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Utad é rtelme nem a cél,
hanem a vándorlás
Márai Sándor

S nem megvárni, amíg az állami vasútnak hátat fordítanak a munkavállalók és máshol keresik
meg a kenyérre valót. Az állami közszolgáltató feladatokat ellátó vállalkozások fórumának áprilisi
ülése után bevallom kissé csalódottan álltam fel az asztaltól. Remélem rossz érzéseim nem igazolódnak be, és a tulajdonos nem hagyja magára a következő években az állami vállalatokat, azok
dolgozóit, így a vasutasokat sem. Mindenesetre nem tudtam semmi bíztatót kihámozni Fónagy János államtitkár szavaiból, amikor azt mondta, érzékeltette, hogy bizony a tulajdonos nem gondolkodik a 2017-2019-re vonatkozó széleskörű, középtávú megállapodáshoz hasonló egyezség tető alá
hozásában, forrásainak biztosításában. Márpedig, ha ez így van, akkor a három éves megállapodás eredménye csak csepp volt a
tengerben. Hiszen előtte igazán nem kényeztette el a MÁV a vasutasságot, a startos mozdonyvezetőket számottevő béremeléssel,
érezhető reálbérnövekedés sem volt. A három éves megállapodás hozott sikereket, kiszámíthatóvá tette a jövedelmek növekedését, a munkaerőpiaci helyzet alakulására azonban nem adott teljes választ. Nem is adhatott, mert egy sokáig magára hagyott
állami vállalatnál a három év tüneti kezelésre is éppen csak elég. Ha a jövedelmek nem számottevően emelkednek a jövőben
és a személyszállítási piac megnyitása a mai helyzetben, jövedelmi viszonyok, munkakörülmények között találja az államvasút
dolgozóit, akkor nagy lesz a baj. Ha tulajdonosi támogatás nem várható, akkor a MÁV-nak belső forrásból kell fedeznie azokat
a kiadásokat, ami a munkaerő megtartásához, a versenyképes jövedelem eléréséhez kell. Végre nem csak szavakban, hanem
tettekben is éreznünk kellene, hogy a humán erőforrás (milyen személytelen szó), az ember, a legértékesebb a vállalat számára.
Jó lenne, ha nem a változás lenne az egyetlen állandó és valami jövőképet kapnánk arra vonatkozóan, milyen vasutat is kellene
csinálnunk közösen.
Áprilisban Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselőválasztások voltak a Startnál. Bár a központi testületek megalakítása még
hátra van, kijelenthető, hogy a Mozdonyvezető Szakszervezet jelöltjei sikeresen szerepeltek. A TSZVI szervezeti egységnél valamennyien mandátumot szereztek és a szavazatok legnagyobb részét mindkét választáson, összességében a MOSZ tagjai kapták.
Az Irányításnál munkavédelmi képviselői tagságot szereztünk és JBI szinten is lesz képviselőnk a testületekben. A kiváló eredmény eléréséhez kellett hitelesség, szakmaiság, a mozdonyvezetők jó döntése és együttműködés a Vasutasok Szakszervezetével
és a VDSzSz Szolidaritással. Felelősség, munka, megoldandó feladat lesz bőven.
Ehhez kívánok jó egészséget, kitartást!
Menni kell előre!
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Menni kell előre…
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KVKF ülés:

Az idei évi kiegészítő
béremelést fontosnak
tartja az államtitkár, a
jövőre vonatkozóan kevés
konkrétumot mondott
A közszolgáltató
vállalatok
szakszervezetei
Orbán Viktor
miniszterelnökhöz
fordultak annak
érdekében, hogy
segítse elő a
Közszolgáltató
Vállalkozások
Konzultációs
Fórumának (KVKF)
érdemi működését és
biztosítsa az illetékes
kormányzati szereplők
részvételét.
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A KVKF létrejötte lényegében egybeesett a 2017. évi – az egész szektorra kiterjedő – hároméves bérmegállapodás megkötésével. Április
26-án került sor a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának plenáris ülésére a kormány, a munkaadók és a szakszervezetek
képviselőinek részvételével. A háromoldalú megbeszélés napirendjén
a hároméves bérmegállapodás végrehajtásának értékelése és a 2019.
évet érintő aktuális foglalkoztatási és jövedelmi kérdések megtárgyalása szerepelt, ezek mellett a következő évekre vonatkozó bérfejlesztési
igények és lehetőségek is megfogalmazásra kerültek.
A kormány képviseletében Dr Fónagy János és Cseresnyés Péter államtitkár, a munkaadók képviseletében Dávid Ilona a STRATOSZ elnöke, a szakszervezeti konföderációk közül a Liga Szakszervezetek, a
Munkástanácsok és a Magyar Szakszervezeti Szövetsége elnökei, valamint a közszolgáltatási szektorban tevékenykedő érdekképviseletek, így a Mozdonyvezetők Szakszervezete vezetői vettek részt a tanácskozáson.
Először a szakszervezetek mondták el véleményüket a 2017-2019. évre vonatkozó
bérmegállapodás hatásairól, eredményeiről, fogadtatásáról. A hozzászólások összességében pozitívan értékelték a harminc százalékos béremelés mértékét, azonban a 2019re vonatkozó minimálbér és garantált bérminimumnál alacsonyabb, öt százalékos béremelés és a kafetériára vonatkozó adótörvények változása, negatív hatása miatt az
összkép vegyes.
A szakszervezetek kijelentették, hogy a hároméves megállapodást lezártnak és megvalósultnak tekintik. Az is megfogalmazódott, hogy a munkaerőpiaci helyzet és a bértorlódás hatásainak enyhítésére további ezévre vonatkozó bérfejlesztést, kompenzációt
kell biztosítani az érintett munkavállalóknak. Mint ismert, a MÁV erre vonatkozóan
kötelezettséget is vállalt, miszerint 2019. július 31-ig elemzést készít a bértorlódás hatásairól és ennek alapján további bérfejlesztésre tesz javaslatot, melynek részbeni forrását
képezheti a munkáltatói közterhek tervezett csökkentése. Az érdekképviseletek kifejtették, hogy az idei évre vonatkozó további tárgyalásokat követően a KVKF keretein belül
induljanak egyeztetések további középtávú bérmegállapodások megkötése érdekében.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete elmondta, hogy a Vasutasok Szakszervezetével és
a VDSzSz Szolidaritással közösen kidolgozta és átadta bérfejlesztési javaslatát a következő évekre vonatkozóan, amely a gazdasági növekedés, az infláció és a munkaerőpiaci
hatások figyelembevételével készült, és amelyet a MÁV tárgyalási alapnak tekint.
Az érdekképviseletek hangsúlyozták, hogy a keresetek emelésén kívül fontosnak tekintik a munkafeltételek, munkakörülmények javítását, és kérték a munkaközi szünet
kiadására vonatkozó és az állami tulajdonban lévő vállalatok dolgozóit hátrányosan
2019. április

érintő jogszabályi rendelkezések módosítását. A munkáltatói
oldal nevében Dávid Ilona üdvözölte a fórum létrejöttét, kiemelte a folyamatos párbeszéd fontosságát, a 2019 évi további bérfejlesztés vonatkozásában a források keresését jelölte meg legnagyobb feladatnak.
A kormány képviseletében Dr. Fónagy János államtitkár megköszönte a szakszervezetek konstruktivitását, a bérmegállapodás betartását. Elmondta, hogy az ezévre vonatkozó további béremeléssel
kapcsolatban, az állami vállalatok keretein belüli tárgyalások megkezdését szükségesnek tartja és szorgalmazza. Egy új középtávú
megállapodás megkötésére irányuló egyeztetési folyamat megkezdésére, átfogó, generális, a közszolgáltatási szektor egészét érintő
megállapodás tető alá hozására most nem lát lehetőséget. Fónagy
János hozzátette, a munkaerő megtartásának csak egyik eszköze a
jövedelmek növelése, a vállalati szakképzési formák újragondolása,
a vállalati óvodai és bölcsődei rendszer kiépítése, fejlesztése, egy
vállalati bérlakásépítési program távlati célú megvalósítása növelheti a dolgozói elégedettséget. Az államtitkár kiemelte az állami vállalatok stabilitását, kiszámíthatóságát a versenyszféra kihívásaival,
változó környezetével szemben.
Barsi Balázs
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Javában zajlik az átépítés a 40-es vonalon. Nem mondanám, hogy ég
a kivitelező keze alatt a munka – jó, ha egy-két gyertyalángot látunk
–, de azért néha-néha, újabb és újabb szakaszok kerülnek átadásra.
Áprilisban, az Érd felső Kelenföld szakasz nyílt meg a forgalom számára.

Nem egyszerű feladat a kor követelményeinek megfelelő munkaidő beosztás, a vezénylés elkészítése! Nyilván, nem lehet majd minden követelménynek maradéktalanul eleget tenni, de ugyanakkor
a munkaidő beosztás készítő, és a vezénylő egyéni korlátjai nem képezhetnek gátat a munkavállalók
jobb kedvre derítését célzó, sokat hangoztatott elképzelések megvalósításában! Ismétlem: ha az erre
vonatkozó jobbító szándékok valósak! A közös munkánknak köszönhetően, Pusztaszabolcson mostanáig nem volt kimondottan rossznak nevezhető személyzetforduló. Persze mindig volt, amit nem
szerettek a kollégák, de vegyes a kép: érthetően, mert nem vagyunk egyformák. Eddig nem esett szó
a mozdonyvezetői életforma, illetve mondhatjuk a vasutas életforma egy fajsúlyos sajátosságról: a
bejárásról. A munkaidő beosztás készítő rendre figyelmen kívül hagyja ezt a tényezőt, ezzel komoly
(mondjuk lágyan) kényelmetlenséget okoz a bejáró munkavállalónak és a Cégnek munkába járás
költségtérítés formájában. Hihetetlen irritációt okoz a Cég könyvelésében e tétel kifizetése, oly an�nyira, hogy szinte a végletekig megnehezíti az igénylését: több oldalas dokumentáció leadása szükséges, különféle korlátok vannak felállítva, az engedélyeztetés nehézkes, a havi elszámolás útja is
annyira rögös, amennyire csak lehet! A költségtérítés mizéria generálója elsősorban a személyzetforduló készítő, másodsorban a vezénylő! Bemutatom a dolog fizikáját! Pusztaszabolcson a csapat
több mint a fele bejáró. A pusztaszabolcsi bejárók 90%-a a 40-es vonalon, Dombóvár felől jön dolgozni: Sárbogárd, Simontornya, Pincehely, Szakály; van Kápolnásnyékről, és Dunaújvárosról, Iváncsáról, Besnyőről bejáró is. A Dombóvárról érkező vonatok páros óra előtt 10 perccel érkeznek, kivéve 13:50-kor, mert valami óriási ötletből kifolyólag az a vonat nem közlekedik. Dombóvár felé
páros óra 4 perckor indulnak vonatok, kivéve 12:04-kor, mert azt szükségtelennek tartotta valaki. A
munkába járás költségtérítésnek két fajtája van: 1) amikor nem tudok vonattal jönni-menni, mert
nincs, 2) amikor az út megtételéhez szükséges időnél többet kell várni vonatra. Nem tudom mekkora tétel helyileg a költségtérítés, de országos szinten érdemi összegről lehet szót: gondolom azért
küzd a Cég tűzzel-vassal, hogy minél kevesebben igényeljék – igen, a csalók miatt is! Nálunk béketűrők az emberek, legtöbbször bejönnek előbb a vonattal és leülik azt az egy, másfél órát jelentkezésig, vagy kivárják az időt, amíg vonattal hazamehetnek – azaz pénzt spórolnak meg a Cégnek. Ez
nem okoz ez semmi problémát, mindaddig, amíg bizonyos tűréshatáron belül marad a személyzet-

Nem csak a vonal újul meg, hanem az állomások, megállóhelyek is. Az átépítést megkerülhetetlenül kísérő felfordulás
ugyan nem okozott különösebb megterhelést, de gyakran váratlan helyzeteket kellett megoldani – minden eshetőségre
nyilván nem lehetett felkészülni. Az Érd felső – Tárnok, Tárnok – Érd felső „fordítós” szolgálat kisakkozása nem volt sétagalopp, de ezen is túl vagyunk, a bosszúságok is hamar feledésbe merülnek majd – remélem a tapasztalatok nem. A józan
észre és a tapasztalatokra amúgy is szükség van, mert a modernizálás rá fér a munkaidő beosztására is. Nekem az a benyomásom, a fordulószerkesztő csapat egy hagyományőrző klub, márpedig, a modern kor életmódunkat is elérte, ezért nem
lehet népszerű a múlt századi gondolkodásmóddal készített munkaidő beosztás.
Mégis vannak, akik nem képesek messzire menni az almafától, mert vagy nem elég talpraesett, vagy nem mer. Már a több
évtizedes szakmai gyakorlatnak sincs értéke! Simán lenézik a mezei vasutast: többre tartják a friss diplomás nullkilométereseket, mint azt, aki számszerűleg 2200-szor járt már, mondjuk a Déliben. Nehéz ilyen légkörben levegőhöz jutni – igaz, a
nagy arcon minden más is nagyobb; a mentális képesség az már más kérdés. Mielőtt bárki is ráncolná a homlokát, hadd
idézzem Kerékgyártó József vezérigazgató úr szavait, a bérpapírhoz mellékelt hírlevélből, gondolom mindenki olvashatta:
„Kellő figyelmet kell fordítani egyfelől az utasainkra és az igényeikre, másfelől pedig Önre, mint munkavállalóra.” Mit takar
ez a modern kor duma? Nem szeretnék tanulmányt írni erről a kérdéskörről, már csak azért sem, mert az internet világában
számtalan érdekes anyag lelhető fel e témában. Röviden csak annyit mondanék, hogy az elmúlt évtizedekben, a világban
számtalan területen van tapasztalható fejlődés – még a vasúton is.
A haladás útjába állni csak ideig-óráig lehet – persze, vannak, akik próbálkoznak: ők azok, akik felfogása szerint a vasút
feudalista szervezet; pedig nem egy vezérigazgatónk kinyilatkoztatta, hogy munkatársak vagyunk. Valaki tehát hülyének néz
minket! A tudományok-, pszichológia-, a technika fejlődése más élet és munkakörülményeket hoz létre. Számtalan kérdés6
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CSALÁD ÉS MUNKA

A jó
személyzetforduló
titka

körben az emberi tudás határai kirajzolódnak; különféle területeken (például a munkapszichológia)
az ember lelki bonyolultsága, a bennünk ható természeti ösztönök nagy szerepének hatása előtérbe
kerül; a technika fejlődése (telefon, internet, médiák, közlekedés) más tér és időérzékelés tesz lehetővé, kitágítja és közel hozza a világot. Ma már jogos igény élőben megtapasztalni az elektronikus
felületeken bemutatott világunkat, ezért megkérdőjelezendő az a munkáltatói felfogás, hogy maradéktalanul rendelkezik életünk felett, gyakran megfélemlítve, és megalkuvásra kényszerítve a vasutasokat! Már nem aktuális ugyan a főigazgatói struktúra, de még a fülemben csengenek a MÁV-Start
Expressz hasábjain, pár hete olvasható, főigazgatói nyilatkozatok; egyikük az alábbiakat mondta: „Az
idei év egyik fő célkitűzése, hogy csökkentsük az elvándorlást, pótoljuk a szakemberhiányt, és hogy
olyan munkakörülményeket alakítsunk ki, olyan munkahelyeket teremtsünk, ahova kollégáink szívesebben járnak be dolgozni.” Ha a jobbító szándékok valósak, akkor a munkaidőbeosztás készítők
feladatai megsokszorozódnak: a könnyen-gyorsan-egyszerűen elv nem érvényesülhet a technológiákban, munkaidő beosztásban, vezénylésben. Érdekes kettősséget vélek felfedezni a foglalkoztatáspolitika terén: egyrészt pozitív kommunikációt, másrészt ennek ellentmondó cselekedeteket – talán
nem kell recéznem: csak a dumától nem lesz jobb.
Pusztaszabolcs tekintetében, az elmúlt 13 hónap vágányzári személyzet fordulóit, munkavállalói
szempontok szerint, egész jól megoldották; egykét esetben adtunk jelzést némely rázós ötlettel
kapcsolatban, de minden esetben ki tudtuk vasalni a ráncokat – igaz, nem lett gyűrődés mentes a
ruha, de viselhető maradt. Az emlegetett foglalkoztatáspolitika pozitív része meglehetősen homályos.
A Csépke korszak egyik vesszőparipája volt a munkaidő beosztás (mondjuk így) családbaráttá tétele.
Azt nem tudni, hogy a mostani elképzelések milyen vektorral bírnak, de azt, hogy „szívesebben
járjak be dolgozni” az nem lesz ingyen – nem a fizetésre gondolok! Márpedig, nyilvánvalóan a kiadások visszaszorítására törekszik a Cég. Ami látszik: a munkával kapcsolatosan semmi komoly felújításra, eszköz cserére, érdemi munkakörülmény javításra nincs pénz, a munkába járás költségtérítés
kifizetés ét a végletekig nehezítik, sőt olyan lépések sincsenek, amelyek a mezei munkavállaló munkavégzését egyszerűsítené. Kérdem én, akkor mi az, amitől én „szívesebben járok be dolgozni”? Nos,
a munkaidő beosztáson, és a vezénylésen a dolgozók szeme! A fenti sorjázás végkövetkeztetése: a
technológusok, munkaidőbeosztás készítők, vezénylők kezében van minden eszköz a közérzet és a
munkakörülmények javítására – jóképű személyzetfordulók és átgondolt vezénylői munka képében.
Persze, csak akkor, ha a fent idézett mondatok nem üres szavakból állnak!
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Ha lenti vezénylési táblát megnézzük,
látható, hogy a fenti sémák ugyanúgy megtalálhatók márciusban is.
És még valami! Egy átlagos család minden este, és minden hétvégén együtt van. A
mi családunk nem átlagos, ezt tudomásul
vettük. Szerencsés vagyok, hogy a párom is
a Cégnél dolgozik, mert a két vezénylés
összehangolásával ugyanannyi időt lehetnénk együtt, mint egy átlagos család – nem
minden este, és nem minden hétvégén, de
az órák számát tekintve igen. Persze, nem a Cég szolgáltatása a családi élet tiszteletben tartása, inkább a vezénylőt illeti a köszönet!
A márciusi vezénylési táblában, piros csíkkal jelöltem a párom 4-es túrját. Ezt általában tartja a vezénylője, néha beleköp a levesbe,
és náluk nincs hétvégi pihenő – ennél mi jobbak vagyunk. A mi vezénylőnkkel addig jutottunk, hogy a párom beosztásához kérem a
pihenőket – ez így is a maximum. A hétvégi pihenő persze sosem passzol, mert a Pályavasútnál ezt másként értelmezik: ott nincs
egész szombat, csak vasárnap. Mivel 9, 10, 11 órás szolgálatokból nem lehet négyes túrt építeni, így a párom kétszer van otthon, amíg
én egyszer – ez fentebb világosan látszik. A fenti írásban, próbáltam rávilágítani hétköznapjainkra, betekintést adni a kulisszák mögé,
a modern felfogású elvárásokat bemutatni. A személyzetforduló minősége az egyik kulcsa annak, hogy milyen szívesen járok be,
járunk be dolgozni. Elnézve némely személyzetfordulót, elgondolkoztam azon, hogy melyikünk jó közérzete fontosabb: a személyzetforduló készítőé, a vezénylőé, vagy a miénk? Kinek a kezében van a boldogság kulcsa?

CSALÁD ÉS MUNKA

A sínek,

amik összekötnek minket
Április 17-én Bécsben találkoztak egymással a közép-kelet európai
mozdonyvezető szakszervezetek elnökei. Az osztrák Gerhard Tauchner
kezdeményezésére létrejött megbeszélésen a magyar, szlovák, cseh és
szlovén szakszervezet vezetői a vasúti közlekedés liberalizációja, a határon
átnyúló foglalkoztatás legfontosabb kérdései mellett a mozdonyvezetők
képzési rendszerét, munkaidőbeosztását és a létszámhelyzet alakulását
is áttekintették.
közlekedés liberalizációja számos kockázattal jár. A bürokraták által tervbe vett
kisebb nyelvi követelmény, súlyosan sértheti a biztonságot. Az alacsonyabb szintű
nyelvtudás rendkívüli eseményeknél, baleseteknél súlyos kockázatot jelent. A kihívásokkal szemben közösen kell fellépni,
érdekeinket egyeztetni kell. Az ember, a
munkavállaló szempontjai kell, hogy előtérbe kerüljenek a piacnyitást követően is.
A szociális dömping vesztese csak a munkavállaló lenne. A határátmenet kapcsán
fontos olyan rendszer kiépítése, amikor egy

A Mozdonyvezetők Szakszervezetét Barsi
Balázs elnök és Róka György nemzetközi
referens képviselte.
A találkozón világossá vált, hogy nem
csak a sínek, hanem a szakszervezeteket
foglalkoztató kérdések is összekötnek bennünket. Ez leginkább a mozdonyvezetők
foglalkoztatásával kapcsolatos gondok, a
képzési rendszer hiányosságai és a létszámhiány kapcsán derült ki.

Veres Győző
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Valamennyi országban
komoly létszámhiány
van a mozdonyvezetőket
érintően, amely túlóráztatást okoz ez pedig fáradtsághoz, elfásult-sághoz, motiválatlansághoz
vezet. A létszámhiány
miatt, a vasútvállalatok a
rövidebb képzési időben és az egyszerűsített és csökkentett műszaki tartalmú tananyagban
látják a megoldást, ez
azonban vasútbiztonsági
kockázatot is jelenthet. A
túlóráztatás általános jelenség, mértéke azonban
eltérő és a havi kötelező
munkaidő nagysága sem
azonos. Legmagasabb havi
kötelező munkaidő Magyarországon van. A vasúti

másik országban vasúti járművet vezető
munkavállaló szükség esetén, rendkívüli
helyzetetekben segítséget kérhet a helyi
viszonyokat jól ismerő, az adott nyelvet
anyanyelvi szinten beszélő mozdonyvezetőtől. Ennek érdekében a kétoldalú kapcsolatokat is meg kell erősíteni.
Megállapodás született arról, hogy a jövőben rendszeres találkozóra lesz szükség.
Barsi Balázs
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forduló, és a vezénylés. Azonban, forduló szerkesztés gyakorlatában számos tényezőt figyelmen kívül hagynak – a közérzet javításra
gondolok!
A személyzetfordulók jelentős része meg sem közelíti a 12 órát. Ezért az áhított 4-es túr elérhetetlen, képtelenség a vezénylő
számára, hogy összehozza. Valami drámai elegy szokott összejönni, ez látható
alább – az április pedig laza hónap,
mindössze 14 szolgálat volt!
A 14 szolgálatból 13 kezdete, vagy vége,
vagy az eleje és a vége is, a fent említett
páros órai csoportot, kb. 1 órával elkerüli. A költségtérítés igényéléssel kapcsolatban nem vesszük túlságosan komolyan
a dolgot, inkább az adok-kapok elv érvényesül. Szeretném, ha fordulószerkesztő
viszont komolyan venné a sorsjobbító
ígéreteket, kijelentéseket és eltűnnének
ezek a holtidők: jobban szeretnének az
emberek bejárni dolgozni! Mik azok a
jelek a fenti táblázatban? A jó közérzet
egyéb összetevői.
Karikázás. A pihenők vége/kezdete és a szolgálat kezdete/vége közti rövid idők megrövidítik a pihenőidőket. Bejáróként gyakran
előfordul, hogy még tart a pihenő, de már a munkahelyen vagyunk (pl.: 04.08., 04.20.), vagy még a munkahelyen vagyunk, de már
elkezdődött a pihenő (pl.: 04.10., 04.18.). A személyzetfordulók készítésekor figyelemmel kellene lenni, hogy a kezdési és végzési
időpontokat össze lehessen hangolni a bejárással!
Kérdőjel. A pihenők után rendszeresen korai kelésű szolgálat van tervezve. Egy hat órai kezdésű szolgálathoz fel kell kelni négy
órakor, de a hét órás kezdéshez is, mert ugyanazzal a vonattal kell jönni. Ha nem akarok egész nap álmos lenni, akkor este le kell
feküdni legkésőbb tíz órakor. Még egy esti filmet sem tudok megnézni a pihenő alatt. Egy komolyabb esti program (mondjuk: mozi)
sem fér bele a párommal – egyéb mulatság lehetőségeit már nem is firtatom.
Felkiáltójel. Az éjszakás szolgálatok után, ha nem pihenő van korai kelésű szolgálat kezdődik. Az alább lévő márciusi vezénylésben
látszik, van úgy, hogy egy héten csak 3 nap tudom kialudni magam! A hét órai végzésű szolgálatok után 9 órára érek haza. Van, hogy
fél háromig nem tudok kimászni az ágyból: ugrik a pihenő jó része – és megint nem tudom megnézni az esti filmet, mert este kilenc
fele már, hányinger kerülget az álmosságtól. Jó kis pihenő! Ha másnap dolgozol, olyan mintha másnapos lennél! Érdekes, azt ellenőrzik, hogy ittas vagy-e, mert nem hiszik,
ha azt mondod nem, viszont azt simán elfogadják, ha azt mondod nem vagy fáradt.

2019. 03. 28-29. Madrid!

A 2018-as frankfurti ALE kongresszus óta az első elnökségi ülés
a spanyol mozdonyvezető szakszervezet, a SEMAF rendezésében
Madridban volt március végén.

Az ülés összehívására az eddigiektől eltérően az év korai
szakaszában került sor, a napirend és program is eltérő volt
a megszokott gyakorlattól. Ennek oka a kongresszust követő események hatása a szervezet működésére, jövőjére. A
GDL (német), a VVMC (holland), a DJF (dán) és a VSLF
(Svájc) szakszervezetek az októberi frankfurti kongresszus
után bejelentették kilépési szándékukat az ALE-ból. Egyben
jelezték, hogy az ALE svájci pénztárosát is visszahívják a
megbízatásából. A jelzett kilépések ellenére az ALE minden
tagszervezetnek elküldte a meghívókat, mert az ALE alapszabálya értelmében a kilépéstől számított 6 hónapig még
teljes körű tagjai minden kötelezettséggel együtt a szervezetnek. Az érintettek levélben közölték, hogy ennek ellenére nem kívánnak részt venni az elnökségi ülésen.
Március 28-án az érkezés a délelőtti órákban volt majd
délután 14:00-kor kezdődött az ülés, másnap pedig 09:00
és 13:00 között tartott a tanácskozás. A Mozdonyvezetők
Szakszervezete képviseletében Barsi Balázs elnök és Róka
György nemzetközi referens vett részt az elnökségi ülésen.
A megadott időpontra a tagszervezetek megérkeztek. Kivéve a már előre bejelentett távolmaradókat, akik ezt levélben közölték. Az FS-CR (cseh) ezen időpontban
tartotta az országos ülését, melyet minden évben ekkor rendeznek és már nem tudták áttenni másik
napra. A csehek levélben felhatalmazták a szlovák elnököt, hogy teljes joggal képviselje az FS-CR tagszervezetet. A szerb és a belga szakszervezet nem indokolta távolmaradásukat.

ket a visszatérésre, ennek érdekében levelet ír az érintett szakszervezeteknek. Az
ALE pénztárosának visszahívása miatt
pedig az ülés úgy határozott, hogy a pénztár működését a madridi központ veszi át,
és a továbbiakban a pénzügyeket itt intézik.
Ez a folyamat viszont elég hosszadalmas
lesz, mert bankváltást kell végrehajtani
svájci számláról spanyol bankhoz kell utalni a pénztár összegét, főkönyveket és minden eddigi (30 évi) anyagot a madridi központba kell vinni.
Az elnökségi ülésen megfogalmazott
levél: „A március 28-29-én Madridban
megtartott elnökségi ülésen -a tagszervezetek részvételével -a következő határozatot hoztuk meg: A jelenlevők egyhangúlag
úgy döntöttek, hogy folytatják az 1989-ben
megkezdett projektet, melynek célja a mozdonyvezető személyzet érdekeinek európai
szintű képviselete. Az elnökségi ülés értékelte az ALE tagszervezetek lemondását,
melyről már előzőleg tájékoztatták az ALE
tagszervezeteit. Az ALE tagszervezetei lehetőséget kívánnak adni és kérik, hogy a
kilépett szakszervezetek vizsgálják felül
döntésüket és változtassák meg álláspontjukat. Ha továbbra is ragaszkodnak azonban döntésükhöz, akkor a legjobbakat kívánjuk a jövőben, és köszönjük, hogy
társaik lehettünk ezekben az években.
Öröm volt számunkra, hogy együtt utazhattunk az európai úton és reméljük a jövőben is számíthatunk egymás támogatására és együttműködésére. Szeretnénk az

alkalmat arra felhasználni, hogy kifejezzük
a hajlandóságunkat, kezeljünk minden
olyan kérdést együtt, amelyet hasznosnak
és fontosnak találunk. Még egyszer köszönjük, hogy az ALE-hoz tartoztak - zárul a
levél.
Az elnökségi ülés a tagszervezetek beszámolóival folytatódott. A következő elnökségi ülés helye és időpontja nem került
megbeszélésre, erről majd később kapnak
tájékoztatást a tagszervezetek.
A délutáni órákban látogatást tettünk a
SEMAF székházában az FML (román) kollégákkal együtt és itt alkalmunk nyílt még
egy kis eszmecserére, ahol a spanyol mozdonyvezető szakszervezet munkájával ismerkedtünk. A madridi Atocha pályaudvarhoz közel, bérelt irodában 22 munkatárs
alkotja a SEMAF központját, ahol a jogtanácsosok kivételével mindenki egykori
mozdonyvezető. A központi irodán dolgozók szakmai csoportokat alkotva végzik a
szakértői és adminisztratív feladatokat.
Beszéltünk a szakszervezet felépítéséről, a
munkaszervezés legfontosabb kérdéseiről,
a tagdíjról, a SEMAF kommunikációs csatornáiról, a mozdonyvezetők munkáltatási
helyzetéről.
Róka György

Az elnökség beszámolt a kongresszus óta végzett munkáról. Ismertették az EU-szárazföldi szállításért
felelős bizottság igazgatójának, Elisabeth Wernernek irt levelét: A negyedik vasúti csomag elfogadásával
befejeződött a vasúti közlekedés szabályozása Európában. Meghatározza a működési keretet és az ágazat
mozgásterét olyan területeken, mint a verseny és a vasútbiztonság. Az Európai Bizottság számos irányelvet fogadott el a vasúti szállítás liberalizációjának szabályozására. Először az áruszállításban majd
később a személyszállításban. Ezeknek az irányelveknek az egyes tagállamok nemzeti jogszabályaiba
való átültetése azonban rendellenesen történik. Miközben néhány országban végrehajtották és alkalmazzák, máshol csak a szankciók elkerülése érdekében tartják tiszteletben. Ez a tény a vasúti foglalkoztatásokat teljesen sérülékenyé teszi, mivel nincsenek olyan szabályok, amelyek mindenkire egyidejűleg vonatkoznak. Néhány országban már verseny van határon belül, de nem tudnak versenyezni a szomszéd
országokban mivel ezek elhalasztották a személyszállítás liberalizációjának kezdetét. Véleményünk
szerint ez az irányelv alapvető fontosságú e stratégiai közlekedési ágazat számára, ahol a megfelelő
működés létfontosságú. Az érintett szakmai csoport megfelelő képzés nélkül, és a biztonsági irányelv
végrehajtása nélkül nem tudja elérni az egyensúlyt a vasúti rendszer megfelelő működésében. Az ülés a
továbbiakban foglalkozott a negyedik vasúti csomag mozdonyvezetőkre vonatkozó szabályaival. Majdnem
minden országban gond van a magánvasutak működésével, mozdonyvezetői szempontból. Számos alka10
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ALE elnökségi ülés

lommal nincsenek betartva a pihenő idők,
vezetési idők, munkaidő.
Következő napirendi pont a már említett
tagszervezetek kilépésével felmerülő helyzet megtárgyalásával folytatódott. A német,
a holland, a dán és a svájci szakszervezet
kilépésével 3 alapító is távozott az Európai
Mozdonyvezetők Autonóm Szakszervezetéből, az ALE által az európai érdekegyeztetési rendszerben képviselt mozdonyvezetők létszáma pedig 32.000 fővel lett
kevesebb. Ez az érdekérvényesítési képességet és az ALE gazdasági stabilitását is
veszélyeztetheti. Vita volt annak megítéléséről, hogy milyen okok vezettek a kilépéshez. Az októberi németországi kongres�szuson az egyik elnökjelölt Klaus Weselsky
a német GDL első embere volt, aki az ott
elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy
az elmúlt években az ALE kevés célját tudta, csak megvalósítani. Új, hatékonyabb
szervezetet ígért megválasztása esetén, a
küldöttek azonban az addigi elnököt, Juan
Jesús Garcia Fraile-t a spanyol mozdonyvezető szakszervezet (SEMAF) első emberét választották ismét az ALE elnökének.
A dán, a német, a holland és a svájci mozdonyvezetőket képviselő szervezetek ezt
követően döntöttek a távozás mellett. Az
ALE elnöke valamint alelnökei több alkalommal is keresték a kapcsolatot a négyekkel, azonban érdemi párbeszéd nem alakult
ki a felek között. Az ALE úgy határozott,
hogy még egyszer felkéri a kilépett (még
nem jogerőre emelkedett) szakszervezete-

Megújult a MÁVSTART és a Rail
Cargo Hungaria
közötti vontatási
keretszerződés

Homolya Róbert a Hungrail
Magyar Vasúti Egyesület új
elnöke

Műszaki menedzser diplomáját a Budapesti Műszaki Főiskolán
szerezte, majd humán menedzsment szakértőként végzett a Corvinus Egyetemen. Szakmai pályafutása során egyaránt tapasztalatot szerzett multinacionális vállalatnál, valamint a kis- és középvállalati szektorban. A MÁV Zrt.-hez 2005-ben csatlakozott, humán
területen töltött be különböző munkaköröket. Dolgozott humánpartnerként, majd humánpartner koordinátorként, humánpolitikai szakértőként, felső vezető mellett szakmai titkárként. 2013-ban
a MÁV Zrt. Humán koordináció és szervezetfejlesztés vezetőjeként
többek között a különböző HR szervezeteket érintő feladatok ös�szefogása, a szervezeti kultúra fejlesztése, a szervezeti változásokat támogató változásmenedzsment, a leányvállalatok létrehozásával kapcsolatos HR feladatok meghatározása és irányítása volt
a feladata. 2017-től a MÁV-csoport szintű HR stratégia elkészítését,
stratégiai fontosságú HR projektek irányítását végezte, képzett
executive coachként belső coaching feladatokat látott el. A szakember 2018-tól a MÁV Zrt. Folyamatmenedzsment vezetőjeként
dolgozott, a MÁV-START Zrt.-hez ebből a pozícióból érkezett.

A MÁV-START részéről Kerékgyártó József vezérigazgató, a Rail
Cargo Hungaria képviseletében Körös Norbert CEO és Kotiers Román
CFO írta alá a felek közötti vontatási szolgáltatásról szóló keretszerződés módosítását. A megállapodás keretében a MÁV-START továbbra is komplex vontatási szolgáltatást nyújt a legnagyobb magyarországi árufuvarozó társaságnak. A szerződés rögzíti a 2019. évi vontatási
kapacitások mértékét, ütemezését és rendelkezésre állását. A felek az
aláírást követően hangsúlyozták, hogy továbbra is stratégiai fontosságú célként tekintenek a vállalatok közötti együttműködés megtartására. A MÁV-START és az RCH közötti vontatási szolgáltatást nyújtó szerződés 2021 év végéig érvényes
12

MÁV CSOPORT HÍREK

Dr. Homolya Róbert a MÁV elnök-vezérigazgatója levelében azt kérte az érdekképviseletektől, hogy a vasúttársaság működtetésében szerzett több évtizedes tapasztalataik alapján tegyenek javaslatokat olyan strukturális és más változtatásokra, amelyek a vállalatcsoport tevékenységét és hatékonyságát ténylegesen növelik, és versenyképesebb működést, a vasúti liberalizációhoz történő jobb
alkalmazkodást, ezáltal elismertséget biztosíthatnak a vasútnak és a vasutasságnak egyaránt. A MÁV vezetője megköszönte a szakszervezetek együttműködését, amelyet a vasutas munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása érdekében a 2017-2019. évi bérintézkedések tárgyában megkötött megállapodás 2019-re vonatkozó részének megalkotása és elfogadása során tanúsítottak. A 3 éves
bérmegállapodás végrehajtásával ebben az időszakban a munkavállalók alapbére átlagosan több mint 32 százalékkal emelkedett,
amely segített a MÁV csoport munkaerőpiaci helyzetének kezelésében. A hatékonysági intézkedések, a versenyképes működés eredménye további bérfejlesztés alapját képezheti, melyből a vasutasok még inkább versenyképes jövedelmet tudhatnak majd magukénak
- áll a levélben. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója május 24-ig várja az érdemi javaslatokat, amelyekről a vasúttársaság – azok feldolgozását és értékelését követően – külön egyeztetést fog kezdeményezni az érintett érdekképviseletekkel.

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület közgyűlésén elnökké választotta dr.
Homolya Róbertet, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját. Az egyesület 2016
júliusában megválasztott eddigi elnöke Dávid Ilona, a nemzeti vagyon
kezeléséért felelős tárca nélküli minisztertől kapott új megbízatásával,
a Volán-társaságok integrációjával járó megnövekedett feladatok miatt
nem tudja tovább ellátni tisztségét.

Fotók: MÁV csoport

2019. április 23-án megállapodást kötött a MÁV-START Zrt.,
valamint a MÁV-HÉV Zrt, amelynek eredményeképpen június
1-jétől vasúti utazási igazolvánnyal díjmentesen vehető igénybe
valamennyi HÉV vonal a budapesti közigazgatási határon kívüli
szakaszon. Ugyanakkor a MÁV-HÉV Zrt. munkavállalói és a munkatársak hozzátartozói jogosulttá válnak vasúti utazási igazolvány
használatára. A Kerékgyártó József és Keresztes Péter vezérigazgatók által aláírt megállapodás értelmében 2019. június 1-jétől a
MÁV-HÉV Zrt. a vasúti utazási igazolvánnyal utazók részére a
saját szolgáltatási területén, a budapesti közigazgatási határon
kívüli szakaszra vonatkozóan díjmentes utazási kedvezményt biztosít. A budapesti közigazgatási határon belüli HÉV szakaszon a
BKK díjszabása szerinti menetdíjat kell megfizetni. A MÁV-HÉV
Zrt. munkavállalói, valamint a feltételeknek megfelelő családtagjaik jogosultságot nyernek vasúti utazási igazolvány használatára,
és ezzel díjmentes vasúti utazásra a MÁV-START Zrt. és a GYSEV
Zrt. járatain. Május során valamennyi HÉV-es munkavállaló, aki
leadja igényét a Humánszolgáltatónál, kézhez fogja kapni a vasúti
utazási igazolványát és használatba veheti azt.

2019. április
29-től RókaKövesi Patrícia a
MÁV START Zrt.
humánerőforrás
igazgatója.

2019. április

Dr. Homolya Róbertet 2018. december 13-i közgyűlésén választotta elnökségi taggá
a HUNGRAIL. A most megválasztott elnök 2017-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkáraként felügyelte a közlekedéspolitikát, 2018 augusztusától pedig ő
tölti be a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói tisztségét. Szakmai tapasztalata nagyban
hozzájárulhat ahhoz, hogy az egyesület kormányzati szinten is sikeres szakmai érdekképviseletet folytathasson. Dr. Homolya Róbert köszönetet mondott a tagság bizalmáért és megköszönte elődje munkáját. Az egyesület nemzetközi és hazai kapcsolatai sokat erősödtek Dávid Ilona elnöksége alatt; a HUNGRAIL volt a
házigazdája a 2016-os G4 (osztrák, szlovén, horvát, magyar), illetve a 2018-as V4+
vasúti felsővezetői találkozóknak. Az elnöki ciklus második évében megalakult HUNGRAIL Vasútakadémia idén május 8-án már harmadszor rendezi meg konferenciáját, mely – az őszi Magyar Vasút konferenciával
együtt – rövid idő alatt fontos tájékozódási ponttá, kihagyhatatlan eseménnyé vált a szakma szereplői számára.
2019. április
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A hatékonyság
növelése érdekében
a szakszervezetekhez
fordult a MÁV

Júniustól
arcképessel
a HÉV vonalain

Sikeresen szerepeltek jelöltjeink a MÁV-START Zrt. Üzemi Tanács
és munkavédelmi képviselő választásokon, a közös lista, az
együttműködés meghozta gyümölcsét. Az áprilisi ÜT és munkavédelmi
képviselő választásokon a Mozdonyvezetők Szakszervezete a VDSZSZ
Szolidaritással és a Vasutasok Szakszervezetével közösen indított
jelölteket.
A MÁV START Zrt. szervezeti egységeinél
április elején lezajlottak az ÜT és munkavédelmi képviselő választások. A választások
érvényesek voltak, egyes tagságokra azonban
pótválasztásokat kellett kiírni.
A budapesti, miskolci, debreceni, szegedi,
pécsi és szombathelyi TSZVI szervezeti egységeknél a MOSZ által jelölt kollégák valamen�nyien eredményesen szerepeltek és elnyerték
a szavazók bizalmát. Minden jelöltünk, akár
ÜT, akár MV választáson indult, bejutott a
testületbe. A területi igazgatóságokon a MOSZ
jelöltjei kapták a legtöbb szavazatot, az Üzemi
Tanács és a munkavédelmi képviselő választás
is teljes sikert hozott.
A JBI szervezeti egységeknél összesen kettő
jelöltet indított a MOSZ. Üzemi Tanács tagságot
nem szerzett, Debrecen JBI munkavédelmi
képviselő választáson azonban eredményesen
szerepelt a Mozdonyvezetők Szakszervezete.
Az Irányítás szervezeti egységnél a MOSZ egy
jelöltet indított, mind az ÜT, mind a munkavédelmi képviselő választáson, és az utóbbinál mandátumot szerzett. A
részletes eredményekről, a központi testületek megalakulásáról a következő lapszámban adunk tájékoztatást.
Az RCH-nál márciusban voltak az ÜT és Munkavédelmi képviselő választások. Első alkalommal a MOSZ-VSZ-VDSzSz
Szolidaritás közös jelöltjeként mozdonyvezetők is ÜT tagok illetve munkavédelmi képviselők lettek. A március közepén
tartott területi Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselő-választás utolsó lépése a delegáló értekezlet volt, amelyet
április 23-án a Rail Cargo Hungaria székházában tartottak az érdekvédelmi szervezetek. Az értekezlet határozatképes
és eredményes volt, a résztvevők megválasztották a központi testületek – a Központi Üzemi Tanács és a Központi Munkavédelmi Bizottság – elnökeit, társelnökeit, továbbá elfogadták a működésüknek és tevékenységüknek keretet adó
ügyrendet. A korábbiakhoz képest pozitív változás, hogy ezúttal a mozdonyvezetői munkakör képviselete is bejutott a
központi testületekbe. Az RCH Központi Üzemi Tanácsban MOSZ tagként László Levente, a Központi Munkavédelmi
Bizottságban Boros István képviseli a munkavállalókat.
Köszönet mindenkinek, aki elment szavazni, s külön is köszönet illeti azokat a kollégákat, akik a MOSZ jelöltjeire és
a közös listára szavaztak. A megválasztott tagoknak gratulálunk, munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánunk.

VÁLASZTÁSOK

biztonságodról a Mozdonyvezetők
Szakszervezete gondoskodik!
A MOSZ minden szakszervezeti tagnak és közvetlen családtagjainak térítésmentesen
utasbiztosítást nyújt az Union Biztosító által, amely prémium kategóriát képvisel.

•
•
•
•
•

Magas összegű szolgáltatásokkal rendelkezik
A világ összes országára érvényes
Akár EGY napra is igénybe vehető
24 órás magyar nyelvű segítség
Biztosítási védelem kiterjed a nem versenyszerűen űzött extrém sportokra is:
ºº síelés
ºº snowboard
ºº vadvízi evezés
ºº búvárkodás 40 méter mélységig
ºº hegyi túrázás 3500 méteres magasságig.
• Legfeljebb 30 napig tartózkodhat kint egy kiutazás alkalmával
Külföldi munkavállalásra nem használható!
Utazás megkezdése előtt legalább 1 héttel e-mail-ben el kell küldeni:
• A kiutazók nevét és születési dátumát
• Több személy kiutazása esetén valamennyi kiutazó adataira szükség van (akkor is kérem megírni az adatokat,
ha már régebben megírta!)
• Amennyiben csak családtag utazik, akkor meg kell jelölni, hogy kinek a családtagja.
• Tagcsoportjának a nevét
• Az utazás első és utolsó napját
• Célországot. (Nem kell felsorolni az átutazó országokat)
• Autóval utazás esetén: A gyártási időtől számítva (év,hó,nap) 15 évnél nem régebbi autó gyártási éve és rendszáma (A 15 évnél
régebbi autóra - mint járműre - nem vonatkozik a biztosítás! Műszaki segítségnyújtás esetén vehető igénybe a
feltételek szerint.)
e-mail cím: Hegedűs Gizella: hegedus.gizi@mosz.co.hu
Az egy időben egy helyre utazók EGY fedezetigazoló lapot kapnak. Ezt a saját elektronikus postafiókodban (e-mail) kapod meg, és onnan lehet kinyomtatni. Ezt az utazás ideje alatt feltétlenül magadnál kell tartani, hogy az esetleges biztosítási
eseménykor be tudd mutatni. Külföldön keletkezett kár esetén haladéktalanul tárcsázni kell a fedezetigazoláson lévő éjjel-nappal
hívható telefonszámot, a kár bejelentése miatt. Minden egyéb fontos tudnivalót és teendőt el fognak mondani.
Haladéktalanul hívd a MOSZ Központot a napok visszaírás (áthelyezése) ügyében, ha:
az utazás elmarad
az időpont módosul
a megkezdett utazás lerövidül, hosszabbodik
a célország módosul (csak ha messzebbre utazol)

•
•
•
•

Jó utat, jó pihenést kíván a Mozdonyvezetok Szakszervezete!

Mozdonyvezetők Szakszervezete
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UTASBIZTOSÍTÁS

Hoztuk a
kötelezőt!
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http://mosz.co.hu/page/64/html/Utasbiztositas.html
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TRAM-TRAIN

a városközpont és a
nagyvasút hatékony
összekapcsolásának eszköze.
Szeged és Hódmezővásárhely között a közösségi közlekedést leginkább az
autóbusz jelenti, iskolanapokon közel 5000 utas használja. A két város
között a távolság 26 km, az autóbusz ezt a távolságot 30-35 perc alatt
teszi meg, az erős közúti forgalom miatt azonban a menetrend tartása
nehézséget jelent.
A vasúti közlekedés az egyvágányú, dízelüzemű Szeged-Békéscsaba vonalon folyik, az
elővárosi közlekedésben kevés jelentőséggel bír, a közúti közlekedéssel szemben nem
versenyképes. Az autóbusznál ritkább járatsűrűség és a vasúti megállóhelyek, állomások
elhelyezkedése miatt a vonatközlekedés hátrányban van.
A Tram-train közlekedés célja a vasúti infrastruktúra igénybevételével olyan közlekedési rendszer létrehozása, mely hozzájárul a közösségi közlekedés versenyképességének
megtartásához, javításához, valamint lehetővé teszi a közúti gépjárműforgalom és az általa okozott környezeti terhelés csökkentését. Ez a kedvezőtlen vonalvezetésű nagyvasúttal
csak oly módon megvalósítható, ha az a villamosközlekedéssel összekötésre kerül, így
biztosítva a városok központjai között gyors és átszállásmentes kapcsolatot. Ehhez a szegedi villamosvonalat és a 135. sz. vasútvonalat össze kell kötni, Hódmezővásárhelyen pedig
teljesen új, a városközpontot a jelenlegi autóbuszokhoz hasonlóan feltáró villamosvonal
kiépítését kell elvégezni. A menetidő csökkentése, valamint a járatszám növelése érdekében
a vasúton vissza kell állítani a 100 km/h-ás pályasebességet, valamint szakaszosan új második vágányt és forgalmi kitérőket kell építeni. Továbbá olyan speciális járművek beszerzése szükséges, melyek a városi villamoshálózaton és a nagyvasúton is egyaránt biztonságosan közlekedhetnek. Ez lesz a Tram-train.
A Szeged és Hódmezővásárhely közötti vasúti pálya üzemeltetésre és működtetésre a
MÁV Zrt., a közlekedés lebonyolítására, a járművek üzemeltetésére a MÁV-START Zrt lett
kijelölve A Szeged Rókus – Hódmezővásárhelyi Népkert vasútvonal teljes átépítése folyamatban van. Jelenlegi ismeretek szerint a vonatkizárással járó vágányzár 2019/2020 évi
menetrendi időszak kezdetéig meg lesz hosszabbítva. A vasúti pálya átépítésével párhuzamosan folyik Hódmezővásárhelyen a városi villamos-pálya építése is, de közműkiváltási
problémák miatt elhúzódik a kivitelezés.
A MÁV-START üzemeltetőnek történő kijelölése végleges formában továbbra sem történt
meg. A működtetés teljes előkészítése érdekében elengedhetetlen az üzemeltetői kijelölés
– jelenleg egy szándéknyilatkozat alapján történik az előkészítés. A közszolgáltatás megrendelője még nem adott meg konkrét elvárást a Tram-train működtetésével kapcsolatban
üzemidő, menetrendi gyakoriság, napi ütem, heti vagy szezonális eltérések, elvárt vonali és
állomási szolgáltatások vonatkozásában sem. A közszolgáltatás szereplői, a MÁV-START,
16
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A MOSZ a járművezető képzéssel kapcsolatban megkérdezte a
MÁV-START illetékes igazgatóját Ughy Kálmánt, aki a következő
tájékoztatást adta:
A képzésben résztvevő kollégák az alábbi modulokból részesülnek oktatásban, melyből az oktatási időszak végén remélhetőleg
sikeres vizsgát tesznek. Az egyik a közúti vasúti (villamos) pályahálózat vasúti pályahálózat ismeret modul Infrastruktúra helyi,
városi vasúti pályahálózaton személyszállítás (közúti vasút). (Jóváhagyás száma: VVK-2018/908; Kiadás dátuma: 2018.08.24.). A
másik a közúti vasúti (villamos) pályahálózat vasúti járműismeret
modul Járműismeret villamos meghajtású közúti vasúti jármű
kategória. (Jóváhagyás száma: VVK-2018/910; Kiadás dátuma:
2018.08.24.)
Az ütemterv szerint az első csoport részére a képzés április
15-én 12 fő mozdonyvezetővel és 2 fő JBI-s kollégával indult Szegeden. A további tanfolyam indulási időpontjai még pontosítás
alatt vannak. A résztvevő mozdonyvezetők várható létszáma minden további esetben 10 főt jelent majd tanfolyamonként. A jármű
darabszámból kiindulva 40 fős létszám szükséglettel számol a
MÁV-START, tervek szerint legalább 60 főnek meg kell szereznie
a típusismeretét annak érdekében, hogy rotációs lehetőség legyen
a mozdonyvezető kollégák körében a Tram-train-en és a nagyvasúton. A kiszolgáláshoz szükséges mozdonyszemélyzet részére új
munkakört nem tervez létrehozni a munkáltató. Alapvetően továbbra is országos pályahálózaton dízel- vagy villamosmozdony-vezetők lesznek, csak további modulokból tesznek vizsgát. Pontosan
úgy, ahogyan azok a nagykanizsai mozdonyvezetők, akik a balatonfenyvesi kisvasútra szereztek képesítést további infrastruktúra
és további keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modulból.
Az orvosi, előzetes alkalmassági vizsgálat szükségességéről a
MOSZ kérdésére a következőket mondta a VNK illetékes igazgatója Dr. Pataki Ibolya: a 203/2009 Korm. rendeletben a tram-train munkakör még nem szerepel, ezért közúti vasútijármű vezetőnek sorolandók be (villamos járművezető). Nem elég az érvényes
mozdonyvezetői orvosi határozat, a tram-train jármű vezetéséhez
közúti vasútijármű vezetői alkalmassági kell, arra vonatkozó orvosi határozattal, azzal pedig a mozdonyvezetők nem rendelkeznek,
ezért kell előzetes orvosi vizsgálat. Azok a mozdonyvezetők, akik
esetleg az előzetes közúti vasútijármű vezetői alkalmasságin nem
felelnek meg, NEM veszítik el a mozdonyvezetői alkalmasságukat.
A képzés elkezdődött…
Barsi Balázs

2019. április

Mestör
urak az
iskolapadban
avagy elkezdődött a
Tram-train vezetők
képzése

Szeged, 2019. április 15. Sorra futnak be
az autók a BGOK Szeged-Rendezőben
lévő épületének parkolójába. Civil ruhás
emberek kászálódnak ki belőlük és régi
ismerősökként üdvözlik egymást a reggeli
napsütésben. Tizenöten vagyunk, ebből
tíz mozdonyvezető. A tram-train kiképzés
részeként megkezdjük a közúti vasúti
járművezető tanfolyamot, magyarul:
villamosvezetők leszünk.

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon hogyan is kerültem én
ide. Vásárhelyi lakosként már kezdetektől fogva figyelem a
projekt alakulását. 2015-ben egy engedélyezési tervet készíttetett a vásárhelyi önkormányzat, majd nem sokkal később
elérhető lett egy honlap (tramtrain.hu), ahol már látványos
formában is megjelentek a tervek. Először a Népkert megállóhely előtti útátjáró mellett felállított óriásplakátról tudtam
meg, hogy elkezdődött valami. A tényleges munkálatokra 2018ig várni kellett, de április 4-én elkezdődött az azóta is tartó
vágányzár. Ezzel szinte egy időben Vásárhely két legforgalmasabb utcájában is elkezdődött a kivitelezés a közművek kivál17
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Tram-train,

a Szegedi Közlekedési Vállalat és a Dél-Alföldi Közlekedési Központ
(DAKK) közötti kapacitás megosztás, a párhuzamosság kiszűrése,
rá- és elhordó szerep meghatározása, az ezzel kapcsolatos egyeztetés folyamatban. van. A TT tervezett működtetés kezdési időpontja 2021 szeptembere, a tanévkezdet időpontja. Próba menetrend alapján előkészítés alatt van a szerelvény- és személyzeti
forduló és az ezzel összefüggő foglalkoztatás megtervezése, a
munkaköri létszám meghatározása, oktatás-képzés szervezése és
a munka és foglalkoztatási feltételek biztosításnak kidolgozása. A
szerelvényforduló tervezése 8 szerelvény figyelembevételével történik oly módon, hogy a napi üzemeltetési szükséglet 7 db + 1
tartalék.

TRAM-TRAIN
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hogy lesz-e a gépen olyan kamera, mely a jármű előtti forgalmat
figyeli. Elsősorban a kialakuló rendkívüli helyzetek, balesetek
felderítése és a személyzet érdekeinek védelmében látnánk szükségét, de megnyugtatott, hogy a megoldás már a tervezés korai
fázisában is a terítéken volt.
A következő jelentős momentum, hogy 2019. 02. 28-ra vezénylést kaptam orvosi vizsgálatra. Értetlenül álltam a dolog előtt,
hiszen mind a vasúti, mind a közúti alkalmasságim érvényes még
egy darabig. Főleg akkor kerekedett ki a szemem, mikor megtudtam, hogy előzetes (újfelvételes) orvosi vizsgálatra kell megjelennem. Bosszantott ez a megalázó helyzet, hiszen nem változott a
kategória besorolásunk. Arról nem is beszélve, hogy mi lesz a

tényállás egy esetleges „Nem alkalmas” minősítés esetén. Bebizonyítják rólunk, hogy még tegnap IC-vel rohangáltunk Szeged-Budapest között, holnap meg egy talicskát sem tolhatunk arrébb
egyedül? A cég meg fizet, mint a katonatiszt, ráadásul felesleges
dolgokért. Kiborítottam a bilit! Beszéltem néhány emberrel az
érdekvédelmi és a munkáltatói oldalon is, aminek az lett az ered-

Lőkös Csaba

2019. április
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tásával. A médiában és a közösségi oldalakon ekkor erősödött fel
a téma iránti érdeklődés. A kollégák körében is egyre többször
keveredett a beszélgetések témakörébe a vasútvillamos. Természetesen még találgatások szintjén rengeteg kérdés merült fel a
működést, a technikai kialakítást és a forgalom szabályozását
illetően. Egyre jobban érdekelt a dolog, vonzott az újdonsága, az
ismeretlenségbe burkolódzó lehetőségeivel és az érdekképviseleteknek is feladatot adó problémaköreivel együtt. Mindenképpen
izgalmas feladatnak tűnt kitaposni egy olyan utat, ahol még soha
nem jártunk. Persze a lehetőségekhez képest úgy kellene haladnunk, hogy a végén jól jöjjünk ki belőle…
Amikor csak lehetett, feljebbvalóimtól megpróbáltam információkat szerezni, mert abból volt és van a legkevesebb. A tavalyi
évben már biztosan lehetett tudni, hogy a MÁV-Start lesz a beüzemelője a tram-trainnek. Az egyik beszélgetés alkalmával javasolták, hogy beszéljek az oktatási kérdésekért felelős vezetővel,
aki akkoriban Milanovits István volt. István javasolta, hogy próbáljuk összeszedni azon kollégákat, akik tudnák vállalni a képzést,
hogy a munkáltató részéről ne legyen kijelölés. Igaza volt, mert
ezzel kapcsolatban komoly meglepetések értek a mozdonyvezetők
megkérdezése során. Voltak lelkes, érdeklődő emberek, de voltak
olyan nagy tapasztalatú, komoly hozzáállású kollégák, akik kategorikusan elzárkóztak, sőt még egy esetleges hivatalos megkeresésre a felmondást is kilátásba helyezték. Akadtak olyan frissvizsgás, korábban Szegeden buszvezető beosztásban dolgozó
fiatalok, akiknek egy időre elegük lett a közúti anomáliákból és
kérték, hogy ha lehet, most még nem jelentkeznének.
Az információ hiánya a mai napig jellemzője a történetnek. Úgy
tűnik innen lentről, hogy nagyon sok infó van, de keveset osztanak
meg az érintett munkavállalókkal. Tagja vagyok a helyi munkavédelmi bizottságnak. Ezen fórumon is elő-elő került a vasútvillamos ügye és eldöntöttük, hogy hivatalos információt kérünk a
témával kapcsolatban. Hornok Béla munkavédelmi bizottsági
elnök megkereste az illetékeseket és a Munkavédelmi Törvény
vonatkozó paragrafusára hivatkozással megszervezte a tájékoztatót. Az ülésen Kalló Róbert ismertette a megépítésre kerülő
jármű részleteit, sok és számunkra meglepő adattal lettünk gazdagabbak. Például már korábban felmerült a kollégák részéről is,

ménye, hogy időlegesen felfüggesztették a vizsgálatokat és az illetékesek egyeztetésbe kezdtek az
ügyben. No, ez sem tartott sokáig. Tanácskoztak a
hegyek és egeret szültek, tehát mégiscsak el kellett
mennünk arra az orvosi vizsgálatra. Azzal a megnyugtató kitétellel, hogy a beutalón feltüntették,
hogy a „meglévő kategória megtartásával”. Szóval
ismét egy újabb orvosira vezénylés és még mindig
a semmiért fizetett a cég. Hihetetlen számomra,
hogy ennyire nem képviseli a cégünk a saját anyagi és morális érdekeit a hatósággal szemben. Ezek
után megtörténtek a vizsgálatok és – ki gondolná
– mindenki sikeresen vette az akadályt. Az is megér egy misét, hogy ahányan voltunk, szinte annyiféle időtartamra kaptuk meg az alkalmasságot. Ha
ez a bürokrácia nem volna…
Mint azt már az elején írtam, elkezdődött a tanfolyam. Egy kicsit döcögősen indult, de az első hét
végeztével kijelenthetem, hogy belerázódtunk.
Mindjárt az első nap egy félnapos áramszünetbe
sikerült belefutni. De ez egyáltalán nem zökkentette ki az előadás megtartásából Szilágyi Ádám debreceni illetőségű előadónkat. Az elkötelezett és
végtelenül rutinos oktató többek között rádöbbentett arra a tényre, hogy jobb, ha a vasúti szókincsünket és az ismereteink jórészét kint hagyjuk a ruhafogason. Erre a helyzetre valamelyikünk tréfásan azt a találó
kifejezést alkotta, hogy „chip-csere”. Két napon keresztül beszélt
nekünk a rendkívüli eseményekről, de ez most nem a szokványos
oktatás volt. A tudásanyag ismertetésén túlmenően az idő jelentős részét a kölcsönös kérdésfeltevések tették ki. Ez is az a bizonyos
járatlan út, melyet már korábban emlegettem. Rengeteg a leszabályozatlan apró részlet, kevés a rendelkezésre álló
tudás, hogy a két jelentősen eltérő szakterület
együttműködése minél gördülékenyebb legyen.
A hét második felét már Rózsa János társaságában
töltöttük. A budapesti illetőségű szakemberrel kicsit
könnyebb volt a közös munka, mert a pályáját a
MÁV-nál kezdte, forgalmi területen. A közúti vasúti
F1-F2 ismertetését kapta feladatául. Na, ez még egy
szokatlan szabályhalmaz nekünk, mert a jelzési
utasítás néha kaotikusnak tűnő rendelkezésein
túlmenően, az F2-es a pályával, a járművekkel és a
fékezéssel kapcsolatos műszaki tartalommal is bír
a forgalmi rendelkezések mellett.
Úgy vélem a tanfolyam szervezése remekül sikeredett, mert a PT EDUCATION Kft. által delegált
-eddig megismert- két oktató remek választásnak
bizonyult. A tanuláshoz is megkaptuk a szükséges
anyagokat, ami nyomtatott formában egy forgalmi
utasítást és egy KRESZ könyvet, valamint számos
elektronikusan létező segédanyagot takar. Most már
–egy híres ember szavait idézve– nincs más teendőnk: „Tanulni, tanulni, tanulni”.
Mindenkinek állítástárolósváltó-mentes szép
napot kívánok

Rangits Krisztián
Flirt motorvonatvezető vagyok.
Vasúti pályafutásom
forgalmistaként indult, s
remélhetőleg hamarosan
a mozdonyvezetői
képesítést is megszerzem.
Hogyan kerültem a
forgalmi irodából a
vezetőállásra?
A Mozdonyvezetők Lapja
felkért, írjam meg.

Mindenről 1994. júniusában az akkor még közforgalomban üzemelő M61 013-as Foltosnak becézett Nohab tehet és a szüleim. Pontos
napra már nem emlékszem, de a lényegre mai napig igen. Anyukám
reggel azzal ébresztett, hogy készüljek lassan mert apunak viszünk be
ebédet és elmehetek mozdonyozni. 4 évesen nekem ez hatalmas örömhír volt. Elindultunk hát Kaposvárra édesapámhoz, aki forgalmi szolgálattevőként dolgozott. Ahogy odaértünk az állomásra a Nohab éppen
akkor tolatgatott ide-oda. Nem mozdultam sehova csak néztem és
hallgattam a csodás hangját. Nagyon izgatott voltam, vajon felülhetek-e
arra a szép mozdonyra? Nézegettem közelebbről is azt a monstrumot,
megérintettem, koszos lettem, de nem foglalkoztam vele csak arra
összpontosítottam, hogy végre felülhessek rá. Apukám kijött rágyújtani, odaszaladtam hozzá, és toporzékoló kisgyerek módjára mondtam
neki, hogy fel akarok ülni erre a mozdonyra. Nem is ellenkezett, felvett,
odavitt a mozdonyhoz, kopogott, nyílott az ajtó és már landoltam is a mozdonyvezető
kezei közé, onnan meg a vezető székbe. Büki Csaba bácsi volt a mozdonyvezető, aki a
mai napig megismer. Akkor ott életre szóló élményben volt részem mert elvitt magával
a vezetőálláson Fonyódra és vissza. Szemem szám nyitva, és csak csodáltam odabent
mindent. Sokat dudáltam és húzogattam a menetszabályozót, amiről akkor még csak
annyit tudtam, ha húzom akkor megyünk, ha tolom akkor nem. Nagyon tetszett minden,
főleg a mozdony és a hangja. Mire visszaértünk Kaposvárra apu munkaideje véget ért,
mentünk is haza. Ezek után eldöntöttem, hogy igen én egyszer mozdonyt akarok vezetni. Nekem ez lett a gyerekkori álmom, egyben a legfőbb motiváló dolog. Amikor elvégeztem Dombóváron a forgalmista sulit, nem volt lehetőségem arra, hogy mozdonyvezető lehessek, így maradtam néhány évig a forgalmi irodában. Ennek is megvolt a maga
szépsége, jöttek-mentek a vonatok, tolattunk, közben áthaladt egy-egy gépmenet, tehervonat, munkagép. Voltak kihívások is, főleg, ha valami elromlott. Teljesen más odabentről, a forgalmi irodából a vasút világa, mint a vezetőállásról. Amíg a vágányutat állítottam,
a gombokat nyomogattam, vagy a Siemens Halske berendezésen induktoroztam, addig
kint a mozdonyon látszólag nem történik semmi. Legyen egy példa fordítva is. Az alakjelzőn mire megmozdul a kar, elég sok feltételnek teljesülni kell, amiből a mozdonyvezető nem lát semmit csak azt, hogy a jelzőn mi változott. Sokkal jobb lenne, ha mindenki látná a másik munkáját mert olykor megy a harc, hogy állni kell a jelzőnél márpedig
ennek 99%-ban oka van, és abból csak 1% az, hogy valaki elaludt. Érdekes nézőpont az,
ha valaki forgalmista majd utána mozdonyvezető lesz.
Évek teltek el forgalmistaként mire adódott a
lehetőség, hogy megvalósítsam gyermekkori álmom és mozdonyvezető lehessek. Az esélyt azonnal meg is ragadtam. Jelentkeztem. Végig mentem
a felvételi szakaszain, és a végén számomra kicsit
szomorú hírt kaptam e-mailben, ugyanis beteltek
a mozdonyvezetői pozíciók csak Flirt motorvonat
vezetőként tudnak a jövőben foglalkoztatni, ha
eredményesen elvégzem a tanfolyamot. Sokat
gondolkodtam azon, hogy mi lenne a jó, végül
abban maradtam, hogy elfogadtam ezt, hiszen ez
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is mozdonyvezetés csak egy adott járművön. Az első lépcsőfoknak
tekintettem mert bíztam abban, hogy idővel majd csak mozdonyra ülhetek és teljes lesz a gyerekkori álom. Elvégeztem a képzést,
ami kiívást jelentett, mert nem volt könnyű. Minden vizsgát megszereztem és vártam nagyon az első önálló szolgálatot.
Miként emlékszem vissza első önálló utamra? Egy csütörtöki
napon megcsörrent a szolgálati telefonom, hogy szombatra van
egy nappalos szolgálat Bp. Nyugati feljelentkezéssel. Boldog voltam és el is fogadtam. Eljött hát a nagy nap, amikor egyedül vártam az érkező vonatot és a leváltandó kollégát. Nem izgultam
egyáltalán. Amikor megláttam a vonat fényeit egyre jobbam örültem. Leváltottam a mozdonyvezetőt, előre mentem és mindent a
megtanultak szerint csináltam. Fura volt, hogy már nem további
dolgozóként jelentkeztem be, hanem mozdonyvezetőként. Megcsináltam az indulás előtti műveleteket, átvettem az írásbeli rendelkezést, menetrendet, lassúmenet kimutatást. Elérkezett az
indulás pillanata, na ekkor egy kicsit izgultam, de hamar elmúlt.
Egy Szob állomásig közlekedő vonat volt rám bízva. Vác után a
Dunakanyar teljesen lenyűgözött. Szeretek arra menni a mai napig. Eseménymentesen telt a szolgálat és mindenben egyre bátrabb
lettem, az volt csak fura, hogy nem volt kivel beszélgetni. Jó érzéssel töltött el az első szolgálat, gyorsan megláttam a szépségét
ennek az önálló munkának, ami aztán idővel a hobbim lett mert
szeretem csinálni. S hogy miért és mi tetszik abban, amit csinálok?
Válaszolok erre is. Mert nem az árnyoldalát nézem első sorban,
hanem azt, hogy milyen apróság, részlet az, ami új dologként
megtetszik és megszeretteti velem még jobban a mozdonyvezetést.
Ami a legjobban megfogott az a sebesség. Ezt idővel már megszokott dologként kezelem, mert ami a mai napig levesz a lábamról az a táj, ami elém tárul, ami minden nap másik arcát mutatja,
a természet adta csodálatos napkelték, napnyugták. Az is tetszik
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Forgalmiból
a vezetőállásra

amikor vonattalálkozáskor jön egy másik kolléga, olyankor üdvözöljük egymást villogunk egymásra, intünk, kürtölünk. Ismeretlenül is egy közösségbe tartozunk. Előfordul az is, amikor egymás
mellett haladunk, vagy előzzük a másikat Ezeket át kell élni. Ha
lehetőségem adja, le is fotózom a természet szépségeit, amit a
vezetőállásról látok és megosztom másokkal. Lássa meg mindenki milyen kivételes és különleges az, ami a munkámmal együtt
jár. Egyfajta életérzés a vezetés, leköti a gondolataimat és mégis
odafigyelek arra, amit csinálok. Egy kicsit mesélek az árny oldaláról is mivel ez is velejárója a dolgoknak. Vannak korai kezdések
vagy késői végzések, amiből adódik, hogy korán kell kelni és éjjel
is utazni a munkahelyig, illetve onnan haza. Ez fárasztó, kimerítő. A másik, ami nekem nem tetszik, ha egy szolgálatot 5-6 járművel kell teljesíteni. Egyikről a másikra, akármilyen kedvezőtlen
is az időjárás. Gondolok itt zivatarokra, intenzív havazásra, erős
szélre, hidegre. Hiába vannak ilyen dolgok, én akkor is szeretem
a munkám. Azt mondom, hogy igen, jöjjön, akinek szintén tetszik
és csinálja. Vannak dolgok, amelyek nehezítő körülményként
jelen vannak, de találja meg mindenki a magának való jót a munkájában és az érzései szerint cselekedjen. Szeretem vezetni a
Flirtet, egy kis karral irányítom ezt a járművet, ha gyorsítok az
ülésnek feszülök. Lassításnál is szépen lehet kezelni a folyamatot.
Bárki, akinek eddig megmutathattam a vezetőállást, elcsodálkozott.
Hamarosan már emeletes vonatjaink is lesznek, én például nagyon
kíváncsian várom.
Lassan teljes lesz az álmom. Rajtam kívül 27, jelenleg Flirt
motorvonat-vezetőként dolgozó kollégával együtt lehetőségem
adódott részt venni egy átképző tanfolyamon. Ennek most a közepén tartok és a végén mozdonyvezetőként fogok dolgozni, sokkal jobban megszeretve azt, amit csinálok mert biztos vagyok
benne, hogy ott is megtalálom a további kihívásokat, a hivatásom
szépségeit. Végre mozdonyt vezethetek majd, érezhetem milyen
tehervonatot húzni, vagy IC-vel repeszteni, miközben egy Szili
adta élménytől nem lesz túl őszinte a mosolyom, de akkor is szép
és jó ez az egész. Magát az átképző tanfolyamot szolgálataink
mellett végezzük. Általános szakmai ismeretekből már levizsgáztunk, jelenleg az Infrastruktúra modulnál tartunk, ezt követi majd
a különböző mozdonyok ismerete elméletben, majd gyakorlatban.
Nem könnyű munka mellett felkészülni a vizsgára, mert az ismeretanyag sok, az idő pedig kevés. Teljesen új alapvizsgát kell tenni mindenből. Ez az ára annak, hogy elérjem célom és még több
élménnyel gazdagodjak mozdonyvezetőként. Ezen sorok után
bízom abban, hogy kedvet kapnak mások is akár a motorvonat,
akár a mozdonyvezetéshez és bátran, kitartóan végig járják az
idáig vezető utat.

GYSEV HÍREK

MÁV-START HÍREK

Új felújítási és
karbantartási
szerződés

Már húsz motorvonatból áll

a GYSEV Flirt
f lottája.

Tízzel nőtt, így összesen húsz Flirt motorvonatból áll a Győr-SopronEbenfurti Vasút (GYSEV) Zrt. flottája, miután lezárult a társaság
harmadik beszerzési projektje. A vonatok a GYSEV teljes, villamosított
vonalhálózatán szállítják az utasokat - tájékoztatta az átadó ünnepséget
követően a vasúttársaság az MTI-t.

a MÁV-START Talentek
talpra állításáért
A MÁV-START által üzemeltetett tíz Bombardier Talent motorvonat
jelenleg 30-40 százalékos rendelkezésre állással közlekedik, azaz a
többségük rendszerint áll a szervizigény miatt. Ennek a helyzetnek a
javítása és hosszú távú megoldása a vasúttársaság számára kiemelten
fontos. Első lépésként a MÁV-START, a MÁV Vagon és az ÖBB két évre
szóló szerződést kötött, hogy a Talentek főjavítása, konstrukciós hibáinak
megszűntetése, valamint gazdaságos és hatékony fenntartása mielőbb
rendeződjön. Emellett új festést is kapnak.
A Talent motorvonatokat jelenleg a Győr és Bécs közötti euregiós közlekedésben
használja a vasúttársaság, azonban az eredeti járműkonstrukciós hibák miatt alacsony
szintű a rendelkezésre állásuk, tízből csak 3-4-et tudnak folyamatosan forgalomban
tartani. Az április közepén életbe lépő megállapodásnak köszönhetően mind a tíz Talent
átesik a szükséges kötelező nagyjavításon, így az üzemképességük jelentősen javul, jövő
év végére a 80-90 százalékot is elérheti. (A kedvelt és megbízhatóságukról híres FLIRT
motorvonatoké 95 százalék körüli). A flotta tagjai kívül-belül is megújulnak, a FLIRT
típusokhoz hasonló, kék-fehér-sárga festést kapnak. Egy 2006-os kormányzati döntés
következtében kerültek a vasúttársasághoz a Talentek, amelyek nagy költségek árán is
csak viszonylag alacsonyabb üzemképességgel tudtak üzemelni az elmúlt bő tíz év során.
A 2012. január és 2017. augusztus közötti időszak átlagos üzemképes darabszáma 3 és
8 darab között változott, járműkonstrukciós hibák miatt. A különböző műszaki problémák miatt a gyártóval a járművek tulajdonosaként a MÁV jelenleg is perben áll. Mostanra a tíz darabos sorozatból hat jármű futásteljesítménye is elérte az előírt másfél
millió kilométeres értéket, így ezek a járművek (újra)forgalomba állítására a kötelező
nagyjavítást követően lesz lehetőség. Jelenleg három-négy darab jármű üzemeltethető,
így akár egy meghibásodás is jelentősen befolyásolhatja a forgalomba állítható járművek
számát. A MÁV-START a Talentek üzemeltetésének érdekében a költségtérítési keretösszeg figyelembevételével finanszírozható megoldás biztosításában érdekelt, és annak
lehetőségei mellett kívánja a motorvonatok üzemeltetését biztosítani.

A GYSEV 2013 és 2015 között két projekt keretében tíz új motorvonatot vásárolt, és 2016-ban jelentette be, hogy megduplázza
Flirt vonatainak számát.
Az új generációs motorvonatok megfelelnek a legújabb úgynevezett Crash ütközési normáknak, nagyobb biztonságot nyújtva a
mozdonyvezetőknek, emiatt az új járművek az előző generációs motorvonatokhoz képest 2,8 méterrel hosszabbak. A 77,1 méter
hosszú, négyrészes motorvonatok összesen 208 ülőhellyel rendelkeznek, és 39 másodperc alatt érik el nulláról az óránkénti 120 kilométeres sebességet.
A vonatokat légkondicionálóval, utastájékoztató és kamerarendszerrel, vezeték nélküli internet eléréssel, mobiltelefonok, tabletek
és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal szerelték fel. A járművek részben magyar gyártásúak, a Stadler szolnoki üzemében gyártották le a vonatok alumínium kocsiszekrényeit, ott festették zöldre, sárgára, valamint szürkére és ott szerelték be a
svájci gyártású forgóvázakat a járművekbe. A közlemény idézi Schanda Tamást, az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai
uniós fejlesztésekért felelős államtitkárát, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Széchenyi 2020 programban több mint 1200
milliárd forint értékben támogatja a kormány a korszerű és minőségi közlekedés fejlesztését.
Pafféri Zoltán, a Miniszterelnöki Kormányiroda társasági portfólióért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a GYSEV
legújabb beszerzésével az országban jelenleg összesen 143 Flirt motorvonat közlekedik, s ezek a járművek segítenek a kormányzat
azon törekvését megvalósítani, miszerint minél több utas vegye igénybe a közösségi közlekedést. A GYSEV Zrt. a beszerzésnek köszönhetően olyan színvonalú szolgáltatást tud nyújtani, amely példa lehet az egész országban - mondta.
Farkas Ciprián, Sopron városi tanácsnoka azt mondta, hogy a város és a térség szempontjából óriási előrelépést jelent a villamos
motorvonatok forgalomba állítása, amelynek
nyertesei a régióban élők. Kövesdi Szilárd, a
GYSEV Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy 2009
óta folyamatosak a fejlesztések a vasúttársaságnál, így ma már modern vasúti infrastruktúrán
közlekedhetnek az új motorvonatok, ami óriási
előrelépés a személyszállítási szolgáltatásban.
Így versenyképes alternatívát tudnak nyújtani
az egyéni közlekedéssel szemben - tette hozzá.
Dunai Zoltán, a Stadler Trains Magyarország Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az új európai engedélyeztetési eljárások keltette kihívások ellenére is sikerült határidőre leszállítani a
megrendelt járműveket.
Barsi Balázs
Forrás: MTI

Forrás:mavcsoport.hu
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Március óta folynak az új szimulátorokkal
az interaktív oktatások. Mint arról már
korábban beszámoltam, ezeken a gépeken
egyelőre nem működik a vonatbefolyásoló
berendezés, ezért anélkül kezdtük el a
foglalkozásokat. Meglepő módon azt kell,
mondjam: szerencsénkre.

Igen, szerencsénkre. Kiderült ugyanis, hogy a
mozdonyvezetők jelentős többsége teljesen elszokott attól, hogy önműködő térközjelzőkkel
felszerelt pályán vonatbefolyásolás nélkül közlekedjék. A gyakorlatban ugyanis ezeken a vonalakon többnyire olyan
mozdonyok járnak, amelyek alkalmasak a pályából érkező jelek felvételére és képesek a felvett jeleket a kijelzőn keresztül a mozdonyvezető felé továbbítani, jelentősen megkönnyítve ezzel annak munkáját. Néhányan meg is jegyezték,
hogy a dolog – mármint az önműködő térközös pályán a jelfeladás nélküli közlekedés – nem túl életszerű. Valóban nem
mindennapos, de azért előfordul. Például a mozdony vevőfejének, vagy egyéb, a jeleket továbbító és kiértékelő berendezésének hibája, vagy a pálya jelfeladással kapcsolatos elemeinek rendellenes működése miatt. De előfordulhat olyan
eset is, amikor jelfelvételre gyárilag alkalmatlan masinát kell önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán vezetnünk.
Például, amikor még magam is masiniszta voltam, ha a Keletiben M44-es géppel tolattam, azt bizony rendszeresen át
kellett vinni Ferencvárosba szerelni, vizsgálni vagy javítani. A Bobókon pedig tudvalévő, hogy nincsen VB.
A probléma éppen abból adódik, hogy a rendszeres vonattovábbítás valóban szinte mindig EVM-mel felszerelt járművekkel történik, így nem alakul ki az ilyen berendezés nélküli közlekedés rutinja. Nos, itt van a veszély forrása. (Most
az alak- vagy fényjelzős állomástávolságú, vagy egyéb követési rendre kiépített vonalakról nem beszélek. Azokon a napi
gyakorlat szerint, tehát megfelelő biztonsággal bonyolódik a forgalom. 15.3; 15.4.1. b, c,)
Gondoljunk csak bele! Amennyiben valaki rendszeres testmozgást végez, annak az izmai fejlettek maradnak. A
folytonos olvasás, tanulás, karbantartja az agyat. Ha, azonban egy ember kerüli a mozgást ezzel elhanyagolva izomzatát,
ha tétlenségre ítéli az agyát, akkor a teste elsatnyul, az agya eltompul. A napjainkban nagy népszerűségnek örvendő
GPS is furcsán befolyásolja az emberi elmét. Egyszer egyik ismerősömmel éjszaka autóztunk egy olyan útvonalon,
amelyen mindketten többször végigmentünk már. Ő mindig műholdas segítséggel, én anélkül. Nos, amint haladtunk a
kihalt éjszakai úton egyszerre azt vettük észre, hogy a GPS kijelzője elsötétedett, a berendezés valamiért tönkrement.
Barátom megállította az autót és megpróbált életet lehelni a szerkezetbe, de nem járt sikerrel.
– Most mi lesz? – kérdezte. Így nem tudok tájékozódni, el fogunk tévedni.
– Semmi baj – mondtam. Én ismerem az utat, majd mondom merre kell menni.
Ezek után simán célba is értünk. Barátom, ha kell, ha nem, mindig és mindenhol bekapcsolja a GPS készülékét, évek
óta így autózik, emiatt teljesen elveszítette a tájékozódó képességét. Nekem nincsen ilyen kütyüm, ezért a fejemet vagyok
kénytelen használni, tehát a tájékozódó képességem folytonos tréning alatt áll.
Hasonlóképpen van ez az EVM-mel is. Ha nagyon hozzászokunk, elfelejtünk kifelé figyelni, a jelzők fényeit nem
memorizáljuk eléggé – hiszen azokat folyamatosan megtekinthetjük az asztalba épített kijelzőn – és sajnos néha egészen
ellazulva vezetünk. A szimulátoros feladatban – amelyet Madarász Gabiék kiválóan terveztek meg és állítottak össze
– van egy érdekes szituáció. Jelfeladás nélküli, de önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán a vonat elhalad egy sárga
kijárati jelző mellett. A jelző után 120 km/ó sebességre készített kitérőkön át a szerelvényünk áthalad a bal vágányra.
A jobb vágányon a bejárati jelző előtt azonban áll egy vonat. A mozdonyvezetők többségében még mindig nem rögzült
elég mélyen, hogy a fényjelzők jelzési képe (1967 óta) nem utal a haladás irányára, csak annak sebességére, ezért aztán
többnyire megijednek az ellenkező oldali bejárati jelző előtt várakozó vonat láttán, sokan még meg is állnak. Aztán
tudatosul bennük, hogy miről is van szó, feloldják a féket és folytatják az utat. Igen ám, de ez az incidens néha kitörli
az agyukból azt az egyébként létfontosságú információt, miszerint egy sárgával jöttek ki az állomásból. Csak az utolsó
felismerés rögzül, mégpedig az, hogy a váltókon pályasebességgel közlekedhetnek, az ellenvonat pedig nem az általuk
igénybe venni kívánt vágányon várakozik. VB nincs, ami figyelmeztethetné őket, hát az első ijedelemtől megszabadulva
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Az sem rutinszerű egyesek számára,
hogy a fehér árbocú, vörös fénnyel világító
jelzőtől – amennyiben a térköz foglaltsága
nem állapítható meg – jelfeladás hiánya
esetén csak két perc várakozás után szabad
továbbmenni. Ezért aztán nem ártott ezt a
szabályt is feleleveníteni a gyakorlat során.
(Csak zárójelben említem, hogy a fehér
árboccal rendelkező, továbbhaladást megtiltó jelzést mutató térközjelzők melletti
közlekedésnek van egy olyan szabálya,
amelyet – velem együtt – sokan nem képesek értelmezni. Ez az ominózus rendelkezés pedig nem más, mint a Forgalmi
Utasítás 15.19.2.2. pontjának az utolsó bekezdése amely így hangzik: „Az a) alpont
és a b) alpont második bekezdése szerinti
továbbhaladásra vonatkozó előírás csak
akkor alkalmazható, ha a fehér árbocú
önműködő térközjelző előtti előjelzést is
adó főjelző egy vagy két sárga fénnyel megállásra utaló előjelzést adott. Ellenkező
esetben a vonatot azonnal meg kell állítani
és továbbhaladni csak a rendelkezésre álló
értekező berendezésen kapott engedély
alapján szabad.” E pont elemzése kapcsán
a mozdonyvezetők a következő kérdéseket
szokták nekem feltenni:
– Mit jelent ez esetben, az azonnal szó?
Ha az első vörös – tehát nem sárga vagy
kettő sárga fénnyel világító – jelző mellett
elhaladva már messziről meglátom a vöröset, mindjárt meg kell-e állnom, és csak
engedéllyel mehetek-e tovább, vagy ilyenkor nem kell komolyan venni az azonnal
szót, felmehetek egészen a jelzőig és ott
kell engedélyt kérnem?
– Ha komolyan veszem az azonnal
szócskát és megállok jó messzire a jelzőtől,
majd a kapott engedély alapján folytatom
a menetet, akkor – jól működő jelfeladás
esetén – a jelzőhöz érve megállás nélkül
elhaladhatok mellette? Hiszen megkaptam
2019. április

rá az engedélyt, igaz, jóval korábban. Avagy
újra meg kell állnom és ismételten engedélyt kell kérnem?
– Hogyan értelmezzem az azonnal
szócskát akkor, amikor sötétben több
vörös jelzőt is látok magam előtt egymás
után, mondjuk egy hosszú, egyenes szakaszon? Ha az azonnal szócskát komolyan
veszem, akkor, ha a kapott engedély alapján elindulok az elsőtől, annak meghaladása után rögtön meg is kellene állnom,
hiszen a távolban egy olyan jelzőt észlelek,
amire nem sárgával vagy kettő sárgával
kaptam előjelzést. Netán lehetséges volna,
hogy több jelző meghaladására is kapjak
egyszerre engedélyt? Mert az egészen más
megvilágításba helyezné e furcsa szabályt.
Ezekre az oktatás közben rendszeresen
feltett kérdésekre természetesen adnom
kellene valamilyen elfogadható választ, de
belátják, hogy erre képtelen vagyok. Azon
egyszerű oknál fogva, hogy ez a szabály
rossz. A kényszer szülte, hát olyan is. Valójában abból az időből származik, amikor
az utasítás megalkotói azt kívánták elérni,
hogy abban az esetben, ha egy zöld jelzés
után találkozik valaki vörössel – térköz
megálljt vezéreltek ki – , akkor ne sokat
tépelődjék, hanem azonnal állítsa meg a
vonatát. Ebben az időben még nem merült
fel, hogy a vörös sem megfelelő előjelzés a
következő vörös jelzőre. Sajnos azonban
valaki felvetette, bizonyította, majd az arra
illetékesek a felvetését elfogadva, kissé
átgondolatlanul kiegészítették a 15.19.2.2.
pontot egy hozzátoldott bekezdéssel. Nos,
ez lett belőle. Egy szó szerinti pontossággal
végrehajthatatlan rendelkezés, egy megmagyarázhatatlan szabály. Pedig oktatóként
általában módfelett szégyellem, ha a feltett
kérdésre nem tudok válaszolni. De mint
írtam, e kétségeimet most csak zárójelben
vetem papírra, hiszen nem új keletű problémáról van szó, nem most jött elő először.
Egyszer régen már írtam is róla.)
De térjünk vissza az új szimulátorunkhoz!
Kanizsán is és Dombóváron is a könnyen
szállítható, íróasztalra szerelhető, úgynevezett NANO szimulátorral oktattam. Meglepett, hogy hibái ellenére a mozdonyvezetők nagyon kedvezően fogadták ezeket a
gépeket. Nem fanyalogtak, tudomásul
vették a hiányosságokat, sőt sokaknak kifejezetten tetszett. Volt olyan kolléga is, aki
délután még szeretett volna egy kicsit repetázni. Megmondom őszintén, nem erre

számítottam. Persze nem kizárt, hogy közrejátszott e pozitív fogadtatásban az is,
hogy tudtak a gépekkel kapcsolatos nehézségeinkről, hiszen az újságunkban már
előzetesen vázoltam nekik a felújított masináink jó és rossz oldalait egyaránt. A nyílt,
őszinte beszéd általában meghálálja magát.
Nagyon kíváncsivá tett ez a pozitív fogadtatás, ezért aztán kérdezősködni kezdtem.
Voltak olyanok, akiknek az tetszett a
legjobban, hogy nem egy sötét lyukban kell
gyakorolniuk, hanem szép, világos teremben, ahova besüt a nap, sőt az ablakot is ki
lehet nyitni. A nagy felbontású képernyőn
még ilyen körülmények között is élvezhető
a megjelenített virtuális világ.
A legérdekesebb és egyben a legszomorúbb dolgot egy idősödő kolléga mondta. Megpróbálom szó szerint idézni:
„Tudod, amikor vizsgáztatásra használták a régi szimulátorokat, akadtak közöttetek olyanok, akik valójában nem arra
voltak kíváncsiak, hogy mit tudunk és mit
nem. Ők egyszerűen arra használták e
drága és hasznos gépeket, hogy megalázzanak bennünket. Nekem például azt
mondta a vizsgát lefolytató biztos amikor
tévesztettem: A kutyámat nem bíznám
magára kolléga, nem egy vonatot! Pedig én
akkor már húsz éve húztam a személy-, a
gyors-, és a tehervonatokat mindenféle baj
nélkül, soha nem voltam büntetve. Ezek
után valaki, aki nem is ismer, ezt mondja
nekem? Hidd el Zsiga, hosszú ideig nem
tudtam napirendre térni a dolog felett. Hát
csoda, hogy utálattal, remegő gyomorral
ültem be a régi szimulátorba akkor is, amikor az már csak az oktatás célját szolgálta?
E mellett az új ketyere mellett szerencsére
nem kísért a múlt, nem jönnek elő a korábbi rossz emlékek.”
Sajnos, rajta kívül többen is meséltek
hasonlóan elkeserítő történeteket. Azt hiszem, most elérkezett az idő, amikor tiszta
lappal indulhatunk. A gépeink olyanok,
amilyenek, de úgy tűnik, a mozdonyvezetők
szerethetőnek találják őket. És ez a legfontosabb. Most ne rontsuk el! Arra használjuk
őket, amire valók! Tanításra. Tehát tanítsunk, mégpedig sok-sok türelemmel! Elhihetik nekem, megéri!
Móricz Zsigmond
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Szükségből erény

bátran felgyorsítanak az engedélyezett sebességre. A pánik akkor tör ki ismét rajtuk,
amikor egy kanyar után felbukkan a vörös
fénnyel világító térközjelző. Ekkor tudatosul a legtöbbjükben, hogy egy sárgával
kapták a kijáratot. Sokan meg is haladják
a térközjelzőt, nem tudnak előtte időben
megállni. Ha a térköz szabad, akkor nincsen ebből nagyobb baj. Ha azonban közvetlenül a jelző mögött jármű áll, akkor
bekövetkezik a katasztrófa. A szimulátorban ez könnyen túlélhető, a valóságban
azonban nem mindig.

XXXXXXXXXX

Április 11-én este 20:00 után csörgött a telefonom, Papp Laci bácsi hívott.
Érezni lehetett, hogy a késői hívás nem véletlen, most nem a májusi
nyugdíjas találkozót akarjuk megbeszélni, hanem valami nem jó hírrel
keres ebben az időpontban.

Megérzésem igaznak bizonyult, sajnos! Nagyon rossz hírt kaptam
nyugdíjas tagcsoportunk vezetőjétől, mert alig hallhatóan ezt a mondatot próbálta elmondani nekem: életének 67. évében elhunyt a Kiskunhalasi Vontatási Főnökség volt vezetője, Szabó Zoltán.
Megszólalni sem tudtam, s gondolom, sokan így vannak azok, akik
ismerték Őt. Nehéz bármit mondani, hiszen egy egyéniség ment el
ismét, egy IGAZI FŐNÖK! Ez mit jelent? Soha nem volt egy hangos
szava sem, de amikor megjelent a „köpködő” ajtajában a csak rá
jellemző mozdulatával - szája szögletében bajuszát simogatva -, miközben pipadohányának kellemes illata terjedt szét a helyiségben,
elcsendesült a zajos társaság, abbamaradt az asztalok csapkodása.
Nem a félelem miatt fogta halkabbra szavát mindenki, hanem a tisztelet jeleként, amit a szakmához értésével, a beosztottjaihoz való
emberi hozzáállásával vívott ki magának. Nem foglalkozott napi pitiáner ügyekkel, nem fontoskodott feleslegesen, bizonyítva nélkülözhetetlenségét. Neki erre nem volt szüksége! Mégis tudott mindenről,
s a megfelelő pillanatban ott volt, hogy segítsen, mert neki ez volt a
fontos, nem a külsőségek.

BÚCSÚZUNK

BÚCSÚZUNK

még én is elhittem katonaviselt emberként, s az sem tűnt fel,
hogy valami hibádzik, amikor Zoli a „lovastengerészeti felderítés” rejtelmeiről tartotta kiselőadását.
Talán - egyszer láttam mérgesnek. Ez nem volt mindennapi, de a méreg megjelenítése is különleges volt nála. Nem
kiabált, nem csapkodott, nem felsőbbségét fitogtató megalázással próbálta szőnyeg alá taposni az embert – csak csendesen kérdezett. Kérdezett, s ellentmondást nem tűrően
várta az egyenes válaszokat. Mondhatnám: félelmetes volt.
De ez nem lenne így igaz, a mai napig megmagyarázhatatlan
jelenet volt.
Ami azonban biztos még, hogy a régi, Kiskunhalason kialakult jó mozdonyvezető társaság létrehozásában, annak a
közösségnek a formálásában nagy része volt Zolinak.
Beleestem egy hibába, mert a búcsúzás helyett - mely
nehéz, s a tényt sem tudom elfogadni -, el akartam magyarázni, milyen egy IGAZI FŐNÖK! Pedig ez lehetetlen, azt csak érezni lehet.
Az IGAZI FŐNÖK Szabó Zoli volt, aki „1971. július 12-én kezdte MÁV szolgálatát. 1973-ban dízel, majd
1978-ban gőz- és villamos-mozdonyvezetői képesítést szerzett. 1978-ig mozdonyvezető és mozdonyfelvigyázó,
1978-tól műszaki reszortos, 1991-1997 között vontatási főnök volt Kiskunhalason. Kedvenc típusai: az M40 és
a V46 sorozatok.” /Mozdonyvezetők Szakszervezete ALMANACH 2005./
Nyugodj békében Zoli!
Gusztos Károly

Egy dologból azonban nem tudott engedni – a szakmaiságból. Ezt
elvárta, megkövetelte. De nem kiabálva, plakátokon, parancskönyvekben hirdetve főnöki mivoltát - ezt érezte mindenki, aki körülötte
volt. Aki azonban nem tartotta ehhez magát, az biztos lehetett abban,
hogy kívül marad azon a bizonyos három lépésen.
Emlékszem, milyen büszkeség töltött el, amikor először nevemen
szólított. Engem! A fiatal mozdonyvezetőt, aki évekig azt hitte, a főnökének fogalma sincs arról, hogy itt van a fűtőháznál. Most meg
behív magához, s egy szakmai kérdést akar megvitatni velem? Biztos, sokan másképp élték volna meg ezt
a pillanatot, de nekem emlékezetes nap lett a „szakmai életemben”.
Szinte hihetetlen, hogy alig fél éve még együtt néztük a MOSZ 8. Kongresszusára elkészített Requiem
című filmet, melyben sok, volt beosztottja képe villant fel egy-egy pillanatra. Láttam meghatottságát, a
könnyet szemében. Hihetetlen, hogy ma már Ő is ezen a vonaton utazik kollégáival.
Ezen a számára utolsó találkozón, figyeltem akkor is tekintetét - amikor a mai vasútról, a mozdonyvezetők jelenlegi helyzetéről tájékoztattam a nyugdíjas kollégákat -, s nem tudtam eldönteni, mit érez. Érdekelt volna a véleménye, de (ahogy a képeken is látható) a volt mozdonyvezetők körbeállták, kérdezték, a
múltat idézték vele. Most már tudom, oda kellett volna furakodnom, megkérdeznem álláspontját az elhangzottakról, … mert ma már ezt nem tudom megtenni.
Mindemellett remek humora volt. Aki kiérdemelte, hallhatta is ezt, igaz sokszor figyelni kellett nagyon,
mert csak a bajusza alatt bujkáló apró mosoly árulta el, hogy most épp viccel. Emlékszem, milyen élvezettel mesélte társaival a régi katonaélményeit, amelyekből rengeteg volt. Csak évekkel később tudtam meg,
hogy egyikőjük sem volt katona. Azonban annyira beleélték magukat a (meg nem történt) sztorikba, hogy
26
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Ezek után felvetődik a kérdés:
akkor hogyan kerültél a képernyő
közelébe?
Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen végeztem, ahol előbb kommunikáció- és médiatudomány, később politikatudomány mesterszakon szereztem
diplomát. Az egyetemi tanulmányaimmal
párhuzamosan elkezdhettem gyakornokoskodni a helyi televízióban. Voltam riporter,
rendezőasszisztens, sőt, a súgót is én tekertem a hírolvasónak. Egyszer csak felajánlották, hogy próbáljam ki magam élő
adásban, és ekkor lettem a hírek szerelmese. Újságíróként is kipróbáltam magam (az
azóta sajnos már megszűnt) „Szegedcafe”
online lapnál. Csodálatos egy évet töltöttem
ott, izgalmas volt részt venni egy online
médium megalapításában, hiszen mi indítottuk társaimmal (a nulláról) ezt a „kiadványt”!

2019. március 12-én a kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár
vendége volt Szabados Ágnes, az RTL Klub Híradójának híradós
műsorvezetője és riportere. Most azonban nem ennek apropóján
látogatott el a szülővárosába, hanem a „NINCS/VAN IDŐM OLVASNI”
kihívás alapítójaként beszélgetett vele - volt középiskolai tanára,
osztályfőnöke - Palásti Károly. Az azóta is komoly utóélettel rendelkező,
sikeres rendezvény után alig sikerült – csak a szervezők segítségével –
elhívni Ágit néhány szó erejéig a fotózkodó, autogramot kérő rajongók
gyűrűjéből. Miért is gondoltam, hogy erről írni kell egy vasútszakmai
újságban, s ez a rendezvény hogyan kapcsolódik a mozdonyvezetőkhöz?
Remélem, az alábbi beszélgetésből kiderül mindenki számára!

28
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Most azonban egy országos
csatornánál láthatunk.
Igen, két év helyi tévézés után lehetőségem adódott, hogy valami újba vágjak
bele. Így sorsom Budapestre szólított,
ugyanis a SportKlub Televíziónál műsorvezetőt kerestek, és engem választottak egy
több körös casting után. Itt voltam hírolvasó Világi Péterrel váltásban, és magazinműsorokban riporterkedtem. Óriási dolog
volt megélni, hogy saját sport -oknyomozó
műsorom (Pályán Kívül) szerkesztőriportere, műsorvezetője lehettem. Azóta is
borzasztóan büszke vagyok azokra a riportokra. Fantasztikus két év volt, elképesztő
embereket ismertem meg. Aztán jött a
„kiskunhalasi álom”. Az RTL Klub ugyanis
D. Tóth András mellé híradós partnert keresett, és engem választottak. Két év közös
munka után elváltak útjaink, és egy hasonlóan elképesztő kvalitású partnert, Rábai
2019. április
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Balázst kaptam „helyette”, magam mellé.
Vele két éve dolgozunk már együtt, s ös�szességében öt éve igyekszem helyt állni a
csatornánál.
A múlt héten Szegeden találkoztunk. Beszélhetünk visszatérésről?
Csak részben. Ugyanis óriási megtiszteltetés, hogy a Szegedi Tudományegyetem
„öreg diákként” visszahívott tanítani, így
egy szerkesztő kollégámmal közösen tartunk gyakorlati órát az SZTE-n. Igazán
megtisztelő immár oktatóként visszajárni
az egyetemre, ahol már a harmadik tavaszi
kurzust tartjuk.
Mesélj kérlek a bevezetőben
már említett kihívásról, amelynek
kapcsán jelenleg is járod az országot!
Nincs időm olvasni kihívás néven 2017
januárjában indítottam el a facebookon.
Arra próbálom motiválni az embereket, a
csatlakozókat, hogy havi egyetlen könyvet
olvassanak el, mert szerintem egyetlen
könyvet iskola, család, munka vagy bármilyen elfoglaltság mellett muszáj tudni elolvasni. Üres kifogás, hogy „nincs időm rá”.
Nemes egyszerűséggel azért lett ez a címe
a kihívásnak, mert ezt mondják nekem
legtöbbször az emberek, amikor arról kérdezem őket, olvasnak-e? Ugyanilyen elcsépelt erre a válaszom is: mindenkinek arra
van ideje, amire szeretné, hogy legyen. A
kihívásnak nem várt népszerűsége lett,
lassan 16 ezren vagyunk benne, és mondhatom, hogy valódi olvasni szerető közösség jött létre. Rendre szervezek Budapesten
találkozókat a tagoknak, sokan vidékről is
feljönnek, és most már vidékre is egyre
több helyre hívnak beszélgetni a kihívásról,
olvasásnépszerűsítésről, könyvekről. Így
jutottam el végre Kiskunhalasra is, szülővárosomba.
Milyen módon működteted a
kihívást, mivel aktivizálod ezt a
nem kis létszámú csapatot?
Minden hónapban egy témát határozok
meg és abban kell elolvasni egyetlen könyvet – mint említettem. Volt már borító,
valami, ami orosz, kortárs női szerző könyve, egy klasszikus, ami kimaradt, inspiráló
szerzemény, vagy épp házassággal kapcsolatos könyv is. Próbálok alkalmazkodni az
adott hónap hangulatához - mondjuk a
„házassággal kapcsolatos könyv” témát a

házasság hetének havára hoztam -, vagy
ha van valamilyen apropó, akkor néha ahhoz is, de kifogyhatatlan vagyok ötletekből.
Ugyan a 28. téma jön, de még van a tarsolyomban sok izgalmas. Vannak kreatív
pillanataim, vagy amikor csak úgy a semmiből beugrik egy téma. Ezeket felírom és
hó vége felé választok.
Családodra hogyan hatott ez a
kihívás?
Szüleim igazi könyvmolyok, de ők már
korábban azzá váltak, nem az én kihívásomnak köszönhetően. Hallottam olyanról,
hogy a korral együtt jön (Bocsi Anya!), hogy
ráébred az ember, mennyi jó dolog, men�nyi élmény kimaradt az életéből azzal, hogy
„nincs időm olvasni”, mert gyereket nevelt,
előteremtett. Lehet, náluk is ez a jelenlegi
motiváció. Az azonban mindenképpen
megérne egy külön tanulmányt, hogy mitől
alakul ki az emberekben az, hogy a könyveket, olvasást miért iktatják ki az életükből, miért nem a napi rutin része, mint
bármi más? Gyerekkori trauma, amit a
kötelező olvasmányokkal, azok bekövete-

A regényeket tartom
a legbölcsebb
pszichológusoknak
lésével okoznak a nebulóknak? Nem fejtettem meg szüleimnél ezeket a talányokat,
de az előadásaim során már többször felvetődtek ezek a kérdések. Az azonban nagy
öröm, büszkeséggel tölt el, hogy már az
öcséimet sikerült megfertőzni. Mindketten
könyvet kaptak tőlem karácsonyra, amiket
azóta már elolvastak. (Gergő öcsém instagramra is posztolta ezt az örömét – onnan
tudom.) Szerintem sok múlik a jó könyv
kiválasztásán. Szerencse, hogy kismillió
könyv közül választhatunk, így biztos vagyok benne, hogy talál kedvére valót.
Mit jelent az irodalomterápia?
Erről is részletesen lehet olvasni a blogomon a https://szabadosagnes.blog.hu/,
de annyit mindenképpen el kell mondanom
anélkül, hogy bármi fontosat elárulnék
arról, mi is történik egy-egy ülésen, ugyanakkor ne csak rébuszokban beszéljek: ez
egy önismereti foglalkozás, ahol az irodalom “csupán” apropó. Azt látom, manapság
nagyon kevesen foglalkoznak önmagukkal,
a lelkükkel. Egyre kevesebb a kommuni29
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Akinek az olvasás
olyan, mint
másnak az evés

Előttem a kép, amikor a 90-es évek közepén kilép egy kislány a Schönfeld udvari lépcsőház ajtaján. Dudorászva, tánclépésekkel, pörögve halad el ablakunk alatt,
amíg el nem tűnik a város forgatagában.
Ki volt Ő valójában?
Nehéz magamat definiálni, de az biztos,
hogy kiskoromban a tánc állt mindennek
a középpontjában, éltem-haltam érte. Valószínűleg, ezt cseréltem le később a könyvekre. 18 évesen hagytam fel a tánccal - az
érettségi előtt -, és akkor szerettem bele az
irodalomba, ami máig meghatározó, az
életem része.

KULTÚRA
A 2018-ban megjelent Olvasónaplód kiknek ajánlod?
Egyrészt könyvmolyoknak, mint én is
vagyok. De a szülőknek is, ha azt akarják,
a gyerekük azzá váljon. Viszont, a gyerekeknek is szükségük lesz rá, ha azt akarják,
olvassanak (újra) a szüleik. Így, szinte le is
fedtünk minden csoportot. Ugyanis több
tucat könyvet elolvasunk egy évben, ám
közel sem biztos, hogy mindegyikre emlékszünk az év végeztével. Szerintem, a
naplóba az én szempontjaim mentén kiválóan lehet vezetni az éves olvasmánylistát.
Meg el is gondolkodhatunk kicsit: néhány
olyan kérdésre kell válaszolni, minthogy
„mit adott nekem ez a könyv” vagy „hol
talált rám”. Emellett véleményezhetünk, és
kedvenc idézeteinket is kigyűjthetjük bele.
Én szorgosan töltögetem, és nemcsak ne30

kem lesz ez egy szép emlék a polcon, hanem akár leendő gyermekeimnek is. Másrészt azoknak is szól, akiknek szükségük
van még egy kis motivációra. Helyet kapott
benne egy úgynevezett „olvasásmérő”, amin
minden nap vezethetjük,
ezáltal rá is vehetjük
magunkat a mindennapi
olvasásra. De olvasásra
buzdító idézetek is szerepelnek benne íróktól, valamint olyan
közéleti szereplőktől, mint mondjuk Náray
Tamás, Fluor Tamás vagy épp Bödőcs Tibor.

Máig a családom körében töltöm a Szentestét – ez alapelv, és máig nehéz megszokni, hogy apának, vagy épp anyának mennie
kell – hiszen anya is vasutas.

Mivel tudom, hogy a mozdonyvezetők
nagy táskával járnak, ajánlanám még nekik
a POKET Zsebkönyveket. 2018. április 11-én
(magyar költészet napja) indították útjára
ezt a kezdeményezést, hogy minőségi irodalmat terjesszenek, elérhető áron. Úgy
tudom, a Keleti pályaudvaron is van egy
ilyen könyvautomata, melyet italautomatából alakítottak át.

Amióta van autóm (3 éve) nem vonatozom, de előtte csakis azzal jártam. Szeretek
vonatkozni. Buszon nem tudok olvasni,
ellenben a vonaton kiválóan – és mindig a
gyerekkoromra, vagy arra emlékeztet, amikor szinte heti rendszerességgel jártam
haza vonattal a szegedi egyetemről. Nosztalgia.

Mi a véleményed az e-könyvekről?
Sosem olvasok e-könyvet, mert azt érzem, különleges kapcsolatom van a papírral, a könyvvel, mint tárggyal, és nem
mellesleg gyűjtöm is őket. Nagy álom, hogy
hatalmas könyvtáram legyen, az meg nem
lesz meg elektronikus formában ugye!
Egyébként támogatom az e-könyv olvasást,
sőt lehet, hogy a fiatalok számára így lehetne közelebb hozni az olvasást - érdemes
lenne a közoktatásba is beemelni, szóval
egyáltalán nem veszek részt vitákban, amelyek erről szólnak, hogy e-könyv vagy nem
e-könyv, mert butaság ezen vitázni. A
lényeg, hogy olvassunk, mindegy milyen formában és
mindegy mit, na és persze ne feledjük, hogy
könyvet letölteni illegális, ergo az e-könyv
használata nem jelenti, hogy a letöltést,
mint olyat szabad csinálni.

A könyvek
gyógyíthatnak!

Tudom, hogy márciusra már ajánlottál
témát a kihívásodhoz csatlakozóknak (egy
inspiráló könyv, ami fejlődésre késztet).
Most azonban (kicsit önzőn) arra kérnélek,
hogy ajánlj egy könyvet a Mozdonyvezetők
Lapja olvasóinak!
Ha bármit lehet, nem csak a márciusi
témában, akkor mindenképp olyat kell,
hogy ajánljak, ami vonatúttal kezdődik.
(Egyszer egy egyetemi tanár azt mondta,
hogy minden nagy regény, vonatozással
indul.) Ennek megfelelően ott van kedvenc
íróm, Szerb Antal: Utas és holdvilág”- ja.
De ezt lehet sokan olvasták. A tavalyi év

Édesapád mozdonyvezető. Van
valamilyen élményed ezzel kapcsolatban?
Rengeteg. A jó, hogy sokat vonatoztam
egészen huszas éveim közepéig, ahol mindig olvastam. Az egyik legjobb olvasószoba
szerintem, a vonat. A rossz viszont, az volt,
hogy előfordult az is, hogy Szenteste is
szólította a kötelesség (bár máig nem értem, ki és hova és miért utazik ilyenkor) és
ezt kislányként nagyon nehezen éltem meg.
Nem értettem apa miért megy el a családi
meghittség közepén. Sírtam is sokat emiatt,
ha nem is mindig fizikai valójában, de látod, „élményként” nyomot hagyott bennem.
2019. április

Sokat utazol. Vonatozás? Vagy
az is egy kihívás lenne? De őszintén!
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káció otthon is, nem csak a munkahelyeken. Rettentő sok frusztrációt okozó dologgal szembesülünk nap nap után, és
iszonyúan sok fájdalmat nyelünk le anélkül, hogy kimondanánk. Az ország kollektív mentális állapotát elnézve mindenkire
ráférne egy kis személyiségfejlesztés. Nos,
itt más nem történik: hetente két órában
beszélgetünk a lelkünkről egy irodalmi
szöveg kapcsán, az én kérdéseim mentén.

letehetetlen regényének nevezett Krusovszky Dénes nagyregény is vonaton kezdődik.
Akik már nem leszünk sosem – a címe. De
ha vonatozástól függetlenül kell, akkor
„Gárdos Péter: Hét mocskos nap”- ja volt
most a legutóbbi olvasmányélményem. De
mindegy mit, csak az utasításon kívül más
is legyen a polcon.

olyan szerző van, aki ilyen fiatalon jelentette meg műveit. Csak egy példát említenék, Jane Austint, aki 22-23 évesen írta
nagy regényeit. Visszatérve az eredeti kérdésre, igen, ez az egyik álmom. Remélem,
hogy tíz, húsz év múlva még mindig lesz
könyvtár, még mindig lesz kihívás és jöhetek majd, mint író!
Köszönöm a beszélgetést Ági!
Természetesen, nem bírtam ki, hogy ne
említsem a cikkben szereplő apukának,
mire készülök. E beszélgetés közben meg-

Végül, nem tudom kikerülni a kérdést.
A kiskunhalasi előadásodon zenei betétek
hangzottak el Gusztos Enidtől a témáidhoz
kapcsolódóan, s ennek kapcsán szóba került egy zongora. Lehet, hogy a következő
halasi találkozáson már együtt zenéltek?
Na, ennek nagyon kicsi az esélye, mert
most a könyvek a zongora felett is átvették
a hatalmat, de bármi megtörténhet. Még a
kihívás előtt vettem egy (elektromos) zongorát, nagyon motivált, hogy megtanuljak
játszani. Jártam tanárhoz is, gyakoroltam,
de rájöttem, sokkal, de sokkal több szabadidő kellene hozzá, mint amennyi nekem
van. Talán inkább azt mondom, ha így
folytatom, egyszer talán megalapítom a
„Nincs időm zongorázni” kihívást.
Az olvasás népszerűsítése
kapcsán rengeteg íróval, azok
műveivel találkozol. Saját regényen gondolkodtál már?
Húsz éves tervem, hogy egyszer írok
majd egy nagyon jó könyvet, de úgy érzem
- így harminc évesen -, még nem tartok ott.
Sem élettapasztalatban, sem pedig olvasás
mennyiségben, meg tanulásban sem értem
el azt a szintet, melyet
magamnak állítottam
be. Számomra sem
hiteles, amikor a huszon- és harmincas
éveikben járók írnak.
Persze, a kivétel erősíti a szabályt, hiszen
mindig vannak tehetséges emberek, akik
ilyen idősen is képesek könyveket írni.
Egyszer a kihívásunkban azt a témát adtam
meg, hogy olyan könyvet kellett olvasni,
melyet a szerző harminc éves kora előtt írt.
Én magam is meglepődtem, hogy mennyi

kérdeztem tőle, milyen érzés Ágit látni,
hallani a televízióban?
Egy szülőnek melengeti szívét, ha a
gyerekeire gondol. Mind a hárman lediplomáztak, most már a saját sorsuk kovácsai, mi kellő távolságból figyeljük őket.
De most Ágikáról beszélünk. Büszke
vagyok, hogy elérte mindazt, amiről gyerekkora óta álmodozott! Azt csinálhatja,
amit szeret, amiért megküzdött. Még most is ámulok,
amikor a tv-ben látom az
Ágikát. Egy kész hölgy. De
olyan jó érzés látni az átalakulást, amikor hazajön. Újra
az a csitri, szeleburdi kislány lesz, ahogy
mindig is látni akarom. Ő a mi kislányunk.
Képzeld! Van, aki úgy hív, hogy a „Szabados Ági apukája”! Kívánhatnék ennél
többet?

Gusztos Károly
Foto: Peleskey Bence
https://www.instagram.com/peleskey/
Foto: Pál László - Halasmédia

Iszonyúan
sok fájdalmat
nyelünk le.
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Jók között a
legjobbak:

Az első helyezett:
Szalados István
Felfelé az erőműbe

íme az RCH-MOSZ
mozdonyvezetői fotópályázat
dobogósai

A második helyezett:
Csépke Csaba
Átkelés

A Rail Cargo Hungaria és a Mozdonyvezetők Szakszervezete által
közösen kiírt, minden korábbinál nagyobb érdeklődést kivívó pályázatra
25 mozdonyvezetőtől több mint 300 kép érkezett.

A harmadik helyezett:
Tilai Norbert
Téli kép

Az április 9-én tartott zsűrizésen az RCH részéről Mondvay-Németh Boglárka marketing és kommunikáció vezető, Feldmann-Siklósi Szilvia vontatás vezető, a MOSZ képviseletében Barsi Balázs elnök és Gyüre Ferenc területi vezető vett részt.
A kiválasztás fő szempontja a fotókon visszaköszönő különleges perspektíva
és egyéni látásmód volt. A zsűri hosszas egyeztetés után hozta meg döntését,
a dobogós fotókat az alábbiakban tekinthetik meg olvasóink.
Az első helyezett 80.000, a második helyezett 50.000, a harmadik helyezett
30.000 forint értékű jutalomban részesül, a különdíj egy RCH-MOSZ ajándékcsomag 20.000 forint értékben.
Az első helyezett:
Szalados István – Felfelé az erőműbe
A második helyezett:
Csépke Csaba – Átkelés
A harmadik helyezett: Tilai Norbert –Téli kép
Különdíj:
Fehér Ádám – Váltó

Különdíj:
Fehér Ádám
Váltó

A pályázat iránt tanúsított kiemelkedő érdeklődés és a beérkező pályaművek
magas színvonala miatt a zsűri úgy döntött, hogy a helyezést ezúttal el nem érő
pályázóknak ajándékcsomagot ajánl fel.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt.
A nyerteseknek gratulálunk!
32
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Eredményesen végződött a Budapest–Belgrád vasútvonal felújítására
kiírt tender, kihirdették a győztest, egy kínai–magyar konzorciumot,
a kínált ár elfogadható – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter.

Fotó: Portik-Dobos Botond

elfogadható áron

XXXXXXXXXX

építése van tervben. Az állomások és a
Soroksár - Ferencváros közötti szakasz
átépítésének, fejlesztésének mélysége hírek
szerint még kérdéses. A cél, hogy 2023-ra
befejeződjön a Budapest-Belgrád-vasútvonal építése.
A Rail Cargo Hungaria Zrt. szerint erősíti Magyarország geopolitikai helyzetét a
Budapest-Belgrád vasútvonal építése; a
Kínából Magyarországra érkező konténerforgalom dinamikusan bővül, éves men�nyisége tíz év alatt megduplázódott, már
eléri az évi 300 ezer egységkonténert
(TEU). Kiemelik: ez a dinamikus fejlődés
Magyarország kedvező geopolitikai helyzetével együtt számos gazdasági előny lehetőségét kínálja. Újabb infrastrukturális
fejlesztésekkel Magyarország elnyerheti a
Kelet-Nyugat és az Észak-Dél viszonylatú
áruforgalom “fordítókorongjának” rangját.
Példaként említik, hogy a két meglévő budapesti konténerterminál mellett újabb
terminálfejlesztés is folyamatban van. A
gyors kapacitásbővülés megfelel az igényeknek, valamennyi logisztikai központ
csaknem teljes kihasználtsággal működik.
Az uniós cél alapján 2030-ra a vasúti fuvarozásnak 30 százalékkal kell részesednie
az áruforgalom lebonyolításából, ami úgy
valósulhat meg, ha a Balkán irányából
(Bulgária, Törökország, Szerbia, Macedónia) érkező jelentős mennyiségű közúti
forgalmat sikerül vasútra terelni. A Buda-

pest-Belgrád vasútvonal építése és az itt
megvalósuló jövőbeni áruforgalom is ezt a
törekvést támogatja – közölték. A távol-keleti üzemekben előállított árukkal töltött
konténerek Európába szállítása tengeri
úton nagy befogadóképességű, akár 18 ezer
TEU kapacitású hajókkal gazdaságos, amelyek csak mélytengeri kikötőkbe képesek
befutni, mint a görögországi Pireusz dokkja. A Kínából érkező árukat emiatt elsősorban az innen, valamint több adriai kikötőből induló vonatokon fuvarozzák
Magyarországra, ezekből az elmúlt évben
több mint 700 konténervonat érkezett Budapestre. Jelenleg egy-két naponta indulnak vonatok a balkáni országokon és Szerbián keresztül Magyarországra. Mindezek
miatt különösen fontos a görög Pireusz
kikötője és a budapesti Rail Cargo Terminal
– BILK közötti vasúti összeköttetés áteresztőképességének növelése.
A fejlesztés ellenzői szerint soha nem
térül meg a Budapest-Kelebia vasútvonal
átépítésére fordított összeg. A görögországi Pireusztól a Soroksári terminálig vezető
sínpár 1464 km, ebből mindössze 160 km
az érintett, fejlesztésbe bevont szakasz,
ennek rekonstrukciós költsége 750 milliárd
forint, amely kilométerenként közel 4,7
milliárd. Egy olyan vonalon, ahol napi 2-4
tehervonat közlekedése várható.
Barsi Balázs
forrás:MTI

A tárcavezető elmondta: május 25-ig megkötik a kivitelezési szerződést, amely akkor lép hatályba, amikor a kínai Eximbank
és a magyar kormány közötti hitelszerződésről is sikerül minden részletben megegyezni, ami várhatóan nyár közepéig
megtörténik. A hatálybalépéstől számított öt éven belül pedig a teljes beruházás lezárulhat. Tervek szerint legkorábban az
év végén, 2020 elején kezdődhet a kivitelezési munka. A Budapest és Belgrád közötti vasútvonal felújításával Magyarország
kínálja majd a kínai áruk leggyorsabb szállítási útvonalát Délkelet- és Nyugat-Európa között.
A kínai és a magyar kormány még 2015-ben, Szucsouban kötött egyezményt a Budapest- Belgrád vasútvonal felújításáról.
A kínai forrásból megvalósuló fejlesztés alapja egy 20 éves futamidejű, 2,5%-os kamatozású hitelkonstrukció. A teljes beruházás megközelítőleg 750 milliárd forintba kerül és a Kelebiától-Ferencvárosig tartó vasútvonal rekonstrukcióját érinti. A
kivitelezők kiválasztására 2017-ben írtak ki közbeszerzési eljárást, a kínai kormányfő akkori látogatásával egy időben.
Szijjártó Péter ekkor ismertette, miért fontos Magyarországnak a Budapest- Belgrád vasútvonal rekonstrukciója. Közép-Európából a legtöbb exportunk Kína irányába nekünk legyen és,hogy a Közép-Európába irányuló kínai befektetések vonatkozásában is vezető helyen szerepeljünk. Az érték itt teremtődik, a beruházás itt jön létre. A magyar építőipar előtt nagyon
komoly üzleti távlatokat nyit egy ilyen nagymértékű beruházás, rajtunk keresztül vezet majd a leggyorsabb útvonal Dél-Európából Nyugat-Európába. Az Eurostat legutóbbi jelentéséből kiderül, hogy a Kínából Magyarországra behozott áruk értéke
2017-ben már közel 1460 milliárd forintot tett ki. Az unióba legnagyobb volumenben gépipari termékek és textiláruk érkeztek Kínából.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a fejlesztés kapcsán elmondta: Ezt a vasútvonalat azért építjük, hogy
ha a Piraus-i (píreusz) kikötő forgalma elindul, akkor az az árumennyiség, ami Európába érkezik az részben vagy jelentős
részben Magyarországon keresztül is menjen, hiszen Magyarország az elhelyezkedési területen stratégiai helyen van. Gyakorlatilag ezek mind rajtunk mennek keresztül, nem szeretnénk ebből kimaradni.
34

2019. április

2019. április

35

KÍNAI VASÚT

Megépül
a BudapestBelgrád kínai
vasútvonal -

A vasútvonal közvetett haszna, hogy
Magyarország és Szerbia között időben is
lerövidül a távolság, hiszen az eddigi 6 órás
út személyszállítás esetén 2,5 órára csökken. Ez volt az egyik oka annak, hogy a
kelebiai vasútvonalat választották a beruházásra. Amit egyébként más forgalom első
körben nem terhel. Magyarország az Unió
délkeleti határaként kereskedelmi központként is működhet, hiszen az Európai Unió
területére beérkező árukból a vámbevétel
20 százaléka a magyar költségvetést illeti.
A 2017-ben bejelentett tervekhez képest
csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal
magyar szakaszának fejlesztése, miután a
kormány még 2018 decemberben új eljárást rendelt el. A Soroksár és Kelebia között
szakasz átépítésének költsége 2018 májusában még 578 milliárd forint volt, a versenyeztetés utáni legjobb ajánlat az év
végére elérte a 693 milliárd forintot. A most
lezárult eljárásból még nem került nyilvánosságra a fejlesztés pontos költsége.
A Budapest- Belgrád vasútvonal magyarországi rekonstrukciója 2 részből áll. A
Soroksár és Ferencváros, valamint a Soroksár és Kelebia közötti szakaszból. Ez
utóbbiról értekeznek napjainkban a szakértők. Ennek a 162 kilométeres szakasznak
a maximális költsége 578 milliárd forint
lehet. A pontos műszaki tartalom azonban
még nem ismert. Annyit tudni, kétvágányú,
százhatvanas tempóra alkalmas pálya meg-

A fővizsgáról frissen érkezett 424,361-es füstszekrényajtajára festik
fel a vörös csillagot. (A Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteményéből)
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A főnök nemhogy
szemet hunyt,
megköszönte

1968 körül történt: ez időben már bent
voltam műhelyben. Akkor Pestre már általában Púposok jártak. Egyszer Polgárdiban fennakadt valamelyik a havon – talán
a 216-os? –, a Púposnak nem volt akkora
szoknyája, mint a Szergejnek vagy a Nohabnak, csak két kis pályakotró, így a sínről ugyan letúrta a havat, de a gép alá be
tudott menni. Ott meg összetömörödött, de
annyira, hogy fel is emelte a mozdonyt.
Akkor még megvolt Tapolcán a segélykocsi,
az mindennel fel volt szerelve, még némi
hideg élelem, szalonna, kolbász is akadt,
melyet mindig cseréltek, hogy friss legyen.
A 424,006-ossal mentünk kiszabadítani a
Púpost, „Hosszú” Takács volt a mozdonyvezető. Aztán Polgárdiban némi ásás után
a gőzös simán visszahúzta a motort a sínre. Az 1113-as vonat volt az áldozat, de a
Púpos nem tudott továbbmenni. Kapronczai úgy rendelkezett, hogy a gőzös
viszi tovább a vonatot, úgyhogy irány, Pest!
Meg is kérdezte tőlem, hogy nem mennék-e
el velük, azt tudta, hogy tüzelni már azért
tudtam. Csak érdekesség: a harmadik kapcsolt kerékpár hordrugója teljesen ferdén
állt, de a kolléga mondta, hogy Pestig helyre jön. Helyre is állt, de mentünk kilencven-százzal is, mint a rakéta! Nem is volt
semmi baj, másnap jöttünk meg, a főnök

odajött, megköszönte! A segélykocsiban
tárolt kajákból még meg is pakolták a táskámat! Azt is elnézték, hogy időnként nem
csak a lapátot, hanem a szabályzót is átadták nekem. Volt, hogy le is buktunk, Ukkon
volt kereszt, és a másik vonatból néztek ki
a főnökök, én meg ott lógtam kinn a jobb
oldalon, ahogy fékeztem, de azért sem szóltak! Ezerkilencszázhetvenben mentem
Miskolcra, mozdonyvezető-tanfolyamra.
Ezt megelőzően vizeslakatosként dolgoztam a műhelyben, de az utolsó napra szerveztem egy kis eszem-iszomot, kicsit
megünnepelni, hogy többet már nem megyek műhelybe. Egyszer csak jön az értesítő, hogy másnap hajnalban két órára
menjek dolgozni! Mondom: – Hogyan?
Nekem holnap Miskolcra kell utazni a tanfolyamra! – De nem számított, hétfőn hajnalban volt egy plusz vonat, az 1109-es, arra
osztottak be fűteni. (Hozzáteszem: abban
az időben a havi száz túlóra nem számított
ritkaságnak, előfordult az is, hogy a szolgálat végén betértünk a kocsmába egy-egy
sörre – volt, aki többre is –, és oda jött az
értesítő, egy-két kolléga nem is ment haza,
hanem újra indulhatott szolgálatba…) Ez a
szolgálat egy „gyors kanyar” volt: felmentünk Pestre meg vissza, aztán vége is lett.
Nem is lett volna semmi baj. Csakhogy még

felfelé menet Érdig meghúzta a mozdonyvezető százzal a vonatot, és amikor lezárta
a szabályzót, akkor hallom, hogy zuhogott
a masina bal oldala. Még a fémdarabok is
repültek kifelé! A baloldali hajtórúd kiolvadt! Megálltunk, sok lehetőségünk nem
volt. Találtunk egy kisebb rézcsövet, azt
tekertük rá a csapra, hogy ha összehúzzuk
az ágyat, ne rághasson be a csap, inkább a
rézcsövet „egye meg”. Na, ez már úgy nézett
ki, betett a miskolci útnak. Megérkeztünk
a Délibe, aztán gyerünk át Ferencvárosba,
kiönteni! Végül szerencsés voltam, mert
nagyjából délben hazaértünk, kettőkor meg
indult a vonat Miskolcra! Az év december
végén le is vizsgáztunk. Elsőnek 324-esre
kerültem, majd nem sokkal később 328-as
mozdonyra kaptam beosztást, a 675-re. De
akkor az már nem gyorsvonati mozdonynak számított: ukki tolatóst meg ilyeneket
hordtunk vele. Ez a mozdony valamiért
leállt, a következő masina a 275,123 volt,
amit a 424,079-es, majd a 212-es és a 145ös követett. És eljött az ezerkilencszázhetvennégyes esztendő – ekkor mentem
Szombathelyre dízel tanfolyamra. Utána
már csak két gőzös maradt Tapolcán, de
ezekre megvolt a két öregebb személyzet,
inkább csak közbeváltónak jártunk rajtuk
hébe-hóba. Itt már a 215-ös Szergej volt a

Egy hosszúkéményes Tapolcán 1980-ban
szolgáltat meleget a fűtőház hátsó vágányán a
már alkatrészeit tekintve erősen hiányos 411-71-es
pályaszámon üzemelő fűtőgép. Aktív éveit 1974-ben
fejezte be 411, 323-as számon Dunaújvárosban.
selejtezését követően eredeti állomáshelyén meg
is kezdte a gőzszolgáltatást, innen került évekkel
később Tapolcára. (Dr. Károly Imre felvétele)

Amikor az iparitanulóságot kezdtem, már mindenhogyan mozdonyvezető
akartam lenni. Pedig csak apám volt vasutas, de ő sem mozdonyvezető,
úgyhogy nem tudom, honnan jött a vonzalom. De a lényeg, hogy ez a
vonzalom nagyon erős volt, szombat délután, amikor letettem a munkát,
gyorsan hazaszaladtam, és jöttem a vasútra. Mentem mindenkivel, Pestre
is, meg amerre jártak. Vittek ám! Például Elek Józsi bácsi, aki mindig
hozta a kis lábosát: „Gyere, fiam, neked is jut!” – általában megosztották
velem, amijük volt. Sipos Jani bácsival is tudtam menni, ő nagyon
elismert volt Tapolcán, őt tekintem igazán tanítómesteremnek. Az akkori
fűtőházfőnök, Kapronczai tudott is ezekről az utakról, de szemet hunyt
felettük.
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Személyvonat jár be Kaposvárra 1979 nyarán. (Dr. Károly Imre felvétele)

masinám. Azok cserélődtek alattam, majd a Púpos is volt, aztán amikor megjöttek
a Nohabok, onnantól azokon jártam. A 006-oson ért a nyugdíj 2002. december
28-án.
Utolsó rendeltetés
Sokat jártam én a „hosszúkéményesre” is fűteni, így hívtuk a fűtőháznál a fűtőgépet, mert egy jó hosszú cső volt a kéményre téve, hogy elvigye a füstöt, meg
jobban húzza a tüzet. Akkoriban itt Truman volt, később egy 424-es állt be. Nagy
épületet kellett fűteni, meg az elején még az egész állomást fűtöttük Tapolcán, nem
csak a fűtőházat. Aztán szenünk meg csak olyan volt amilyen: égett dudari meg
oroszlányi, de már nem friss. A magyar szenek meg olyanok voltak, hogy ha kinn
volt hagyva a szabadban, akkor mindjárt porlott szét. Aztán emiatt sokszor egész
éjjel fenn voltam, nem lehetett aludni egy percet sem, mert rakni kellett állandóan.
Ha az ember kicsit is ejtőzött, már szóltak, hogy: „mi van, fázunk!” Ha idegen jött
a gépre, sokszor nem fúvatott csövet, vagy más feladatot nem végzett el, utána meg
csak szenvedtünk vele, jött vissza a füst, nem gőzölt a kazán. Aztán egy idő után,
amikor már elrohadtak a csövek az állomás felé, akkor már csak a fűtőházat kellett
fűteni, az lényegesen könnyebb volt. Persze ez már nem mérhető a régebbi időkhöz,
amikor ezek még tényleg mozdonyok voltak, csak két helyen folytak: az orrán meg
a száján… Amikor meghoztuk Debrecenből, Púpossal húztuk. Később kaptunk egy
Szergejt, engem meg odavezényeltek kísérni. Harminccal jöhettünk végig a fővonalon. Persze az ágyakat nem csinálták meg, már idefelé jövet füstölt rajta minden.
Beugró gőzösök Tapolcán az volt a szokás, hogy huszonkét éves korig nem
mehettünk fővonalra. Emiatt én csak mindig Balatonszentgyörgy, Nádgazdaság
vagy Almáskert, Ukk – ide mehettem, máshova nem. Később rátettek a 424,079-re,
ami járt Szombathelyre meg mindenfelé, de engem oda nem írtak, hiába voltam
beosztott személyzet. Egyszer a Hegyi volt a felvigyázó: – Ide hallgass! Hány éves
vagy? – Mondtam, hogy van még vissza két hónap a huszonkettőig.– Ne törődj vele,
holnap 1115-ös a 424,212-essel. – Kicsit tiltakoztam, de mondta, hogy ne törődjek
vele. Úgy elküldött Pusztaszabolcsra, hogy nem voltam még huszonkettő. De amíg
nincs baj, addig nem firtatta senki. Utoljára én mentem Tapolcáról gőzössel Pestre.
1103b volt a vonat száma, visszafelé meg talán tehervonat. Gőzös persze utána is
maradt Tapolcán, csak Pestig már nem mentünk el vele. Na, persze ha valamelyik
dízel ledöglött, akkor be kellett ugrani. A Púposoknak például itt visszavették a
teljesítményét, emiatt gyakran volt szelepszárszakadásuk a lecsökkent feltöltőnyomás miatt. Mindehhez társult a 10-11 kocsis szerelvény, aztán jöttek sorra a fekve
maradások. Ilyenkor mi volt: gőzös a tehervonatról le, aztán irány a személyvonat-

Pannon Bivaly A 424,212-es negyvenéves
szolgálatát végig a Nyugat-Dunántúlon töltötte.
1977. november 30-án az 5520-as személyvonat
indul Becehegy megállóból Tapolca felé. (Dr.
Kubinszky Mihály felvétele)

tal Pest. Volt olyan fűtő, aki félt is kicsit tőle, mert általában csak kisgépeken járt. De
azért valahogy mindig odaértünk. Akkoriban nem is kellett órákat várni a segélygépre,
mert szinte minden állomáson állt egy tehervonat, melyről le lehetett venni a gőzöst, és
tíz-húsz perc késéssel már mehetett is tovább a vonat. Ma sokszor órákba telik, mire
Cellből vagy Fehérvárról összekaparnak valami segélygépet. Egyik ilyen alkalommal az
öreg Szeles Gyuri bácsi volt a mozdonyvezető, én még tanuló voltam. Ha jól emlékszem,
Almádiban álltunk rá a gyorsvonatra. Ő alapvetően inkább 324-esen járt, de avval sem
tudott rendesen utazni, ha jól emlékszem, férfiszabó volt az eredeti szakmája. Ha felelősségre vonták, hogy miért megy lassabban, mint kellene, mindig azt mondogatta:
„Azért, mert folyton arra gondolok, hogy ha leszakad az ütköző, és a mozdony alá kerül,
abból mekkora siklás lehet!” De szerencsére a fűtői karakánok voltak, tekintettel az
akkor már tetemes késésre, valahogy bezavarták az öreget a kocsiba, nekem meg mondták, hogy álljak oda, aztán csak húzzam! Mentünk is, mint a rakéta!
Jelzőmeghaladás
Egy friss fővizsgás 424-essel mentem próbára. De valami hirtelen jött szolgálat volt,
mondták az irodán, menjek nyugodtan a Landlerba, ott volt laktanya, feküdjek le pihenni, aztán másnap jön a fűtő, és megyünk futópróbára. Másnap meg is érkezett a Vida
Józsi bácsi. Nagymarosig mentünk, aztán a műhelyesek meg mondogatták, hogy hajtsam
nyugodtan, menjünk minél intenzívebben, nincs-e melegedés valahol. Mentünk is, mint
a távirat! Sose felejtem el, Vácon még alakjelzők voltak, de már fel voltak állítva a fényjelzők is, csak még nem üzemeltek. Ez volt a szerencse! Nem állt ugyanis a bejárat, és
nagyjából két mozdonyhosszal elmentem a jelző mellett. alighanem új féktuskók voltak
a gépen, azok persze nem úgy fognak. De a lényeg: még nem volt bekötve a rendszerbe
szigetelt sínnel a vágány, úgyhogy nem is látta senki a forgalomtól, hogy mi történt. Így
gyorsan visszatolattunk…
Dani Szabolcs
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mindegy, mert ebben a szituációban úgysem lesz igazad. Túllépted az előírt sebességet? Igen. Jogos a büntetés? Igen. Ettől
függetlenül benned felmerül az ötlet, hogy
ezt így nem csinálhatják veled, pláne ennyi
év hűség után, úgyhogy eljátszol a gondolattal, hogy felmondasz – oly sokak jártak
már jól ezzel a döntéssel. Érveket sorakoztatsz fel a döntésed alátámasztására. Tizennégy napból tizenhármat a Cégnél vagy,
pihenőnapra berendelnek, a szabadságodat

Szolgálati
Anekdoták

egyenruhás napod. A nap már magasan jár,
és épp visszafelé tartasz arra az állomásra,
ahonnan öt óra körül elindultál. A történet
szempontjából a vonat összetétele nem
releváns. Kizárólag a monoton zakatolásnak köszönhetően (mi más miatt?) lebillen
egy pillanatra a fejed, emiatt egy húszas
lassújelre későn fékezel. Megvonod a vállad, mondván a szalagon rajta lesz az, meg
úgyis „csak önkormányzati” lassú, az úton
egyébként se közlekedik jármű, csak szántáskor meg aratáskor, de télen sose. Aztán
eltelik egy-két nap, felhív a reszortosod,
vagy üzen a felvigyázón keresztül, hogy a
szabadidődben, vagy két vonat között menni kéne raportra. Jön az ejnye-bejnye, majd
mosolyogva az orrod alá dugja papírt a
bércsökkentésről. Tízezerforint, vagy tíz
százalék több hónapra lebontva, teljesen
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úgy szórják, mint tyúkok elé a kölest és
tetejébe egyetlen vétség miatt még ahhoz
a bérhez is hozzányúlnak, amit itt keresel.
Nyelsz egyet és próbálsz túllépni a dolgon. Megmagyarázod magadnak – beismered-, hogy a saját figyelmetlenségednek
köszönheted a büntetést. Megfogadod, hogy
ezek után jobban odafigyelsz. Eltelik újabb
néhány nap. Végzed a dolgod az előre levezényelt kotta alapján, még akkor is, ha
annyira nem túl előnyös sem a szervezetednek, sem a családi életednek a hétből
hat munkahelyen töltött nap. Ekkor azonban újabb hibát vétesz.
Tegyük fel, hogy egy „Dupla-Délis” szolgálatot kapsz. Ez annyit tesz, hogy két óra
alatt Győrből felhúzott farokkal elvágtatsz
a Délibe, negyven perccel később vissza és

ezt felajánlásból megteszed
még egyszer. (Győrben a
fordulóra csak 20 perc
van). Flirt motorvonattal
nem hangzik megerőltetőnek az a négy továbbítandó
vonat, az 520 kilométer és
a 96 menetrendszerinti
megállás. Vegyünk egy optimális szituációt, amikor
csak két járművel kell közlekedni, de mire az első
vonattal Tatabányára érsz
valami kretén eltömíti a
klozetot. A jegyvizsgálód
jelzi a hibát, az ügyeletes
meg közli vele, hogy szóljon neked, hogy csináld
meg, vagy hívd fel a Stadlert. Felbosszant
ez a hozzáállás, hiszen Te járművezető vagy,
nem WC-s bácsi, meg hát menet közben,
140-nél nem fogsz hátrarohangálni, de még
álló helyzetben sem, mert nem akarod elverni a vonatot. Felhívod a Stadlert, aki
közli veled, hogy mit kellene csinálnod –
amit egyébként is tudsz -, csakhogy neki
ne kelljen megemelnie a seggét. A huzavona végén jön a döntés: a jármű a nap végéig lezárt illemhellyel közlekedik, aztán
majd alkalmas időben valaki megcsinálja.
Biatorbágyon félrevisznek valami késett
nemzetközi vonat elől – a nyugati határon
még mindig a sógorék laknak, nem Doxáék. Az előzés miatti öt perces késést megfejeli neked a fennakadt lépcső még néhánnyal, a budaörsi vágányzár pedig még
véletlenül sem segít párat behozni belőle.
Végül a Déli bejáratán már húsz perc van
a nyakadon, ami miatt már az első, 25 perces MKSZ-t nem tudod kivenni. Érkezés
után első dolgod, hogy megírod az eseménylapot és bepötyögöd az MFB-be. A
harmadik vonatig ismét nem történik semmi – a műszakváltáson kívül. Ismét a Déli
bejáraton toporogsz, keres a rendelkező és
közli, hogy cserélni kell az egyik egységet.
Amilyen szerencséd van, az egységed kinn
van a tárolón és nincs egy kolléga, aki megcsinálná helyetted. Igen, helyetted, ugyanis neked következne a második MKSZ. Az
elsőt se sikerült kivenni, nehogy már ez is
elússzon, de azért próbálsz rugalmas lenni
(ahogy azt már pár évvel korábban egy nagy
felháborodást keltett esetnél már a reszortosod kérte tőled), ezért bevállalod, hogy
kiviszed a cájgot és majd behozod a másikat. A tárolón elvégzed a dolgod, csípsz pár
falatot a szatyrodban rejtett tartalékként
2019. április

Egészségmegőrző
Program, nem
érhet veszteség!
A munkáltató által biztosított Egészségmegőrző
Programban való részvétel a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 4.§ (2) bek. alapján 2019.
évtől a magánszemély adóköteles bevételének minősül,
amely után személyi jövedelemadó megfizetése kötelező.

felhalmozott éléskamrából. A rádió közben
már üvöltve keres, csörög a telefonod, hogy
be kellene vinned a szerelvényt, hogy ös�szeálljon a szerelvény. Nehezen felfogják,
miért később akarsz visszatérni a csarnokba. A bosszú nem marad el, és ki- és bejáratra hivatkozva nem visznek be időben,
ezért persze néhány perc késéssel tudsz
csak elindulni, mert a járművek kulcsait
még ki kell cserélni. (Halkan jegyzem meg,
hogy vannak olyan cégek, ahol már a járművezetőnek csak fel kell szállnia a járműre, mert minden típusának beüzemeléshez
szükséges kulcs nála van). A nap végén
aztán megírod az újabb eseménylapot, hogy
miért indultál késve, és hogy a szélvédők
nem voltak megtisztítva. Viszont ekkor jut
eszedbe, hogy a szerelvénycserekor elfelejtettél tolatót kapcsolni. Legyintesz egyet
és úgy gondolod, hogy ezért csak nem hívatnak. Pedig de.
Ismét mész raportra, kihallgatásra a
következő hétköznapi szolgálat előtt, közben, vagy után és megígéred, hogy jobban
odafigyelsz és többé nem fordul elő. Pedig
de, mert a szolgálataid után hazatérsz, elvered a kutyát, amiért odaszart a bejárathoz, löksz a csirkéknek, veszekszel egy sort
az asszonnyal és/vagy a gyerekekkel, vagyis a felgyülemlett feszültséget nem a megfelelő helyen és környezeten vezeted le.
Aztán néhány órával később, mikor végre
lecsillapodnak a kedélyek megcsörren a
telefon:
- Be tudnál jönni pluszba pihenőnapon?

Dankó Balázs
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A szakszervezetek kezdeményezésére a munkáltató
kompenzálja az Egészségmegőrző Programban való részvétel utáni adó és- járulékterhet, így 2019-ben továbbra
is térítésmentesen vehető igénybe az Egészségmegőrző
Program. Amely hónapban az EP való részvétel miatt
adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli a munkabért,
abban a hónapban a MÁV egyösszegű juttatással ellentételezi azt. Így a munkavállalók nettó jövedelme ebből eredően nem csökken.

Változás az életbetegség és
balesetbiztosításoknál

Unionos MOSZ élet-betegség-balesetbiztosítások év közbeni biztosítási díjcsomag
közötti változtatásának lehetősége megszűnt. A 600, 800, 1600 Ft havi díjas biztosítások közötti átjárásra, évente egy alkalommal, minden év decemberében lesz lehetőség, a következő évre vonatkozóan. Ebben az évben, akinek van 600/800/1600-as
biztosítása, azt kell fizetnie egész évben. Fontos, hogy mindenkinek saját magának
kell figyelnie, hogy a biztosítás díja levonódik-e a számlájáról, mert 3 hónap díjnemfizetés után a biztosító automatikusan törli a szerződéseket

Pénztárosi értekezlet a
Bácskai utcában

Március 27-én a MOSZ székházban tagcsoporti pénztárosok
értekezletére került sor, ahol a
megjelentek tájékoztatást kaptak a 2019. évre vonatkozó és a
pénztárosi munkához kapcsolódó jogszabályváltozásokról,
majd feltett kérdéseikre a szakszervezet könyvelője válaszolt. Az értekezleten Barsi Balázs elnök köszöntötte a
pénztárosokat, megköszönte a tagok és a szakszervezet érdekében végzett munkájukat, hangsúlyozva tevékenységük fontosságát, majd rövid tájékoztatást adott a
Mozdonyvezetők Szakszervezete aktuális ügyeiről.
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HÍREK RÖVIDEN

A tetteink meghatározzák a sorsunkat,
vagy a jövőnket, ha úgy tetszik. Tegyük fel,
hogy haladsz egy hatvanas pályán mondjuk
valami korszerű dízel-hidraulikus vontatójárművel (mert a mi Cégünknél már csak
ilyenek közlekednek) 60 +/- 3 km/h sebességgel. Mivel az MFB +1 km/h sebességtúllépésnél már beriaszt, így azt még indulás
előtt elnémítottad. A cselekmény fokozása
kedvéért hajnali kettő ötvenkor kezdtél, és
az elmúlt tíz napban ez már a nyolcadik

ÉLETÜNKBŐL

2019. július 19-21.
Tiszafüred

A Kecskeméti Tagcsoport életében fontos szerepet
játszik minden hónap első csütörtöki napja.
Évek óta ezeken a napokon, a vasúti tekepályán
találkozik a kollégák egy része, hogy egy játékos
programon, felszabadultan beszélgetve vitassák
meg az élet történéseit, mind munkahelyi,
szakszervezeti, politikai, családi témaköröket
érintve.

MOSZ kupa

A lényeges dolog azonban a játék, a teke, amit egymással versenyezve játszunk, különböző módon bíztatva, időnként „ugratva” a társakat a jobb eredmény
elérésére. A mára már hagyománnyá vált rendezvény
alapjait Nagy Péter nyugdíjas mozdonyvezető - korábban a Kecskeméti MOSZ Tagcsoport vezetője - rakta
le. Az ötlet életszerűségét bizonyítja, hogy az eltelt idő
alatt kibővült a résztvevők köre, állandó résztvevői az
összejöveteleknek, a szegedi nyugdíjas mozdonyvezetők egy csoportja, köztük Erdélyi
Zoltán, aki aktív korában a MOSZ Szegedi Terület vezető ügyvivője volt. Az elképzelés
egyre népszerűbb, több éve ellátogat hozzánk a szerencsi, a püspökladányi, a szentesi,
a kiskunhalasi mozdonyvezetők játékot kedvelő csapata, és az idén már szolnoki kollégák is csatlakoztak, akikkel, már Szolnokon is megmérkőztünk. Volt már vendégünk
Barsi Balázs a Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnöke, és visszatérő „tekés”, Dr.
Záhonyi Zsolt a MOSZ ügyvezető alelnöke. A találkozók családias légkörét jellemzi, hogy
vannak, akik a párjukkal, családjukkal vesznek részt, itt hangzanak el névnapi, születésnapi köszöntések, továbbá, hogy az étkezéseket saját gondolatokból merítve, a tekepályához tartozó helyiségekben oldjuk meg, amelyek az egyszerű lilahagymás zsíros
kenyértől, a tárcsán sütött csirkecombon át a bográcsos töltött káposztáig szinte minden
ízletes étel képviseltetetik, sőt helyben készített kolbászsütés is szerepelt már az „étlapon”! A bátrabb résztvevők házi pálinkával, borral, sörrel fokozzák teljesítményüket,
„próbára téve” Csitári Pista bácsi pályagondnok mindent
felülmúló, megértő türelmét. A játék után, hosszú beszélgetéseken cserélnek gazdát a különböző tapasztalatok, ideértve a munka közben felmerült problémát,
az egyes különböző közszolgáltatások kapcsán szerzett
„élmények”, a médiában elhangzó értesülések, az aktuális politikai helyzet, a MÁV-nál folyó változások, a
béremelések, és persze az idő elteltével születnek „világmegváltó” elméletek is. Ezeknek az eseményeknek
a könnyed kikapcsolódáson kívül van egy létfontosságú
hozadéka is! A mostanában nagyon elterjedt virtuális
világunkban, ahol a mozdonyvezetők embert próbáló
munkája egyre feszítettebb, ahol a két szolgálat közötti pihenőidő éppen, vagy szűkösen éri el a jogszabályi
határt, itt teremtődik lehetőség a személyes emberi
kapcsolatok megőrzésére, megteremtésére. Ezek a találkozások azok, amelyek elősegítik az egymás közötti
bizalom megmaradását, elmélyülését, mely elengedhetetlen feltétel a Mozdonyvezetői munkakörben!

kirándulás a poroszlói
ökocentrumba

Biciklitúra
HAJÓKIRÁNDULÁS

STRAND

MOT Bál

MOSZ kupa eredményhirdetés

Vacsora

Copacabana Show
Tombola Élőzene

Jelentkezési határidő: május 31.
Részvételi díj: 10 000 Ft/fő

Rendezők: Szolnok és az MMV tagcsoport

Szeretettel
várunk mindenkit!

Bordás Imre
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Kecskeméti
Tekézések
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Mozdonyvezetők
Országos
Találkozója
Tiszafüred
2019. Július 20-21.
(0. nap Július 19.)

Szervező: MOSZ Szolnok és
MMV tagcsoport
Jelentkezési határidő:
2019.május 31.
Részletes felvilágosításért keresd a MOSZ
tisztségviselőit!
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Az Ökocentrum vendégfogadó és oktató központ egy helyen gyűjti össze és tárja látogatói elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy
természeti kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát. Négyszintes látogatóközpontja
2.600 négyzetméteren várja az érdeklődőket, állandó kiállításai, 50 férőhelyes, háromdimenziós vetítőterme és hatalmas, több mint
1.000.000 liter össztérfogatú, édesvízi akváriuma révén - melyben több mint 40-féle hazai hal mellett, közel 15 kétéltű- és hüllőfajt
mutat be -, igazi természet közeli élményt nyújt.
Infó: www.tiszataviokocentrum.hu

Thermal Strand és Gyógyfürdő
A strandon egy úszómedence, korszerű strandmedence, egy nyitott ülőpados gyógyvizes medence, valamint egy fedett termálmedence található.

Kalandos vízi túra
Túravezetők segítségével a Tisza-tó egzotikus részeit járhatjátok be, megismerhetitek a táj kialakulásának történetét, élővilágát.
A túra hossza 3 óra.
Infó:www.tavitura.hu

Kerékpár kölcsönzés
A Tisza-tavi Kerékpáros Centrumban 400 db hagyományos kerékpár Csepel, Neuzer, Capriolo és Cube márkák számtalan típusa
található meg, az egyszerű túra kerékpártól a professzionális hegyi és országúti kerékpárokig, gyerekek és felnőttek számára. Elektromos és tandem kerékpárokkal is rendelkeznek, kerékpározni még nem tudó vagy kisebb gyermekek, illetve kisállatok számára
kerékpáros utánfutót biztosítanak. A kerékpárok átvételére a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumban van lehetőség, ahonnan önállóan
van alkalom a Tisza-tó értékeinek felfedezésére.
Infó: www.ttkc.hu

Részletes programterv:
2019. július 19. (péntek) – 0. nap
A 0. napra érkezőknek a péntek és szombati szállása is a Boró Apartmanban lesz.
Érkezés egyénileg. Az autóval érkezőknek ingyenes parkolási lehetőség a szálló parkolójában.
Regisztráció a szálláson történik. A szobákat 12 órától lehet elfoglalni. A szállás díját a résztvevőknek a helyszínen kell fizetni!
Szállás: Boró Apartman (Tiszafüred, Poroszlói út 10.) – www.boroapartman.hu
Elhelyezés: 3 fős stúdió apartmanokban (10 db), 4 fős stúdió apartmanokban (3 db)
Ár: 6500 Forint + 450 Ft IFA/fő (reggelit nem tudnak biztosítani) - önköltséges
Étkezési lehetőségek:
Ebéd: A városban számos kiváló étterem található, ahol napi menü is elérhető.
Vacsora: Ugyancsak a belvárosban és a Tisza parton, több étterem közül lehet választani, de pizzériák és gyorséttermek is vannak.
Nagyobb létszám esetén érdemes időben asztalt foglalni. Az étkezés önköltséges. A pénteken érkezőknek előzetesen e-mailben
kiküldjük a Tiszafüreden található éttermek, pizzériák címeit.
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PROGRAM

A MOT során lehetőség nyílik a Poroszlói Ökocentrum meglátogatására, a
gyógyfürdőben pihenésre, kalandos vízitúrára és aktív kikapcsolódásra
kerékpározás közben. A MOSZ kupa döntője és a Mozdonyvezető Bál is
színesíti a rendezvényt.

PROGRAM

2019. július 20. (szombat) – 1. nap
Vonattal érkezőknek:
A vonattal érkezőket a karcagi vagy kisújszállási vasútállomáson (helyszín még egyeztetés alatt) várjuk, ahonnan 50 személyes autóbuszok szállítják a vendégeket a tiszafüredi sportcsarnokhoz, ahol a regisztráció történik (részvételi jegy és arcképes igazolvány
bemutatását követően). A MOT rendezői várják az érkezőket az erre a célra kialakított regisztrációs pultnál.
A regisztrációt követően kerül átadásra a részletes programfüzet (térképpel), a szabadprogramok belépőjegyei, az étkezésekhez
szükséges jegyek és a báli belépő.

Poroszlói Ökocentrum látogatás:
A belépőjegy tartalmazza: - szabadidőpark látogatás (csónakázó tó tutajokkal, kötélpályákkal, rönkjátszótér, dámszarvas- és őz-bemutató, kormorántelep, pelikán-tó, fácán-fogoly telep, halász-skanzen, tájház, baromfiudvar, magyar óriás nyúl bemutató, kalandbejárat, ékszer- és mocsári teknős bemutató, egerészölyv röpde, állatsimogató, európai borz, aranysakál- és vörös róka kifutó, madárpark, őshonos birka félék bemutatója)
főépület látogatás, itt található az akvárium
kilátó torony
kishajós kirándulás a Tisza-tavon túravezetővel (12 személyes nyitott hajók, 50 perc)

A szállások mindegyike a sportcsarnok 1 km-es körzetében található, melyek 14:00 órától foglalhatók el. A szállások megtalálásában
egy óriás térkép és a rendezők lesznek segítségetekre. Addig a csomagokat a sportcsarnokban van lehetőség letenni.

Igénybe vehető plusz szolgáltatás kiegészítő jeggyel (önköltséges):
3D mozi (12 perces természetfilm a Tisza-tóról 3D-ben)
Indulási időpont busszal: szombat 14:00 (sportcsarnok)
Önállóan, autóval vasárnap is van lehetőség az Ökocentrum látogatására.
A PROGRAMRA A REGISZTRÁCIÓS LAPON ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

Regisztrációt követően a focistákat busszal szállítjuk a sportpályára (Tiszafüred, Szőlősi út 7.), ahol a döntő kerül megrendezésre.
11:00
Hivatalos megnyitó majd a MOSZ Kupa döntője
A MOT 2019 hivatalos megnyitója a MOSZ Kupa döntő helyszínén lesz.

Kerékpár kölcsönzés
Kölcsönzésre péntek, szombat, vasárnap is van lehetőség.
A PROGRAMRA A REGISZTRÁCIÓS LAPON ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

Az elnöki megnyitót követően kezdetét veszi a MOSZ Kupa döntője. Két pályán párhuzamosan zajlanak a mérkőzések. A döntő végén
a játékosokat és szurkolókat visszaszállítjuk a sportcsarnokhoz. A játékosok részére a pályán kerül kialakításra büfé, ahol szendvicsekkel, péksüteményekkel, vízzel, üdítőkkel várjuk őket a délután folyamán.

Thermal Strand és Gyógyfürdő
Az általunk adott belépőt a jegypénztárnál strandbelépőre lehet váltani.
A strand látogatására péntek, szombat, vasárnap is van lehetőség.

11:30-14:00

Kalandos vízi túra
A túra hossza 3 óra.
Hajók indulási időpontjai: szombat 14:00, vasárnap 9:00
A PROGRAMRA A REGISZTRÁCIÓS LAPON ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

Ebéd
A sportcsarnokban van lehetőség ebédelni. (fontos: minden étkezésnél a pincérek fogják kérni az étkezésekhez
használatos jegyeket, így azt ne felejtsék magatokkal vinni)
14:00
Poroszlói Ökocentrum busz indulás (szabadprogram)
		 Kalandos vízi túra hajó indulás (szabadprogram)
20:00-03:00
Mozdonyvezető Bál a Sportcsarnokban (belépés 19:00-tól)
Az általunk adott jegy felmutatását követően karszalagot adunk minden kedves vendégnek, ezzel a karszalaggal
lehet ki-be járni a bálról.
20:00
Elnöki köszöntő, „Mozdonyvezetőkért Emlékérem” átadása és a MOSZ Kupadöntő díjak átadása
20.30
Vacsora
24:00
Svédasztalos hidegtál, Tombola
A tombola jegyeket éjfélig meg lehet vásárolni 200 Forint/darab áron.
Fellépők:
02:30-ig

2019. július 21. (vasárnap) – 2. nap
Reggeli csomag osztása (Sportcsarnok):
3 db szendvics
0.5 l ásványvíz
Kávé térítésmentesen fogyasztható
Szabadprogramok:
9:00 Kalandos vízitúra hajó indulása
Poroszlói Ökocentrum látogatás – önálló utazással
Kerékpár kölcsönzés
Thermal Strand és Gyógyfürdő

Az est műsorvezetője Gajdos Zoltán
Smart zenekar (a műsorokat követően kezdenek zenélni)
Copacabana Show táncosai, akik a vacsorát követően brazil karneváli hangulatot varázsolnak.
Élőzene

Szabadprogramok:

A vonattal érkezőket előre egyeztetett időpontpontokban busszal szállítjuk a karcagi vagy kisújszállási (még egyeztetés alatt) vasútállomásra, az indulási időpontok majd a helyszínen konkretizálódnak.

Információs sátor:
A rendezvény „bázisául” szolgáló sportcsarnokban (Tiszafüred, Ady Endre utca 6.) lesz felállítva az információs sátor, ahol meg
lehet vásárolni a MOT-ra készített ajándéktárgyakat, illetve lehet jelentkezni a szabadprogramokra. Bármilyen kérdésetek van, itt
megtaláljátok a szervezőket, akik azonnal tudnak nektek segíteni.

www.mosz.co.hu

Fontos:
1. A szabadprogram belépők csak egyszeri belépésre jogosítanak fel!
2. A Poroszlói Ökocentrum látogatás busszal csak a szombati napon érhető el, és a jelentkezési lapon előzetes jelentkezés szükséges (a belépő vasárnap is felhasználható, de szállítást nem tudunk biztosítani)!
3. Kerékpár kölcsönzésre mindhárom napon lehetőség van, ehhez is előzetes regisztráció szükséges a jelentkezési lapon!
4. Csónakos túra a pénteki és szombati napokon indul, kérjük, ha szeretnétek részt venni, ezt is jelezzétek a regisztrációs űrlapon!
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Szabadprogramok:
A szabad programok egy részét már a pénteken érkező vendégek is igénybe vehetik (biciklitúra, strand).
Nyári szezonban a Tisza parton is számos rendezvény, szabadtéri kávézó, söröző várja a vendégeket.
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ahol a fogás, és fogadtatás is
első osztályú!
MOSZ horgászverseny:
2019. június 12-13.
Jelentkezési határidő: május 31.
Az elmúlt 6 sikeres versenyt követően a 2019-es Mozdonyvezetők
Szakszervezete Országos Horgászversenye ismét a dombóvári tagcsoport
szervezésében kerül lebonyolításra. A helyszín ismét a sokak által dicsért,
és sok horgász elismerését kivívott, dombóvári Tüskei-tó.
A tóról röviden:
A Dombóvári Városi Horgász Egyesület 1952-ben alakult a Kapos csatorna valamint mellék és vadvizeinek horgászatára. 1967,
évben a Konda patak, téglabánya és tőzeg gödreinek feltöltésével,
és egy völgyzáró gát segítségével gyönyörű 53 hektáros horgászparadicsom alakult ki. A Dombóvári Városi H. E, kitartóan szorgalmas munkájának gyümölcseként lépésről-lépésre egyre nagyobb terület vált a halak és horgászok birodalmává. Mára már
kb. 7 kilométer hosszú vízi világ, várja az egyesület tagjait és a
vendéghorgászokat. Nem csak halakban, de igazi vendégszeretetben, sporttársi segítőkészségben részesül, aki ellátogat Tolna
megye egyik legszebb és legnagyobb tavára. Az egyesület irodája
előtti szépen gondozott partról a tó középső része tárul elénk. Ez
a vízszakasz a „legkényelmesebb hely. Akadóktól mentes fenék,
sásos-nádas part, stégek sora várja a fenekezés híveit. Ponty, amur,
kárász és keszeg veszi fel a csontit, a pufit és a kukoricát. Az
etetőkosárba különféle ízesítésű dara kerül. A ragadozók is, kedvelik ezt a területet, főleg az egykori patakmedret. Bátran használhatjuk műcsalijainkat, elakadástól nemigen kell tartanunk, sőt
a sárga és fehér twisztereket érdemes használni. A tó vízének
enyhén barnás árnyalata miatt az élénk színű, fényes műcsalikat részesítsük előnyben. Intenzíven horgászott területe ez a tónak, ezért érdemes finomítani szerelésünkön.
Nem így az északi, hosszan elnyúló vadonban, víz borította fák, és bokrok között vezet a csónakos
horgász útja. A part szinte megközelíthetetlen, bár erre is akad jó néhány stég. A háborítatlan természet
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és a ragadozóhalak szerelmesei ennél szebbet aligha kívánhatnának. Süllők, csukák,
harcsák, amurok lakják az ágas-bogas labirintust. Az erősebb, esetenként fonott
zsinór elengedhetetlen. Az élőhal, a halszelet, a giliszta okozza vesztüket, bár a
piócát sem vetik meg a nagy harcsák.
A középső és a déli vizet gát választja el.
/ a gátról és a hídról horgászni tilos! / a híd
alatt átevezve a tavat nagy kiterjedésű bokrok és csonkolt fák maradványai teszik
változatossá. A parti stégekről és a csónakból egyaránt kiváló lehetőséget nyújtó terület. A békés és ragadozóhalak egyként
kedvelik a megannyi búvó-és táplálkozó
helyet, nyújtó akadókat, sásos partszakaszt.
Általában könnyű, feltolós úszós szerelést
használnak a helyiek. Közvetlen a bokrok
mellé, illetve a kisebb öblökbe dobnak. A
beszakadást persze be kell kalkulálni. Óvatos, de határozott mozdulatokkal azonban
ki lehet vezetni halainkat a bozótosból. A
három nagy vízfelülethez több öböl és lagúna kapcsolódik, melyek kiváló csukatanyák.
TELEPÍTÉS, FOGÁSOK
A tó halállománya gazdag és változatos.
A ragadozók jól ívnak. Az utánpótlást az
egyesület nemcsak a halak fajfenntartó
ösztönére bízza. Évente többszöri telepítéssel, mint egy 15000 kg háromnyaras
pontyot, 1600 kg amurt, 1000 -1000 kg
kétnyaras csukát és süllőt, továbbá keszegfészkeket helyeztünk ki a fehérhal állomány
bővítése céljából. A jövevények jól érzik
magukat tóban. 2001-ben 84 kilós, 2002ben 76 kilós, 2004-ben 79 kilós harcsafogással dicsekedhetünk, de számos 50 kiló
feletti harcsa is horogra került. Az egyesület - fő feladatának tűzte ki célul, hogy a
tóban levő törpeharcsákat a lehető legnagyobb mértékben gyérítse. Ennek érdekében több törpeharcsa csapdát helyeztünk
ki, és ezzel sikeresen gyűjtjük a kis „tüskéseket”. Szeretnénk, ha a nemkívánatos
2019. április

A TÓ MEGKÖZELÍTÉSE, SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
GPS: 46°23’58” 18°08’4” A
tavat a 61-es főközlekedési útról, Dombóvár északi végén
közelíthetjük meg. A parkolóig
aszfaltozott út vezet. Érkezéskor
és távozáskor a halőrházban
kell jelentkezni. Itt válthatnak
napijegyet a felnőttek 3000, az ifjúsági
horgászok 1500 forintért. Tavunkon csónak
is bérelhető. Az egyesület halőrházában
horgászbolt üzemel, ahol vásárolhatunk
különböző etetőanyagokat, csalikat és
egyéb horgászfelszereléseket. Itt hasznos
tanácsokat és útmutatásokat is kaphat az
ide érkező vendéghorgász. A napijegyes
horgászok a hét minden napján nappal,
május 1.- október 31-ig. pénteken és szombaton, valamint munkaszüneti és azt megelőző éjszaka is horgászhatnak. Kellő jégvastagság esetén a téli léki horgászat is
engedélyezett. Csak részleges tilalmi idő
van, az országos méret és mennyiségi korlátozás érvényes.
Szállás kapható a tavon levő panzióban,
valamint Dombóvár mellett levő Gunarasi
gyógyfürdőben. A gyógyfürdő igen alkalmas mozgásszervi bántalmak kúrálására.
A horgásztóban viszont tőzeges talaja miatt TILOS a FÜRDÉS! A panzió büféjében
étel és ital kapható.
Minden horgásztárs figyelmébe ajánljuk
a Dombóvári Tüskei Tavat ahol a fogás, és
fogadtatás is emlékezetes mindenki számára.
Az esemény lebonyolítása, menete:
A bajnokcsapat kiléte az előző versenyekhez hasonlóan egy forduló alatt dől el.
Az elmúlt évek egyfordulós, osztatlan sikert
aratott versenyeiből kiindulva, az idén is
hasonló lesz a lebonyolítás menete. Az egy
fordulóból adódóan, a versenyzők szállása
a horgászhely mellett a vízparton, saját
maguk által hozott sátorban történik, mivel
engedélyezett a sátorozás. A tó parkolójában minden igényt kielégítő szociális helyiség található. A közlekedést a szokásos
módon oldjuk meg, saját autóval, illetve
bérelt busszal, igény szerint. A résztvevők
ellátása ebéddel kezdődik a tó partján található büfénél. A verseny lebonyolításából
adódóan a vacsora hideg étkezés lesz, a
csomagot az ebéd után lehet majd átvenni.

Másnap az ebédre, az eredményhirdetést
követően a tó partján található panziónál
kerül sor.
Szabályok:
A versenyen MOSZ tagok vehetnek részt.
A versenyre csak MOSZ tagok alkotta
csapatok nevezhetnek, amelyek minimum
2, maximum 3 tagúak lehetnek. Kísérő több
is lehet. A csapatok annyi bottal horgászhatnak ahány tagú (a két fős csapat nem
horgászhat három bottal!). Egy boton csak
egy horog lehet. A megválasztott készség
tetszőleges (úszó, vagy fenekező). A halakat
a kíméletes bánásmód miatt, kötelező gyűrűs haltartó szákban tárolni! A horgászhelyek éjszakai megvilágítása kötelező, melyről a csapatnak kell gondoskodni. Az
eredményben minden kifogott hal beleszámít, mérettől függetlenül.
Díjazásban részesül az első három legtöbbet (kg) fogó csapat illetve a legnagyobb
hal kifogója. Etető hajó, halradar használata illetve a tóban való fürdés szigorúan
tilos!
A verseny időpontja: június 12-13.
Jelentkezési határidő: május 31.
A nevezési díj egységesen: 6000 ft./fő
Jelentkezés:
dombovar@mosz.co.hu, vagy
Pintér Norbert:
06-30-749-55-65-ös számon
Menetrend:
11:00 - 		
gyülekező, regisztráció
12:00 -13:40
ebéd
14:00 -14:30
megnyitó, sorsolás
14:30 -16:00
horgászhelyek 		
		elfoglalása
16:00 - 09:00 verseny
09:00 -11:30
mérlegelés, gyülekező
11:30- 		
eredményhirdetés, 		
		ebéd
Mindenkit vár, Dombóvár!
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Dombóvári
Tüskei-tó

törpeharcsa állomány mintegy
80-90 %-kal lecsökkenne.
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Segít a nehéz helyzetbe
került mozdonyvezetőkön
és családtagjaikon!
MOZDONYVEZETŐK A BIZTONSÁGOS ÉS
EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY
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