzés külső szolgáltatóval történik. A tájékoztató után Andrea készségesen válaszolt a Központi Üzemi Tanács
tagjai által feltett kérdésekre.
Jóléti és szociális ügyek keretén belül 7 fő kérelméről döntött
a Munkáltató jelenlévő képviselőjével a Központi Üzemi Tanács.

Októberben

Miskolcon tartott kihelyezett ülést a Központi Üzemi Tanács.
Az ülésre meghívást kapott a MÁV START Zrt. Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjai. A miskolci JBI és TSZVI igazgatói, valamint a miskolci JBI és TSZVI Üzemi Tanács elnökei.
2019. január-február

Novemberi ülés:

Első napirendi pont keretében általános tájékoztatót kértünk a
MÁV START Zrt. munkavállalók szolgálati lakáskérelmének helyzetéről, valamint a társaság egyéb jóléti célú intézkedéseiről.
A tájékoztatóra Roszpopa Péter humánpolitikai szakértő érkezett, aki elmondta a szolgálati lakásokat versenyeztetéses pályázaton lehet elnyerni. Ez évben eddig háromszor volt pályázat
bontás, melyeken kilenc fő START-os munkavállaló jutott szolgálati lakáshoz. Elmondta továbbá, hogy a pályázati formák nagyon
szigorúak, érvénytelenné tehet egy pályázatot, ha a borítékon a
kérelmező neve rajta van. Az egyéb jóléti intézkedések kapcsán
tájékoztatott arról, hogy 2018. évben eddig 610 fő kért a területeken szociális segélyt, valamint a Központi Üzemi Tanács keretéből 22 fő élt a lehetőséggel. Egészségmegörző Programról
elmondta, eddig 476 fő vett részt a programokon, a résztvevők
évvégi várható létszáma 660 fő.
2019. évben a Munkáltató 707 főre kívánja bővíteni a férőhelyeket. A szűrő vizsgálatokon kívül mentális egészségügyi programmal bővül a program csomag, melybe a stressz oldás, valamint
pszichológiai konzultáció is választható.
Második napirendi pontban Tóth László műszaki koordinátor a
munkakörülmények javítására, a biztonságos és egészségre nem
ártalmas munkakörnyezet kialakítására tett intézkedések ered-

ményeiről prezentációs formában tartott tájékoztatót.
A prezentációban széles körűen ismertette az egyes területi
igazgatóságokon megvalósult épületfelújítási munkálatokat, de
sajnos az előadásból kimaradt a gördülő állomány korszerűsítésének helyzete, illetve az utazó személyzet munkakörülményeinek
javítására vonatkozó megvalósítások. Eben a témában később
kér tájékoztatót a Testület.
Mindkét napirendi pont végén lehetőség nyílt a Központi Üzemi
Tanács tagjainak az előadókhoz kérdéseket feltenni, melyre ők
igyekeztek kielégítő válaszokat adni.
Jóléti és szociális ügyek tekintetében öt segélykérelem érkezett,
melyből kettőt sajnos adathiány pótlásra vissza kellett küldeni.

Decemberi ülés:

Az ülésen a Központi Üzemi Tanács tagjai eszmecserét tartottak a közelgő Üzemi Tanács mandátumok lejártával kapcsolatban.
Egyetértettek abban, hogy a Munkáltatóval közösen Választási
Koordinációs Bizottságot kell létrehozni, melynek feladata, iránymutatást adni a Választási Bizottságok részére, illetve elkészíteni
egy olyan dokumentum csomagot, melyet az Üzemi Tanács választásokon valamennyi Választási Bizottság fel tud használni.
Az egyetlen napirendi ponti tájékoztatót Ráczné Bodnár Adrienn
humánerőforrás igazgató asszony vállalta magára.
Tájékoztatott arról, hogy az Egészségmegörző Program keretében 660 fő volt a 2018. évi létszám, melyet 2019. évben 707
főre kívánnak bővíteni. A 2019 évi Egészségmegörző Programban
a szűrőprogramokon kívül mentális preventációs program munkahelyi vagy egyéb stressz leküzdéséhez szakorvos segítségét
lehet igénybe venni. Elmondta továbbá, hogy 2019. évben a személyi jövedelem adó változás miatt az Egészségmegörző Programot igénybe vevő munkavállalókat 33,5 %-os adó terheli.
A program időpontjai Hévíz 367 fő, március 4-november 25-ig,
Harkány 170 fő, március 4-november 24-ig, Balatonfüred 170 fő
március 4-október 27-ig. A MÁV START Zrt. szervezet átalakításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kaptuk: a Szervezeti
és Működési Szabályzat módosítása elvégezve, a hatályba léptetés tolódik, mely igazodni kell a MÁV Zrt. átalakítási programjához, ezért a következő időpont 2019.
március 01., amikor bekövetkezhet a
Területi Igazgatóságok átalakítása.
Jóléti szociális ügyek tekintetében
a Központi Üzemi Tanács részére
1.420.804.-Ft maradt, melybe beletartozik a területeken fennmaradt összeg
is. Ezt az összeget a Munkáltatóval
egyetértésben kilenc fő segélykérelme
között osztották fel.
2018-ban 40 db utasítástervezet
véleményezésére kapott lehetőséget
a Központi Üzemi Tanács.

Bordás Imre
2019. január-február
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Első napirendi pontként a Központi Üzemi Tanács meghallgatta a MÁV START Zrt. Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjainak
beszámolóját.
Második napirendi pontként a miskolci terület munkájáról tartott
tájékoztatót Bakos Csaba TSZVI igazgató és Zelenák Zoltán JBI
igazgató.Az igazgató urak prezentációs tájékoztatót tartottak
melyben igyekeztek részletesen ábrázolni az általuk irányított
terület munkáját. A tájékoztatót követően a Vezetők teljes nyitottsággal válaszoltak a feltett kérdésekre.
A rövid kávészünet után a miskolci JBI Üzemi Tanács jelenlévő
képviselője tartott tájékoztatót a testületük munkájáról, ezt követően a Központi Üzemi Tanács elnöke felolvasta azt a tájékoztatót,
amelyet a TSZVI Üzemi Tanács elnöke juttatott el az ülésre.

XXXXXXXXXX

MAGENTA 1:
BENNE VAN MINDEN EGYBEN
Egyesítsd a megújult Magenta 1-ben kedvezményes dolgozói
mobilcsomagodat és legalább két otthoni Telekom szolgáltatást,
így 30% havidíj-kedvezményt kapsz az otthoni szolgáltatásaidra
és további Magenta 1 előnyökhöz is jutsz!
telekom.hu/magenta1-dolgozoiflotta

A MEGÚJULT MAGENTA 1 CSOMAGOT IGÉNYEIDNEK MEGFELELŐEN ALAKÍTHATOD
Kedvezményes dolgozói mobilcsomagod mellé TV, otthoni internet és otthoni telefon szolgáltatásaink közül bármelyik kettőt,
vagy akár mindhármat választhatod!

HOGYAN LEHETSZ MAGENTA 1-ES?
Egyesítsd Magenta 1-ben dolgozói mobilcsomagod és Telekom otthoni szolgáltatásaidat, így 30% kedvezményt kapsz az otthoni
szolgáltatások havi díjából, és további Magenta 1 előnyökhöz is jutsz.
Ha már vannak Telekom szolgáltatásaid, válts a Magenta 1-be bevonható díjcsomagokra!
HAVI DÍJAS MOBILCSOMAG
Kedvezményes dolgozói díjcsomag

TV:

OTTHONI INTERNET:

OTTHONI TELEFON:

Szuper Családi Mozi

41 HD + 106 TV csatorna + díjmentes Moziklub

Szuper Családi HD

31 HD + 106 TV csatorna

Alap

34 TV csatorna

Net XL:

2000

1000

Net L:

1000

1000

Net M:

300

75

Net S:

150

50

Mbit/s

Mbit/s

Mbit/s

ÚJ,
B
GYORSAB
K
CSOMAGO

Mbit/s

Hoppá Plusz
Alap

A fenti táblázatban szereplő értékek a kínált fel- és letöltési sebességek. A Net XL díjcsomag maximális letöltési sebessége több eszköz egyidejű használatával érhető el. A Net L díjcsomag sebességének eléréséhez szükséges alapvető
2019. január-február
rendszer- és eszközkövetelményekről rövid tájékoztató a telekom.hu oldalon található. Garantált le- és feltöltési sebességek (Mbit/s): Net XL é s L 300/50; Net M 100/30; Net S 60/25. A jelzett sebességértékek
a Magyar Telekom optikai
hálózatával lefedett szolgáltatási területein érhetők el.
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A kedvezmény és feltétel rendszer röviden, ha a MAGENTA 1-et választod:
Egyesítsd Magenta 1-ben kedvezményes MOSZ tagi mobilcsomagodat és legalább két otthoni Telekom szolgáltatást (TV,
internet, vezetékes telefon), így 30% havidíj kedvezményt kapsz az otthoni szolgáltatásaid havidíjából.
• A mobil adatforgalom megduplázódik, valamennyi hívószám esetén, ami a MOSZ tag nevén van. Megduplázzuk a mobilcsomagodban foglalt belföldi adatod, és az igénybe vett havi díjas bővítő opciókban foglalt adatot is.
• 30.000 Ft készülék vásárlási kedvezményt érvényesíthetsz, TV, táblagép, notebook, okostelefon vásárlása esetén,
amennyiben
• vagy új 2 év hűségidős mobiltelefon szerződést kötsz,
• vagy legalább 1 új otthoni (TV, internet, vezetékes telefon) előfizetést kötsz / hozol át a Telekomhoz
• Az ajánlat a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal érvényes.
• Amennyiben otthoni Telekom TV csomagodat is egyesítetted a Magenta 1 csomagban, az előfizetett
csatornákat a mobilodon is bárhol nézheted anélkül, hogy az a mobil adatforgalmadat terhelné.

•

További tájékoztatás a Telekom hálózat boltjaiban érhető el.
A Magenta1 csomag igényléséhez elég bemenni az ügyfélszolgálatra, tagsági igazolás NEM szükséges!
Hegedűs Gizella

Ha kihagysz egy megállót!
A MÁV-START Zrt. KSZ 3. sz. melléklete szabályozza a hátrányos jogkövetkezmények és munkavállalói
kártérítési felelősség érvényesítésének rendjét. Ennek a mellékletnek 4. pontja tartalmazza a hátrányos
jogkövetkezmények alkalmazásának menetét, a tudomásszerzés megállapítását, a tényfeltáró vizsgálatot.
Élénk vita alakult ki arról, hogy a munkáltatónak minden esetben KELL-E tényfeltáró vizsgálatot, személyes
meghallgatást tartania? MÁV-START KSZ szerint nem, azonban a további viták elkerülése miatt egyeztettünk ebben a kérdésben a munkáltatóval, így a Start kiadott egy belső rendelkezést a munkavállalók
személyes meghallgatásával kapcsolatban:
„A munkáltatói ellenőrzések során megállapított vagy a munkavállaló részéről eseményjelentés formájában jelentett utasításellenes munkavégzés esetében a munkavállalói felelősség és tényállás teljes körű,
objektív tisztázása érdekében indokolt lehet a dolgozó saját kérésére történő meghallgatás... amennyiben
olyan lényeges és érdemi információt kíván közölni, amely a felelősségét egyértelműen érinti és az adott
körülményt és tényt a
munkáltató nem vizsgálta,
vagy arról nem rendelkezhetett tudomással. A munkavállaló erre irányuló kérését késedelem nélkül írásban
köteles előterjeszteni, megjelölve annak indokát. Ebben
az esetben a munkavállaló jegyzőkönyvi meghallgatását biztosítani kell”
Így szól a kiadott rendelkezés majdnem szó szerint.
Tehát ha valaki kihagyott egy megállót, nem a kijelölt
helyen állt meg, sebességtúllépést követett el, engedély
nélküli személyt vitt a vezetőálláson stb. ezzel kapcsolatban is kérheti azt, hogy hallgassák meg, hogy el
tudja mondani azokat az enyhítő körülményeket, amelyeket egyébként a munkáltató nem vizsgált volna, vagy
nem szerzett volna róla tudomást és enélkül hozott
volna munkáltatói határozatot.

2019. január-február
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A T-SYSTEMS - TÁRGYALÁSAINKNAK KÖSZÖNHETŐEN - ELÉRHETŐVÉ TETTE, HOGY A MOSZ TAGI A ÉS B MOBILTELEFON DÍJCSOMAGJAIVAL IS IGÉNYBE LEHET VENNI A TELEKOM MAGENTA1 KEDVEZMÉNYT, AMI EGY ÚJABB
LEHETŐSÉG AZOKNAK, AKIKNEK MOSZ TAGKÉNT MOBILTELEFON ELŐFIZETÉSE VAN.

SZAKMAI KITEKINTÉS

Megújuló mozdonyszimulátor
Akik olvasták a legutóbbi Mozdonyvezetők Lapjában megjelent cikkemet, azok tudják, hogy már
az elmúlt év decemberében is a megújult szimulátorról szerettem volna írni, de, mivel nem sikerült a belga szakembereknek elkészülniük a munkával, hát későbbre halasztottam a tudósítást.
Sajnos máig nem tudták a berendezést készre
adni, ezért most is csak egyfajta előzetessel szolgálhatok a témával kapcsolatban. A későbbiekben a most ismertetett helyzethez képest bizonyos dolgok még módosulhatnak, változhatnak.
Amint az sokak számára ismert, a régi, öreg CORYS szimulátorunk már erősen a végét járta, nyilvánvalóvá vált, hogy előbbutóbb nagyobb javításra szorul. A hardver elemei elkoptak a sok
használattól, a szoftver pedig – részben a frissítések elmaradásának következményeként - egyre több hibával működött, tehát
a szerkezet tagadhatatlanul megérett a teljes felújításra. Pénz
hiányában azonban a rekonstrukció rendre elmaradt, mi, oktatók
pedig kínlódhattunk a visszatérő hibákkal, a program lefagyásával és magyarázkodhattunk, mentegethettük magunkat az oktatáson megjelent mozdonyvezetők előtt. Azután tavaly megtörni
látszott a jég, megszületett az elhatározás és ezzel együtt a pályázati kiírás. A munkát azonban nem az eredetileg a szimulátort
legyártó francia CORYS cég nyerte el, hanem egy Belgiumban
bejegyzett társaság. Az okokat nem ismerem, így azokkal nem
is kívánok foglalkozni.
De lássuk, milyen is lesz – ha egyszer elkészül – ez az új szimulátor! Mennyiben lesz más, mennyiben lesz jobb - vagy ros�szabb - a réginél? (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a magam
részéről sajnálom a régi szimulátorunkat, hiszen annak idején ott
voltam Grenoble-ban, a Corys gyárban a szerkezet születésénél,
aktív részese voltam a megvalósításának, könnyen és gyorsan
tudtam programokat létrehozni rajta - akár oktatások közben is,
ha azt érzékeltem, hogy az utasítás egy-egy pontja nem egészen
világos a megjelent mozdonyvezetők számára – , és most vénülő (hülyülő) fejjel egy teljesen új rendszert kell nagyon gyorsan
elsajátítanom. Ugye könnyen belátható, hogy ez a körülmény nem
túl vonzó számomra? Még akkor sem, ha az új gépünk sokkal
jobb lesz a réginél.)
Mindenesetre, a rekonstrukciós munkálatok ha lassan is, de
folynak, a lemaradás ellenére látható, hogy mire számíthatunk. A
gépet már bekapcsolhattuk, bizonyos dolgokat már kipróbálhattunk rajta, sőt, egy próbaképpen elkészített szakaszon mentünk
is virtuális mozdonyunkkal. Az éberségi és vonatbefolyásoló berendezés azonban még nem működik. Emlékszem, annak idején
a franciáknak is ez okozta a legnagyobb gondot. Ki tudja miért
oly nehéz felfogni a működési elvét? Szerintem nem annyira bonyolult.
Az első és legfontosabb újdonság, hogy a megújult szerkezet
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képi világa szebb a réginél, és sokkal több dolog építhető be a
programba. A pálya térkép alapján is elkészíthetővé válik, bár a
design elemek korlátozott száma miatt mégsem tudjuk majd az
egyes vonalakat valósághűen megjeleníteni. A rendszer képes
lesz regisztrálni és tárolni a szimulátoros mozdonyvezetést végző
dolgozó tevékenységét, ami módot adhat arra, hogy az oktató és
az oktatott utólag, együttesen kiértékelje a gyakorlatot és megbeszéljék az esetlegesen elkövetett hibákat. A feladatot elkészítő
oktatónak lehetősége nyílik arra is, hogy a menet egy-egy pontján - a program megállítása mellett – álló képet jelenítsen meg a
virtuális pálya képernyőjén és azon kérdést intézzen a hallgatóhoz.
A helyes válasz kiválasztása (bejelölése) után a látszólagos vonattovábbítás folytatódhat tovább. (E lehetőséget a valóságban
megjelenítve még nem volt alkalmam látni, csak az egyik oktatás
alkalmával a belga szakemberek beszéltek róla. Ha minden igaz,
a bejátszandó álló képeket az oktató maga is elkészítheti, ha meg
tudja csinálni PNG fájl formátumban. Ha nem, akkor valahonnan
letöltheti és a program egy tetszőlegesen kiválasztott pontjára
beépítheti. Például, amikor a hallgató vonatával hívójelzéssel jár
ki egy szolgálati helyről, a menet megszakítását követően megjelenhet egy sötét, nem kezelt hívójelzés feloldása jelző képe és
hozzá a továbbhaladás lehetőségeit firtató kérdés három válas�szal, amelyekből természetesen csak egy a jó. Ha a helyes válasz
kerül kiválasztásra, a program automatikusan fut majd tovább.
Így mondták, gondolom, így is lesz.)
A másik látványos változás, hogy az eddigi szimulátorokon
található kapcsolók feleslegessé válnak, talán el is lesznek távolítva a vezetőasztalról.

( 1. ábra. A kép csak illusztráció, az oktatáson elmondottak
alapján magam szerkesztettem.) Valójában az új szimulátor már
nem nagyon akar hasonlítani egy valóságban is létező mozdony
vezetőállásához, egyáltalán nem kívánja megjeleníteni a tényleges
mozdonyvezetés illúzióját, pusztán arra fókuszál, hogy a pult előtt
ülő hallgató képes-e az éppen érvényes utasítás szerint továbbítani a vonatát. Az a néhány kapcsoló, feszmérő és egyéb műszer,
nyomógomb, valamint jelzőlámpa, amely nélkül nem képzelhető
2019. január-február

túlzottan a tetszésemet. Mindjárt az első problémám a megjelenített kapcsolók méretéből adódik. Számomra túl kicsik, nehezen
láthatók. Az első próbálkozásaim alkalmával az érintőképernyőn
látott kapcsolók nem mindig engedelmeskedtek azonnal a parancsaimnak. Ez persze adódhatott abból is, hogy még nincs
teljesen készen a berendezés és az utolsó simítások, finomítások
után már érzékenyebbé válik a képernyő adott felülete a kéz érintésére, de az sem kizárt, hogy e probléma a későbbiek során is
gondokat fog okozni. Ha pedig így lesz, sok nehézségre, felesleges vitákra számíthatunk. ( Csak zárójelben: Elképzelem, hogy
oktatás alkalmával egy kolléga olyan forgalmi helyzetbe kerül,
amelyben kötelezően „Figyelj” jelzést kell adnia, vagy egy fázishatárnál a főmegszakítót ki kell kapcsolnia. Amennyiben ez nem
sikerül neki elsőre az érintőképernyő érzéketlenségéből adódóan,
akkor a teljes figyelmét az adott – elsőre sikertelen – művelet
végrehajtására fordítja, miközben nem veszi észre, hogy – mondjuk - elsuhant egy lassújel előjelzője mellett. Így azután a lassan
bejárandó pályarészre valószínűleg a megengedettnél nagyobb
sebességgel fog ráhaladni, és ezt a gép természetesen hibaként
fogja értékelni. Ne így legyen, de ez a lehetőség egyelőre – meglátásom szerint - benne van a pakliban.) .

Utoljára hozom szóba a kicsi, hordozható, asztalra szerelhető
szimulátorokat. (3. ábra.) Ezek valójában mindössze két képer-

nyőből, billentyűzetből, valamint az asztal szélére felerősíthető
menetet és fékezést szabályzó karokból állnak. A karok egyébként
teljesen megegyeznek az eddigi szimulátorok - Taurusz mozdonyról mintázott – kezelőszerveivel. E szerkezetek nagy kön�nyebbséget okoznak majd nekünk, hiszen egy személygépkocsival is a helyszínre szállíthatók, ahol mindössze egy megfelelő
nagyságú, kellően stabil, erős asztalra lesz szükségünk az üzembe állításához. Az még a jövő zenéje, hogy mennyiben nyerik majd
el a mozdonyvezetők tetszését.
Zárásképpen csak annyit: remélem, a vasút jó vásárt csinált,
és kiválóan hasznosítható oktatási segédeszközök birtokába
jutottunk a megújult gépek által, amelyeket a cég reményeim
szerint nem kizárólag az időszakos oktatásokon, hanem a mozdonyvezetők képzésében is hasznosítani kíván a későbbiekben.
Ha így lesz, akkor mindenki jól jár.

Ami azonban első látásra elnyerte a tetszésemet, hogy az új
programba sokkal több elem
válik beépíthetővé. Például
váltójelzők, amelyeket a régi
CORYS gépeken hiányolnunk
kellett.(4. Ábra.) Ha minden
igaz, a jelenleg érvényben lévő
F1-es utasításunk valamennyi
jelzője, jele és jelzési képe
megjeleníthető lesz. Ezt persze még nem merem bizton
állítani, mert még személyesen nem volt alkalmam megtekinteni, hiszen a program
még nem készült el teljesen.
A design elemek közül azonban – bánatomra – a tehenek
hiányozni fognak. Akik nálam
szimulátoroztak, tudják, hogy
miért.
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el vasúti jármű vezetése, egy érintőképernyőn lesz megjelenítve.
(2. ábra.) Ezt már volt szerencsém kipróbálni és nem nyerte el

SZOLGÁLATI ANEKDOTÁK

Új év, új tervek, tiszta
lap – üres gyomor.
Mindenkinél megkezdődött a purgáció. A karácsonykor felhalmozott ételmennyiség leülepedett. Egy masszává ért minden: a
féltve őrzött recept alapján készült tradicionális halászlé fúzióra
lépett a majonézes krumpli salátával körített sültekkel, a ráküldött
nagymama diós és ópiumos bejglijeivel, valamint a mindezek szétcsapatására rendelt háztáji fehérborral, az ehhez fojtásnak használt
sós aprósüteménnyel és a saját gyártású, vagy lízingelt gyermekek/
unokák által otthagyott szaloncukrok romjaival. A gyomorsav rakoncátlankodásait a lopva gallér mögé küldött pálinkák tették
rendbe, ha az illető nem ment szolgálatba. A karácsonyra ajándékba kapott csecsebecsék, pulóverek, sálak, sapkák, zoknik és
alsók rögvest szolgálatba állnak, ahogy újdonsült gazdájuk is.
Karácsonyra a Cégtől egy fehérvári Bz-s fordát kaptam ajándékba
– az érte kapott fizetségen majd öltözködöm. Számomra komáromi szolgálatok eleve ajándéknak számítanak, hiszen szinte felüdítő élmény a sok győri „Dupla Délis”, vagy a hajnali jelentkezéses,
öltözőben alvós szolgálatokhoz képest, hiszen Komáromban élek.
Ettől függetlenül úgy gondolom, mindenkinek jár az ünnepi pénz
– egyre többeknek meg a szája -, de hiába „próbálom manipulálni” évek óta a karácsonyi munkavégzést (hogy a családosok otthon
lehessenek), mégis csak pár órányi, vagy egyetlen perc sem jut.
Még tíz évvel ezelőtt határoztam el magam, hogy többé nem szeretnék szilveszterkor és újév napján dolgozni. Akkor történt ugyanis, hogy december 31-én a délutános szolgálatból pezsgőbontásra értem haza, következő nap ugyanazt a szolgálatot végeztem
(tehát az „after party” is elmaradt), és mivel másodikán éjszakásba
mentem, így a pótszilveszter pótlására se volt lehetőségem. Azóta minden év első és utolsó három napját kikérem. Mondhatnád,
hogy „ha majd lesz családod, másként gondolkodsz”, de a jelenlegi állás szerint még a zenekari próbákat se tudom összeegyeztetni a hivatásommal, nemhogy egy családi életet. 2011 nyarán,
mikor bekerültem a Vesztegzár nevű zenekarba átlagosan hetente két próbát tudtunk tartani úgy, hogy mellette még eljártam udvarolni is. Most ez az arány havi átlag kettőre zsugorodott. A megnövekedett szolgálati órákkal lecsappant a szabadidő. Hogy egy
régi, „Lafaty-túros” szlogennel éljek: a munka az ivás rovására
megy. Akik ingáznak a lakó- és a feljelentkezési helyük között, azok
egyetértően bólogatnak, jelezve „bizony, ez így van”. A helyben
lakók előnye – amit például a karácsonyi ajándékom is jól mintázott
-, hogy a szolgálat letelte után húsz perccel már lakáson hámozhatja magáról az egyenruhát a munkavállaló. Ezúton kívánok (mindegy kinek) egyéni igények szerint túlórát, ehhez erőt, egészséget,
kitartást, sikerekben gazdag új évet és esemény mentes szolgálatokat! Egy valamit biztosra ígérhetek 2019-re: ez egy páratlan év
lesz!

Volt egy olyan megérzésem, hogy ma nem kéne szolgálatba
jönnöm. Nem mintha egyébként sok kedvem lenne, de most párosult egy jókora negatív energiával is. A tíz-húsz percenkénti felriadás, a zaklatottság érzése, mind annak előjelei, hogy ma valami
nagyon el lesz …úrva.
Amikor azt látom a vezénylésemben, hogy 5:30, meg Gv46...,
akkor kapásból rávágja mindenki, hogy ez a győri „Húzó” tartalék.
Utána meg azt, hogy „ezt hogyan sírtad ki magadnak?” Akkor
szoktam összehúzni a szemöldökömet, ha olyan teszi fel ezt a
kérdést, akinek havonta tíz szolgálata tartalékra szól.
Ahogy érkeztem meg Győrbe figyeltem, hol áll a gép: a bikában.
Nagyon jó. Azt viszont nem láttam, hogy be van-e üzemelve. Nem
volt. Mire háromnegyed hatkor felléptem a masinára már csak
6 bar levegő leledzett benne. Nem estem kétségbe, hiszen akksi
jó, így indítottam a kis-lé-g-sü--- Nem indult. Na, fasza, mondok,
még szerencse, hogy itt a 306-os Daihatsu, majd azzal adok neki!
Pont másztam volna fel, mikor megérkezett a Bandi. Megkértem,
hogy koppanjon rá, hadd fújjam meg a masinát. Elérte a főlégtartó nyomás a nyolc, azaz 8 bar értéket, felkapaszkodtam a konyhára, billenőkapcsolót kezeltem... de nem történt semmi. Illetve a
feltételek adottak voltak az áramszedő felemelkedéséhez, csak
éppen a pantográf ragaszkodott ahhoz, hogy lenn maradjon. Nem
hiába, a mínusz 10 fokos fagy megtette a hatását. Mivel nincs
annyi vér a pucámban (vagyis nem vagyok akkora barom), hogy
seprűnyéllel taszigáljak a cájgon, és az egyéb módszerek is hatástalannak bizonyultak, így jeleztem a felvigyázónak az igényemet,
miszerint az istállóba kiolvasztásra bekormányozni szíveskedjen.
Nagyjából egy órával később már húzott is ki tartalékos Zsolti a
csarnokból: a kiolvasztás sikeres. Csak ekkor meg a főmegszakító gondolta úgy, hogy szórakozik velünk. Előbb duplázott egyet.
Aztán nem reagált, majd néhány kattogtatást követően felépült az
áramkör, a főmegszakító bekapcsolt, a gép búgni kezdett, a légsűrítő termelni. Szellőző indít, kontroller kimozdít, gurulás... tíz méterig: a fő meg kiment. Újabb kattogtatások, de semmi. Azt már
nem is részletezném, hogy Misi bácsival roppant mód zaklatottá
váltunk emiatt. Épp cserélni akartuk a 018-ast a 056-osra, mikor
megérkezett Golyó. Kérdezte, hogy mi járatban, és hogy mi a gond.
Párszor megkattogtattam és a sokadikra duplázott egyet. Felcsillant a reménysugár, mint a szovjet katonák szemében, mikor meglátták Berlint: elcsigázottan, fáradtan, éhesen, kimerülten, de tettre készen, duzzadó mellkassal (és egy politikai tiszt fegyverének
csövével a hátukban) vetették bele magukat egy újabb harcba - vagy
egy német nő ágyékába. És ennek a hasonlatnak sok köze nincs
a mondandómhoz, de leírtam - te meg elolvastad.
Szóval Golyó lentről ráolvasással távgyógyította a masinát, én
meg fent küldtem a pozitív energiát és így, együttes erővel sikerült
jobb belátásra téríteni a makacs jószágot. Azért az eseménylap
írása nem marad el.
Dankó Balázs
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Fotók: Dankó Balázs
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MÁV-CSOPORT HÍREK

A MÁV nem alkalmazza a túlóratörvényt

A MÁV sem tervezi bevezetni a 400 óra túlmunkát lehetővé tevő új szabályokat – mindezt a
vasúttársaság vezetői mondták el azoknak az ellenzéki képviselőknek, akik levében kérték ezt
tőlük. A Népszava szerint viszont a MÁV akkor sem tudná bevezetni a szabályt, ha akarná, olyan
túlterheltek a társaság dolgozói.
Az eddigi 300 órás túlmunkakeretet a legtöbb vasúti munkakörben októberre kimerítik a munkavállalók, utána egyéni megállapodásokat köthetnek, ha éreznek magukban erőt további pluszmunkára. Csakhogy a dolgozók már így is kimerültek a rengeteg
munka miatt, sokaknak erre már az egészsége is ráment. A cég egyik belső felmérése szerint a létszámhiány majdnem 35 százalékát a tartósan beteg munkavállalók adják.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete közleményben hívta fel a figyelmet a túlóráztatás veszélyeire: Az egy naptári évben elrendelhető rendkívüli munkavégzés 400 órára növelését, a 3 éves munkaidőkeret bevezetésének lehetőségét, a munkavállalók számára hátrányosnak, ezek esetleges következményét pedig a vasúti közlekedés biztonságának szempontjából veszélyesnek ítéljük
meg, így számunkra elfogadhatatlanok és alkalmazásukat határozottan elutasítjuk. Felszólítjuk a vasúti munkaadókat, hogy ne
tegyenek kísérletet az új túlóratörvény alkalmazására, a vasutas munkavállalók pedig ne éljenek az önkéntes túlóra, rendkívüli
veszélyeket rejtő lehetőségével!

Váltás a MÁV-START élén,
Csépke András ment,
Kerékgyártó József jött
Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója fölmentette tisztségéből a MÁVSTART Zrt. vezérigazgatóját Csépke Andrást, az új vezér Kerékgyártó József lett.
Kerékgyártó József a MÁV FKG Kft. ügyvezetője február 20-tól tölti be a személyszállító vasúttársaság vezérigazgatói pozícióját. A korábban a VAMAV Kft. ügyvezető
igazgatói feladatait ellátó Kerékgyártó József gazdasági mérnöki és MBA diplomával
is rendelkezik. A MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. ügyvezetőjévé
2018. február 1-jétől nevezték ki. Csépke András 2015. augusztus 1-től irányította a
MÁV-START-ot.
2019. január-február
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12 FÜSTÖS EMBER

Száguldás a 301-essel - Goldgruber Pál

Ezekilencszázötvenben az Északi Járműjavítóba mentem el
inasnak, mert mozdonyvezető szerettem volna lenni. Ott egy évet
töltöttem, a következőt már a Keletiben, akkoriban két év volt géplakatos szakmával a tanulóidő. De hogy a kezdetekről is ejtsünk
szót: az általános iskolában elég jó tanuló voltam, és ott javasoltak
úttörővasutasnak. Így 1948-tól ’50-ig voltam ott. Viszont valahogy
a műszaki kérdések mindig is közelebb álltak a szívemhez, mint
a forgalmi dolgok, annak ellenére, hogy ott aztán voltunk minden:
jegypénztárosok, jegyvizsgálók, forgalmi szolgálattevők, külsős
is, belsős is. Legjobban a jegyvizsgálást szerettük, az itt eltöltött
évek adták a nyomást a vasút felé. Na, de visszatérve az inaskoromra: meg is tetszett a lakatosszakma, meg egy idő után már
ránk bíztak különböző munkákat, dugattyú- és tolattyúgyűrű-illesztéseket, -csapágyazásokat csináltam, túlhevítő csöveket javítottunk, gyakorlatilag mindenbe belekóstoltunk. Hozzá kell tenni,
hogy ez olyan időszak volt, amikor ha már megmostuk a kezünket
az egész napi munka után, és mentünk volna fürdeni, akkor jött a
csoportvezető, hogy „jaj, de jó, hogy még itt vagytok, bejött egy
gép kifordult féktuskókkal, helyre kellene tenni!” – Megjegyzem,
akkoriban még nőtlen voltam… Pedig épp talán randira mentem
volna, de nem volt mese, gyorsan „leordítottuk egymást”, de meg
kellett csinálni. Persze ilyenkor mindig csak a kapkodás ment, mert
természetesen nem passzolt semmi, de közben már jött az előfűtő, jött a csoportvezető, hogy mit vacakolunk még ott a mozdony
alatt, mikor már rég ki kellett volna járnia… De persze a fékorsó is
be volt rohadva, és akkoriban még nem volt csavarlazító, meg
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mindenféle egyéb segédanyag, gázolajos gyapottal addig törülgettük, meg addig vertük kalapáccsal, míg nagy nehezen megoldottuk.
Mikor végeztünk, mondtam a csoportvezetőnek:
-- Vegye tudomásul, hogy elsejétől kimegyek mozdonyvezető-gyakornoknak! Úgyis az szeretnék lenni, akkor itt a legjobb alkalom!
Aztán úgy tűnik, mindenki – én is! – teljesen komolyan gondolta, mert valóban: elsejétől hárman-négyen mentünk is vízkőkaparókhoz, elejehúzókhoz, csőfúvatókhoz, amiket végig kellett
csinálni. Az öregebb lakatosok meg persze jót röhögtek rajtunk…
Ez csak egy hónapig tartott, mivel a cél az volt, hogy mindent
lássunk, de alapvetően mozdonyvezetőként ilyenekkel már kevésbé kellett foglalkoznunk. Utána kitettek minket tüzelni (itt már
1954 őszét írta a naptár), nem egész egy évet. Először olyan
mozdonyra, ahol egy fűtő volt rendszeresítve, és oda mentünk
másodfűtőnek, hogy tanítson, később 424-esen már szintén
második fűtőnek, de azon már eleve két fűtő dolgozott. Itt már
a rendes fűtőmunkát kellett végezni, persze az öregebb fűtők
felügyelete alatt. Ők is, meg persze a mozdonyvezető is figyelte
mindig, mit csinálok, bele lehetett rázódni. Ez az idő tartott 1955
novemberéig: ekkor kaptam meg ugyanis a néphadseregtől a
behívót… Bevonultam, Szolnokon szolgáltam tüzérként, de –
szerencsére – 1956-ban szétzavartak minket. Jelentkeztem a
fűtőházban a reszortosnál, aki azzal fogadott:
-- Fiam, a tüzelési gyakorlatod megvan, én megígérem neked,
2019. január-február
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A fordítóra mozdul 1984. március 28-án Szegeden
a 424,334-es, hogy kijárás után a nagyállomáson,
hátterben a fogadalmi templommal
ikonikus témát nyújtson Nagy Józsefnek, a hazai
vasút „intézményesült muzeológusának”:
búcsúzni készül a napfény városától, ahol
gyártása óta szolgált.

hogy az első mozdonyvezető-tanfolyamra elküldelek, ha megígéred, hogy bejössz addig lakatosnak huszonnégy-huszonnégyezni.
Ötvenhat végét írtuk, akkoriban sztrájkok voltak, nem nagyon mentek a vonatok sem. Megint azt mondom, hogy szerencsém volt: bementem lakatosnak, és novemberben vagy december elején szólt,
hogy „készülj, mert indul egy tanfolyam januárban, ahol felvételi vizsga lesz, rajtad múlik, sikerül-e!” Nagyjából elmondta, miket fognak
kérdezni, így sikerült, január másodikán a Keletiben először (és utoljára) indult gőzmozdonyvezető-tanfolyam, és azon én is ott ültem a
padban. 1957 nyarán levizsgáztunk. Nekünk, keletiseknek azt mondták, hogy ott egyikünk sem maradhat, a nős emberek mehetnek
például Hámán, Rákos és Ferencváros fűtőházaihoz, a nőtlenek pedig valahová, a budapesti igazgatóság területére. Én Komáromot
választottam, ahol három hónapot voltunk Tatabánya felsőn, tartalékon, illetve jártunk 324-essel Fehérvárra, Dorogra és Hegyeshalomba tolatós teherekkel, ahol még vegyes fékezéssel is közlekedtünk.
Ezután visszavittek a Keletibe, néhány hónap 442-es szolgálat következett, majd 328-as lett a beosztott gépem, ezután kerültem 424-esre,
a 243-as gépre. Itt mindig két váltás személyzet dolgozott a gépeken,
jó kapcsolatban voltunk, megcsináltunk egymásnak mindent, amit
lehetett. Kisebb javításokat, tömítéseket, vagy amíg az egyik korábban
bejött, és kiszerelte a gépet, addig a másik feladta a javítást, no, az
mindig volt. Vagy például ha leállt a gépünk kazánmosásra, akkor
négy órát el lehetett számolni, addig bementünk és letömítettük a
szabályzót, kicseréltük a vízállást, mert épp elég volt, ha akkor durrant
el az üveg, amikor nem kellett volna, és nem zárt le a golyó… Azok
a kollégák, akiknél minden fújt, nem nagyon jutottak tovább a szamárlétrán.
Erről a gépről vettek le aztán, ugyanis 1962/63-ban átkerültem a
301-esre. A 001-es felújított gépen a Vértesi Sanyi volt a partnerem,
a 019-esen pedig Meggyes Pista, amikor erre a mozdonyra kerültem,
az akkor jött ki fővizsgáról. Mi meg előtte demizsonszámra hordtuk
a járműjavítónak a bort, ha valamit el akartunk intézni rajta, például,
hogy a már kopott kerékabroncsot –, melyeket egyébként még lehetett volna esztergálni – húzzák le, és tegyenek rá újat, vastagot! Ez
menetidőben nagyon sokat számított!
Aztán a 301-essel való száguldásnak a villanytanfolyam vetett véget. Sikeres vizsga után már alig vártuk az első önálló szolgálatunkat
– egy kis váci kitérő még azonban adódott gőzösön, de utána már
valóban villamos mozdonnyal jártam. A V40,008-as volt az első beosztott villanygépem, majd – a véletlen játéka – mivel a BoCo-típusom*
is megvolt, abból is a nyolcast kaptam meg. Egészen 1968-ig ezen
szolgáltam, az 1027-es Szili akkor jött ki a gyárból, a műtanrendő-ri
próbájára is én mentem el, utána az lett a masinám. De 1969 körül
aztán a Keletiben vége lett a tényleges beosztott gépes időszaknak.
Akkor viszont bekerültem a nagyjából tizenkét napos Tokaj-fordába,
persze nem csak ez az egy vonat volt benne, Hegyeshalom felé
ugyanúgy jártunk benne, mint Miskolcra. Tény, hogy a Tokaj
expressz volt a leghosszabb, legnagyobb terhelésű vonat a fordulóban. Itt annyiban volt beosztott a mozdony, hogy ezekre az utakra
a legüzembiztosabb hét gépet jelölték ki, mégpedig az 1001–1007
pályaszámúakat. Persze ahogy gőzösön, úgy itt is vigyáztunk a gép
műszaki állapotára, meg azért a tisztaságra is adtunk!
Nagyon jó kollégám volt a Keletiben a szakszervezet elnöke, amikor
is éppen választásra készültünk. Mit ad isten, én kerültem a jelölőbizottság élére. Az élet pedig úgy hozta, hogy 1972-ben én lettem az
SZB-titkár, ezzel be is fejeztem a tényleges mozdonyvezetői pályafu-
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tásomat. Innentől már szakszervezeteztem, tisztképzőre jártam,
később bekerültem a vasútigazgatóság területi bizottságára, a
közgazdasági bizottságot vezettem, majd felsőfokú munkaügyi
tanfolyam – ez félig-meddig főiskolai végzettségnek minősült. Itt
voltam a ’80-as évek második feléig, majd kikeveredtem a Keletibe gazdasági üzemfőnök-helyettesnek. Ez az egyetlen szolgálati
hely volt csomóponti üzemfőnökség, általában mindenhol körzeti főnökségek voltak, itt nem! Aztán persze előbb-utóbb ebből is
körzeti lett, hozzácsaptak jó pár szolgálati helyet, még Józsefvárost
is. Ezt követően kezdték meg az üzemfőnökségek felszámolását,
aminek következtében átkerültem Ferencvárosba mint részlegvezető, amit ismét szakszervezeti elfoglaltság követett. Az átszervezések itt sem kíméltek, utolsó időmben pedig szintén itt, a Fradiban,
csak a vontatásnál voltam –, és nemsokára rám köszöntött 1989.
december 15-e, amikor is elbúcsúztam a vasúti szolgálattól, és
nyugdíjba vonultam.

Ilyen fiatalon?

Egy alkalommal készenlétes voltam. A készenlét – mozdony és
személyzet – helye pedig a mozdonyfelvigyázó iroda mögött volt,
ahol volt egy vízdaru, és ha kellett, már mehettünk is a fordítóra,
és indulhattunk. Leváltottam az elődömet, és mozdultam a géppel,
odaálltam a daruhoz, hogy utánavegyem a vizet, de ezen kívül
egyelőre nem volt semmi munkánk. Persze elmenni nem lehetett,
úgyhogy ilyenkor leginkább a mozdony csinosításával foglalkoztunk. Egyszer csak jött egy civil ember. Köszönt, hogy „jó napot!”,
mi meg vissza, aztán ment is tovább. Fogalmunk sem volt, ki volt.
Kis idő múlva jön az értesítő, miközben teszünk-veszünk a gépen,
hogy menjek be a felvigyázó irodába. Indultam is egyből, akartam
bemenni azon az ajtón, ahol a
jelentkezéshez szoktunk bemenni, de mindjárt szólt is, hogy ne
ott, hanem hátulról menjek be, mindjárt az irodába.
Becsukom magam mögött az ajtót, a felvigyázónál jelentkeztem,
ott volt ez a civil ember, aki a köszönés után megszólított:
-- Úgy láttam, hogy maga mozgott az előbb ott az iroda mögött azzal a 424-essel.
-- Úgy volt. – Milyen jogon mozgott vele?
Néztem rá, nem is értettem egészen a kérdést.
-- Én vagyok a mozdonyvezető – válaszoltam – ilyen jogon.
Jó erősen végigmért, aztán odavetette: Ilyen fiatalon? – még
mindig nem tértem teljesen magamhoz, de azért összeszedtem
magam:
-- Igen, ilyen fiatalon. De ha megkérdezhetem: kihez van szerencsém? – ekkor mutatkozott csak be:
-- Bodor László vagyok, az új fűtőházfőnök! – na, erre már
én is végignéztem rajta, és én voltam a soros, hogy vis�szaadjam:
-- Ilyen fiatalon? – mint később kiderült, amikor már tegező
viszonyba kerültünk, ő volt huszonkilenc éves, én pedig
huszonöt, amikor az eset történt. Mindjárt meg is kaptam
tőle:
-- Magának rendesen felvágták a nyelvét! – persze elnézést
kértem azonnal, hiszen nem akartam megbántani, de valóban, tudott nagy szám lenni, ha előhozták belőlem.
Aztán még egy ilyen afférom volt vele – és talán ezután tegeződtünk össze. Jártunk 424-essel Szombathelyre, és a partner
hazahozta a gépet a Keletibe, mert szétverték a harmadik csatlóágyat. A 424-esnek amúgy is az volt a kényes pontja, ha nem
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volt eléggé jól beállítva, már kiolvadt, a hegyi pályát sem szerette
annyira, hiába mondták univerzális mozdonynak. Persze, jó volt
sok mindenre, tehervonatra is, de a harmadik csatló valahogy
kicsire sikeredett. Na, a kollégám hazahozta kiönteni, egy útja
kiesett a mozdonynak, én meg vittem volna vissza a Délibe. Az
volt a szerencse, hogy jó korán mentem be, jócskán a jelentkezés
előtt, hogy becsülettel át tudjam nézni a gépet, illetve számoltam
vele, hogy az öntés után egy próbával lehet, hogy ki kell szaladni
Rákosig, inkább akkor derüljön ki, ha valami mégsem jó. Nézem
a szerelőket, és amikor rakták volna fel a csatlót a mozdonyra,
látom, hogy a kiöntött csatlóágynál az alapágy mögé egy nagyjából nyolc-tíz milliméteres vaslemezt raktak be. Mindjárt rájuk is
szóltam:
-- Mit csináltok?! – kiderült, hogy nem jól lett kimérve. – És
gondoljátok, hogy ha elrontottátok a mérést, így szerelitek
fel, én ezzel a géppel el fogok menni?
-- Te ezzel a géppel el fogsz menni! – válaszolták a szerelők,
teljes tudatában annak, hogy a főnök mögöttük fog állni,
én meg engedni fogok. De erre már bementem a felvigyázóhoz, meg is mondtam, hogy ezzel a géppel nem vagyok
hajlandó elmenni. Ha ilyen a csatlóágy, mire elérek Szombathelyre, meg vissza, már tengelyágyöntésre vihetem a
gépet, mert ebből az lett volna, hogy szétveri még azt is!
-- Akkor kioltjuk a mozdonyt! – mondta a felvigyázó.
-- Jogos, ha nem kell, minek legyen begyújtva? – Holnap
reggel hét órára jelentkezz a főnöknél! – zárta le a témát.
Aztán persze már jelentkeznem sem kellett, mert ebből egyből
cirkusz lett. Szinte már az ajtóban fogadtak, alig
várták, hogy odaérjek. Bemegyek, a lakatosok is ott voltak,
csinálták a dolgukat: kiolvasztották az ágyat, újraöntötték, rakták
be a helyére – a fák, melyeket ilyenkor be kell tenni, már a helyükön
is voltak –, kezdték volna mérni. Csoportvezetőjük annak idején
nekem is kollégám volt lakatos koromban, aztán az elődje nyugdíjba ment, ő pedig előrelépett a helyére. Látom, hogy akarják
mérni, de láttam a hibákat is, rögtön szóltam:
-- Pista bácsi, ne! Maga fogja meg a fix oldalát a mérőlécnek,
én pedig mérem –, szépen ki is mértük az ágyat.
Ez alapján az esztergályos elkészítette az ágyat. Feltettük, és
minden passzolt. A hátam mögött Bodor elvtárs, a fűtőházi
főnök egyszercsak megszólalt:
-- Maga hol tanulta a szakmáját? – azért érezhető volt némi
ellenszenv a hangjában. Na, erre Pista bácsi, a csoportvezető mindjárt kiugrott, hogy:
-- Itt volt nálunk, az én csoportomban dolgozott – felelte helyettem nagy büszkén.
És ez így is volt, de azt is hozzá kell tenni, hogy persze akkor
még nem ő volt a csoportvezető, mint már mondtam, viszont
én mindenkitől tanultam, nem csak tőle.
-- Magának volt akkor bátorsága – összegezte a véleményét
a főnök.
-- Nem volt, hanem van bátorságom. Nem véletlenül tanultam
meg a szakmát, bár az is igaz, hogy érdekelt is. Viszont az
biztos, hogy most ugyan egy napot kiesett a gép, de
megúsztunk egy kerékpársüllyesztést, mert ebből biztos,
hogy az lett volna, ha ilyen hitvány csatlóval elindulok.

2019. január-február

RCH HÍREK

Megegyezett a Rail Cargo Hungaria és az ukrán
vasúttársaság a fuvardíjakról, az Ukrzaliznica
engedett a követeléséből.

Fotó: Minyó László

Megállapodott a Rail Cargo Hungaria által az ukrajnai Ukrzaliznica (UZ) vasúttársaságnak idén fizetendő díjakról a két társaság derül ki az RCH közleményéből. Az UZ ez év elején jelentette be a határforgalom lebonyolításával kapcsolatos - 50 százalékos áremelési szándékát, amelyet a Rail Cargo Hungaria nem fogadott el, és egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett.
Annak ellenére azonban, hogy több ponton megegyezés született, az áremelés mértékét csak bizonyos szolgáltatások esetében
sikerült csökkenteni, ennek mértéke 10-15 százalék. Az emelt költségekkel március 1-jétől kell számolnia a piacvezető magyar árufuvarozó vasúttársaságnak.
Az UZ az eredeti áremelési tervéből 10-15 százalékot engedett, e díjak a különböző költségtényezők közül kizárólag a vontatási
díjra vonatkoznak. Ám mivel a határforgalmi díjat több paraméter befolyásolja, a módosítás összességében értendő, pontos mértéke az egyes fuvarok közlekedtetésétől függ. Az ukrán fél meghosszabbította a 2018. évre egyeztetett határforgalmi költségek közös
alkalmazását idén február végéig. Mivel a vitás szakmai kérdések jelentős részéről is megállapodtak, az UZ azonnal és teljeskörűen
feloldotta az RCH partnereire vonatkozó korlátozásokat. Az átmeneti csökkenés után a forgalom rendeződött, a küldemények folyamatosan érkeznek az RHC-hoz, így a stratégiai fontosságú üzemek nyersanyagellátása is biztosított. A díjak emelése nem kerülhető
el, a záhonyi határátmenet versenyképessége azonban nem sérül más határátkelőkkel szemben - olvasható a közleményben.
BB
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ALAPÍTVÁNY

Alapítványi beszámoló 2018 évről.
Részletesen bemutatom a Mozdonyvezetők a
Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány
2018 évi tevékenységét és támogatási gyakorlatát.
Idézet az Alapító Okiratból:

„Az Alapítvány a céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket fejti ki:
a.) egészségügyi tevékenység, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció,
b.) szociális tevékenység, családsegítés, egészségkárosultak
támogatása, időskorúak támogatása,
c.) oktatási tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
d.) kulturális tevékenység,
e.) jogvédő tevékenység, emberi és állampolgári jogok védelme,
f.) sporttevékenység, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével.
Az Alapítvány nyitott. Az Alapítványhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az Alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik az Alapítvány működését. Az
Alapítványhoz való csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, amelynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.”

Alapítványunk az Alapító Okiratban megjelölt célok
érdekében fejtette ki tevékenységét.

Alapítványunk az Alapító Okiratban megjelölt célok érdekében
fejtette ki tevékenységét.
Az év folyamán a kuratórium februárban, áprilisban, júniusban
és augusztusban, októberben valamint decemberben, azaz kéthavonta ülésezett. Az ülések során mindig határozatképesek
voltunk, üléseinkről jegyzőkönyv készült. A Felügyelő Bizottság
egy vagy több tagja illetve az Alapító képviselője esetenként jelen
volt az üléseinken. Üléseinket már legalább egy hónappal előre
betervezzük, a MOSZ honlapján közzétettük.

Valamennyi ülésnek állandó témája volt a hozzánk forduló kollégák kérelmének elbírálása. A februári ülésen egy kérelmet elutasítottunk két kérelmet a tagcsoporthoz egy kérelmet pedig az
alapítóhoz irányítottunk. Hét kérelmezőnek 355 000 Ft támogatást
utalt át alapítványunk.
Az áprilisi ülésen öt kérelmező részére 275 000 Ft segítséget
tudtunk nyújtani. Ugyanezen ülésen került ismertetésre az Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnökének lemondása.
A júniusi ülésen elfogadtuk az alapítvány 2017 évi költségvetési beszámolóját.
Elfogadtuk a 2018-as év költségvetési tervét, a 2017 év Mérlegét, Eredmény-kimutatását, Közhasznúsági mellékletét.
Döntöttünk a hozzánk fordulók megsegítéséről is. Kilenc kérelmező részére 345 000 Ft támogatást utaltunk át.
Augusztus 28. ülésünkön hét kérelmező megkeresése ügyében
hoztunk határozatot. Egy kollégát az alapítóhoz irányítottunk, mert
nem mozdonyvezető munkakörben dolgozik. A hat segítséget
kérő kartársunkat 245 000 Ft-tal segítettük.
Az októberi ülésünkön már az újonnan ill. újra megválasztott
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kuratóriumi tagok vettek részt. A kuratórium összetételében an�nyi változás történt, hogy Barsi Balázs kurátor helyébe Magyar
Lajos lépett. A Felügyelő Bizottság összetétele viszont teljesen új
lett, elnöke Szóth Tibor, tagjai Gergely Zsolt és Szaniszló Zsolt.
Az ülésen részt vett Barsi Balázs is, a MOSZ elnökeként. Az
ülésen egy kollégát kérelmének kiegészítésére kértünk, egy mozdonyvezetőt pedig a tagcsoporthoz irányítottunk. Sajnos két
mozdonyvezető is elhunyt, két hozzátartozó részére is kellett a
haláleset miatt 125-125eFt-ot átutalnunk. A további négy kérelmező részére 175 000 Ft segítséget tudtunk nyújtani.
Örömteli hír, hogy az adó 1%-nak felajánlásából a 2017 évitől
nagyobb összeg folyt be, összesen 4 073 660Ft. Ez nagyobb
mértékű segítség nyújtását jelenti a jövőben, valamint máris lehetőséget láttunk arra is, hogy a nagyon kockázatos betegségben
szenvedőket (kezelést igénylő daganatos megbetegedés, transzplantáció, valamint 3 hónapon túli rehabilitációt igénylő szív és
érrendszeri betegség esetén) általában 75 000 Ft-tal segítsük,
szemben az eddigi 50 000 Ft-tal.
A tavalyi év utolsó ülésén részt vett az Alapítvány Felügyelő
Bizottságának elnöke is.
Mindösszesen öt kérelmet kellett tárgyalnunk, az öt kérelmező
összesen 245eFt anyagi segítségben részesült.
A 2019-es év elejétől már használjuk a cégkaput, ezzel is csökkentve az adminisztrációs költségeket.
2018-ben 46 fő, illetve szervezet fordult hozzánk támogatást
kérve.
Elutasításra 1 kérelem került, és kérelemhez kértünk kiegészítést – ez utóbbi visszavonta kérelmét. Két kérelmet az Alapítóhoz
továbbítottunk, mert a kérelmezők nem mozdonyvezetők voltak,
illetve három kérelmet a tagcsoportjukhoz irányítottunk.
Tehát 39 kérelmező kapott segítséget, összesen 1 890 000 Ft
összértékben.
Az alábbi diagram teszi érzékelhetővé a támogatások arányát,
felosztva, milyen jellegű esemény miatt fordult hozzánk a kérelmező.

Adó 1%-ból származó bevétele az alapítványnak 4 073 660 Ft
volt, adomány 65 540 Ft volt, melynek nagy részét a MOSZ korábbi elnöke ajánlott fel. Az „Adj egy ötöst” akcióból pedig még
mindig érkezett be 14 600 Ft érkezett be.
Jelentéktelen tétel – 4 Ft - a banki kamat. Világosan látható,
milyen fontos szereppel bír az adó 1%!
2019. január-február

A szer vezet mérleg szerinti „eredménye” 2018-ban
1.343.000 Ft volt. (Az év folyamán ennyivel több volt a bevételünk,
mint a kiadásunk.) Ebből látható, hogy kevesebbet költöttünk,
mint a bevételeink, gazdálkodásunk stabil, sőt további lehetőségeket rejt magában. Ezzel kapcsolatban jelzem a kollégák felé:
érdeklődjenek alapítványuknál, ha krízishelyzetbe kerülnek! A
segítő szándék mellett megvan a segítség anyagi forrása is. Az
üléseinken egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy meglett a fáradozásunk eredménye, azaz egyre többen töltik ki pontosan a
támogatásigénylő lapot, csatolják a szükséges igazolásokat, valamint a hozzánk fordulók kérelmei is egyre inkább megalapozottak.
Végezetül megköszönöm minden 1%-ot felajánlónak a felajánlást, és köszönetet mondok azoknak a tisztségviselőknek is, akik
az 1%-os gyűjtést segítették.

2019. január-február

Ez utóbbi megoldást ajánljuk mindazoknak, akik nem elektronikus úton töltik ki és küldik be az adóbevallásukat! Az előnyomtatott nyilatkozatokat, borítékokat kiküldjük a tagcsoportokhoz, ott továbbra is kitölthetitek, leadhatjátok a tagcsoporti
tisztségviselőnél, aki azt átveszi, átvételi listán rögzíti, majd eljuttatja a munkáltatóhoz. Egyszerű, gyors, kényelmes megoldás.
Fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt
jelenti, hogy ha ezt követően rendelkeztek befizetett személyi jövedelemadótok 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és a késedelmet igazolási kérelemmel sem menthetitek ki.
Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozaton jelezhetitek azon döntéseteket is, hogy neveteket és elérhetőségeteket a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az
adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem
feltétele az érvényes rendelkezésnek.
Azt, hogy az általatok idén megjelölt kedvezményezettek részesültek-e a felajánlott 1(+1)%-os összegekből, jövő év januártól a
NAV honlapján megtekinthetitek. Amennyiben elektronikus tárhel�lyel rendelkezik valaki, elektronikus úton tájékoztatja az adóhivatal
a felajánlott összeg kiutalásáról.
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ALAPÍTVÁNY

Működési költségünk a könyvelési díjakból (364 000 Ft), a jelentős bankköltségekből (35 824 Ft), költségtérítésekből
(500 000 Ft), és csekély reprezentációs költségből (21 000 Ft) állt.
Működési költségünk összesen 920 824 Ft-ot tett ki.
Az alapítvány kuratóriumának döntései, kifizetései mindenkor
megalapozottak és szabályosak voltak.

RENDELKEZÉS 2019-BEN AZ ADÓ 1%-RÓL.
ALAPÍTVÁNYUNK ADÓSZÁMA: 18174432-1-42
Továbbra is lehetőség van arra, hogy rendelkezzetek az
összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadótok
1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2019. május 20-ig az szja-bevallástól függetlenül is megtehetitek! Magánszemélyként az idén is
dönthettek úgy, hogy a megfizetett adótok 1%-át felajánljátok egy
regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt költségvetési
előirányzatnak (2019-ben a Nemzeti Tehetség Programnak). Az szja
1% + 1% felajánlására jogosult civil szervezetek, jogosult egyházak
és a kiemelt előirányzat listája a http://nav.gov.hu érhető el.
Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2018-as
személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtjátok be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhettek.
Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel,
nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:
• az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
• az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt,
annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
• Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV
ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján
nyújthatjátok be:
• a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA
lapját kitöltve,
• az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
• a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
• amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a
felajánló aláírásának).

HÍREK RÖVIDEN

Jól működik az RCH mozdonyvezető képzése.
Európa második legnagyobb vasúti árfuvarozó társaságának piacvezető magyarországi leányvállalata, a Rail Cargo Hungaria (RCH)
tevékenységének hosszú távú stabilitása, üzleti eredményességének
fokozása érdekében kiemelt feladatként tekint a felkészült, a vasúti
szakma iránt elkötelezett szakemberek kiválasztására és célirányos
képzésére. Ennek jegyében az RCH 2016 áprilisában indította útjára az első mozdonyvezetői gyakornoki programját. A képzés iránt
már akkor óriási érdeklődés mutatkozott, amely azóta - az oktatás
kedvező tapasztalatai és visszhangja miatt - csak fokozódott: idén
januárban a negyedik alkalommal indított programra több mint tízszeres volt a túljelentkezés. Több mint 300 fő pályázott, a többszintes, szigorú felvételi után azonban mindössze 28 pályázónak nyílt
lehetősége tanulmányai megkezdésére. Az oktatás az általános
szakmai ismeretek elsajátításával kezdődött, a gyakornokok azonban
már a tanfolyam előtt úgynevezett orientációs utazáson vettek részt,
amelynek köszönhetően a gyakorlatban is belekóstolhattak a mozdonyvezetői élet mindennapjaiba. A képzés során az RCH Vontatás
szervezete folyamatosan - már az elméleti moduloktól kezdve - nyomon követi a gyakornokok előmenetelét, így biztosítva, hogy a kadétokat lépésről lépésre kísérjék végig az iskolapadtól a vezetőállásig, illetve az elméleti oktatástól az első éles bevetésükig a Rail
Cargo Hungariánál.Az eddigi sikerekre és fokozott érdeklődésre
tekintettel az RCH idén ősszel még egy évfolyamot tervez indítani,
és a jövőben is törekszik évente két alkalommal meghirdetni a mozdonyvezetői gyakornoki programját.
Forrás:navigátorvilág

A jövő megérkezett:mozdonyvezetők helyett
automata vezeti a vonatokat
Kína és Japán teljesen automatizálja nagy sebességű vonatait – csak egyetlen ember felügyeli majd a szerelvényekben az
elektronika működését. A két ázsiai ország már régen maga mögött hagyta a többi földrészt az óránként több száz km-es sebességgel közlekedő vonatok bevezetésével.

Kínában, ahol már 29.000 km-t kitevő vonalakon járnak az akár
350 km/óra sebességet elérő vonatok, most bejelentették: fokozatosan egyre több szerelvény kapja meg a múlt évben sikeresen
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kipróbált technikát, amelynek segítségével a szerelvények teljesen
önműködően tudnak közlekedni. Az újítás azt jelenti, hogy több
vonatot tudnak közlekedtetni, különösen a csúcs-időszakokban,
a nagy ünnepek idején. Biztonsági okokból marad kezelő a vonaton, aki ellenőrzi a rendszer működését és hiba esetén beavatkozik. A rendszerhez szkenner is tartozik, amely be- és kiszálláskor ellenőrzi a jegyeket, adott esetben levonja a jegyről, vagy
bankszámláról a díjat. Ilyen, teljesen önműködő vonat szállítja
majd az utasokat Pekingből a 2022-es téli olimpiai játékok helyszínére a fővárostól 200 km-re fekvő Csangcsiakouba.
Japán azért is vezeti be az automata vonatokat, mert a következő években tömegesen mennek nyugdíjba a mozdonyvezetők
és kevés az utánpótlás. Ott is marad majd az elektronikát ellenőrző személy a vonatokon. Az automatizálás egyébként azt is
jelenti, hogy sok helyütt át kell építeni a pályát és az állomásokon
felhúzható fém-kerítést kell kialakítani a peron mellé. A japán szuper-vonatok is kapnak szenzorokat, amelyek érzékelik a pályán
az esetleges akadályokat, sőt, a szokatlan zajokat, szagokat a
vonaton.
Forrás: piacesprofit.hu
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Tilos lesz internetezni
a munkahelyen, első a
munka!

Az elmúlt négy évben több mint 3,6 millióval
nőtt a vonattal utazók száma, ami 2,4 milliárd
A GDPR, az uniós adatvédelmi rend miatt válforintos növekedést eredményezett a jegybevétozik a munkahelyi számítógépek használatának
teleknél – közölte a MÁV az MTI-vel.
szabályozása is, így egy friss törvényjavaslat
A közlemény szerint a 2015-ös 138,2 millióról négy év alatt 141,8 alapján a munka törvénykönyve módosul majd,
millióra nőtt azok száma, akik a vonatközlekedést választották.
és tilos lesz a munkáltatótól a munkavégzésre
adott számítógép magáncélú használata - írja a
Az eladási adatok alapján jelentős átrendeződés figyelhető meg
Blokkk.com. A munkáltató mindezt ellenőrizheti
a különböző bérlettípusok használata között: míg dolgozói félhavi bérletet 321 ezerrel kevesebben vásároltak, a dolgozói havi és is, de csak a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet bele. Elvileg magáncélú adat nem
harmincnapos bérletettel közel 2,4 millióval többen utaztak.
is juthat a munkavégzésre adott számítógépre.

95 milliárd pályadíjakból
a MÁV-nak
49 vasútvállalat közlekedett tavaly a MÁV nyílt
hozzáférésű hálózatán, a társaságok által fizetett
pályahasználati díj bevételnövekedést jelentett
az előző évhez képest.
Tavaly 1,36 millió vonat közel 101,6 millió kilométert tett meg a
MÁV vonalain. Ebből a személyszállító vonatok 77,8 millió kilométert; míg a tehervonatok 18,7 millió kilométert futottak. Az árufuvarozási vasútvállatok közül piacvezető a Rail Cargo Hungaria
Zrt.; a második legjelentősebb vállalat az MMV Zrt. és dobogós
helyen végzett a GYSEV Cargo Zrt. is - közölte a MÁV.
A partnerek számának növekedésével a vasúttársaságnak 2017hez képest közel két százalékkal magasabb, több mint 95,3 milliárd forint árbevétele származott tavaly a pályadíjakból. A vasúti
árutovábbítás felfutásának hajtóerejét elsősorban a belföldi forgalom növekedése jelentette, ami feltehetőleg az anyag- és szállításigényes építőiparnak és az autóiparnak köszönhető. A vasúttársaság arra számít, hogy a magyar gazdasági teljesítmény
javulása a vasúti áruforgalomra további kedvező hatást gyakorol.
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Az Országgyűléshez nemrégiben benyújtott, az uniós adatvédelmi rend 2018-as bevezetése miatt szükséges törvénymódosítások érintik a munka törvénykönyvét is, aminek egyik fejezete
ma is szabályozza a munkaviszony keretein belül a személyiségi
jogok védelmét. A fejezetnek lesz része a munkáltatótól kapott
számítógépek használatának rendje, de most már nem csak a
távmunka esetében, hanem minden esetben, amikor a munkáltató számítógépet ad a munkavégzéshez.
A törvényjavaslat most már általános jelleggel irányozza elő,
hogy a munkavállaló a munkáltatótól a munkavégzéshez kapott
számítástechnikai eszközt - eltérő megállapodás hiányában kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja.
A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez
használt számítástechnikai eszközön persze csak a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet bele. De munkaviszon�nyal összefüggő adatnak minősül az előbbi korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat is.
Az indoklás lényege leegyszerűsítve az, hogy a munkavállaló
magánéletét a munkáltató egyébként sem ellenőrizheti, de hogy
egyáltalán ne legyen adatkezelési gond, a munkaadó munkavégzéshez adott számítógépének a magáncélú használatát megtiltanák. Így elvileg magáncélú adat nem is juthat a munkáltató
munkavégzésre adott számítógépére.
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142 millió utas a MÁV
vonatain

VILÁGJÁRÓ VASUTASOK

Megjelent az Explorer Vasutas Világjáró Klub
(egyesület) 2019 évi önköltséges túraterve, melyre
tisztelettel várunk minden tagot és érdeklődőt.
3. Úton fesztivál (Ingyenes) | élménybeszámoló vetítéssel

jan.19 1 nap | #az út a cél #utazásról másképpen #TELJESEN önkéntes #álmaink vs. önmagunk #vetítések #tanácsok profiktól
Ingyenes / Jelképes támogatás

EVVK közgyűlés | EVVK összejövetel

jan.19. 1 nap | #2019. évi tervek #süti verseny #alapszabály #beszámolók #utána sok érdekes program #INGYEN #fun Ingyenes

USA nemzeti parkok+ HAWAII | élménybeszámoló vetítéssel

jan.19. 1 nap | #warm up #virtuális utazás #USA legszebb nemzeti parkjai #Zion #Bryce #Antelope #GrandCanyon #Yosemite
#Ez is Amerika #képes riport #kicsi Hawaii Ingyenes / Jelképes támogatás

Thaiföld – Malajzia – Szingapúr on Budget | élménybeszámoló vetítéssel

jan.19. 1 nap | #Ázsia Express #Bangkok & streetfood #Híd a Kway folyón #Similan & Phi Phi álomszigetek #Kuala Lumpur
& piac #Cameron & teaültevény #Penang & dzsungeltúra #Szingapúr & álomhotel Ingyenes / Jelképes támogatás

Kalandozásaink a Kaukázusban és azon túl | Skype bejelentkezés

jan.19. 1 nap | #Grúzia #Európa mégis Ázsia #irány taxival #fiatal bloggerek Ingyenes / Jelképes támogatás

Átgyalogoltál már Magyarországon? A Kék túra project | élménybeszámoló vetítéssel

jan.19. 1 nap | #Másfélmillió lépés Magyarországon #to be continued #werkshow #vászontól a valóságig #régen és most
#kedvcsináló Ingyenes / Jelképes támogatás

Transzszibériai vasút | élménybeszámoló vetítéssel

febr.01. 1nap | #Vasutasok Mekkája #életünkben egyszer #legalább #a türelmesek vasútja #socirail #nyerabotatty #székházban
Ingyenes

Rám-szakadék szezonnyitó | természetjáró túra

ápr.06. 1 nap | #klasszikus #átmozgató #csapatépítő #más #tetszeni fog #Buzáskarcsi a veterán #évindító Ingyenes / Jelképes
támogatás

*** USA (vad)nyugati part *** | az év expedíciója

ápr.12. 10 nap / 5 éj szálláséj | #Los Angeles #Antelope Canyon #Bryce #Zion #Grand Canyon # Las Vegas #San Francisco
#Amerika valódi arca 299eFt + 299 USD+ 570 USD busz-tól

Transzszibériai Expressz ECO | az év extrém túrája

máj.1. 14 nap / 3+ vonaton szálláséj | #takarékos vasutasoknak #zarándoklat az orosz medvéhez #RZD #Szibéria 49eFt
+5100 RUB +(42e RUB helyi közl)-től
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máj.1. 10 nap / 4+vonaton szálláséj | #repcsivel #a végtelen sztyeppére #Moszkvától a tajgáig #elfoglaltaknak 50eFt+ 5100 RUB
+ (55e RUB helyi közl.)-től

Transzszibériai Expressz MAXI | extrém túra

máj.1. 15 nap / 5+vonaton szálláséj | #elszántaknak #időmilliomosoknak #a tajgára és vissza #Moszkva-Vlagyivosztok
#fanatikusoknak 49eFt +5800 RUB +(50e RUB helyi közl)-től

Hegyestű, Balaton | természetjáró túra

jún.08. 1 nap | #különlegességeket kedvelőknek #nyárelő #Balaton #evvk fanclub #vulkánban #Káli medence Ingyenes /
Jelképes támogatás

Svájc Pilatus | magashegyi túra

jún.15. 3 nap / vonaton szálláséj | #a svájci bezzegvasút #a legmeredekebb fogaskerekű #Luzern is #2073 méteren
#42%-os lejtő 15000 Ft

Svájci + osztrák Alpok | magashegyi túra

jún.15. 4 nap / vonaton szálláséj | #hegymánia #Alpok forever #két nap alpesi levegő #mindenkire ráfér egy kis természetjárás
#Pilátus-tó 19500 Ft

Alpok - Appenninek + Lipari szigetek | strapatúra

jún.15. 8 nap / 3 szálláséj | #hegyek #vulkánok #vonattal #Lipari szigetek #Svájc-Ausztria-Olaszország 24e Ft + 93 Eurótól

Olasz tengerpart, Parghelia (3éj) | eco relax

jún.17. 6 nap / 3 szálláséj | #Calabria #visszajárunk #Frédibéni tengerpart #hagymafagyi #szirtváros 20e Ft + 95 Eurótól

Olasz tengerpart, Parghelia (7éj) | az év tengerpartja

jún.17. 10 nap / 7 szálláséj | #pihenni is engedd #olaszpart #1 hét Calabriában #gyerekkel külföldre 19e Ft + 128 Eurótól

Olasz tengerpart, Parghelia + Scilla | kombi relax

jún.17. 10 nap / 3+4 szálláséj | #Calabria #pihenj! #Mozdulj! #dél-olasz életérzés #vinorosso #mozgalmas nyaralás 18e Ft
+ 259 Eurótól

Mediterrán körút (Svájc, Ausztria, Olaszország, Görögország, Albánia) | az év strapatúrája

jún.15. 12 nap / 5 szálláséj | #nyughatatlanoknak #1,5 hét mediterráneum #olasz- görög-albán 25e Ft + 284 + (185 Hajó+repülő)
Eurótól

Dél-itáliai körút | csillagtúra

jún.17. 6 nap / 3 szálláséj | #Alpoktól a vulkánokig #taljánföld #jó ár-érték arány #olasz 22e Ft +98 Eurótól

Olasz tengerpart, Scilla | eco relax

jún.20. 7 nap / 4 szálláséj | #hosszúhétvége #Calabriában #szuperóváros #Bella Italia 21e Ft +119 Eurótól
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Transzszibériai Expressz COMFORT | extrém túra

VILÁGJÁRÓ VASUTASOK

Korfu ECO | csillagtúra

jún.20. 7 nap / 3 szálláséj | #vonattal-hajóval-repülővel #budget #kimondottan vasutasoknak #saturnia #albánia is 25e Ft
+185+ (185 hajó, repülő) Erurótól

Görög tengerpart Korfu comfort | relax

jún.23. 8 nap / 7 szálláséj | #repcsivel ha futja :) #görög végre #legszebb sziget #kényelmesebb 30e Ft +194+
(200 Eur repülő) Eurótól

Vasutasnap | EVVK összejövetel

júl.06. 1 nap | #immár másodszorra #már a főzés is megy #várunk egy üdítőre #barátkozás kollégáinkkal #beszélgessünk
#EVVK Fun Club Ingyenes

Nógrád-Magyarkút Kék túra | természetjáró túra

júl.13. 1 nap | #tradíció #természetjárás #minden évben új #a pecsét #kék túra #Nógrádi vár Ingyenes / Jelképes támogatás

Horvátország SPLIT | túra

aug.09. 3 nap / vonaton szálláséj | #horvát klasszikus #rövidhétvége #ha nincs időd #kicsi fürdés 31000

Toscana, Saturnia csodafürdő | túra

jún.20. 3 nap / vonaton szálláséj | #Toscana #világhírű #az olasz egerszalók #új olasz uticél 131000

Hawaii szigetek | Világjáró

aug.1. 10 nap / 3+3 szálláséj | #világ tetején #Hawaii vulkán túra dzsippel #Ohau fürdéssel #fekete homok #trópusi Izland #2 sziget
310e Ft + 250 USD + (1140 USD helyi közl.)-től

Tanzánia, Szerengeti Nemzeti Park, Szafari + Szilveszter Zanzibáron | az év expedíciója

dec.25. 11 nap / 4+4 szálláséj | #párduc #oroszlán #gorilla #álompart #fűszertúra #bakancslista #Josani forest #dzsip szafari
#2019 #szilveszter 340 eFt + 199 USD + (940 Eur helyi közl)-től

Telefonos fogadóórák: K, Szo,V: 9-15h, Cs:15-16 h-ig:
1./ 06+27-51 vasútin vagy 06 1/516-2751 vezetékes számon,
2./ 06 30/9634-325 mobilon, SMS -ben is,
További információk:
3./ E-mail: info@evvk.hu,
4./ http://www.evvk.hu honlapunkon,
5./ facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/evvk.magyarorszag
Nem teljes körű a tájékoztatás. A feltételekről, a tagságról kérje írásos tájékoztatónkat!
A túraterv közzétételét a
Mozdonyvezetők Szakszervezete
támogatta.
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