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BEVEZETŐ

Mert a vasútnak mennie kell…
A Mozdonyvezetők Lapja legutóbbi számában azt írtam bevezetőmben, hogy a tavasz
beköszöntével remélhetőleg a tárgyalások is felgyorsulnak majd és bérmegállapodással
sikerül lezárni a márciust. Arra azonban nem gondoltam, hogy majdnem elsodorja egy
bizonytalan helyzet, amely vírus formájában egyszer csak berobbant a hétköznapjainkba
és alapjaiban változtatta meg addigi életünket, munkánkat, és biztosan átírja a jövőnket
is. De a vírusról majd később…A startpisztoly az érdemi bértárgyalásokra a Közfeladatokat Ellátó Vállalatok Konzultációs Fórumán dördült el, ahol a tulajdonos megfogalmazta elvárásait a vállalatvezetők felé az egyeztetésekre vonatkozóan. Ezt követően a MÁV
csoportszintű megegyezése megteremtette a bérfejlesztési kereteket az egyes társaságok
számára és meghatározta az egyéb juttatások mértékét. A Startra vonatkozó béregyezséget március 13-án pénteken,
kemény tárgyalások és érdekviták után írtuk alá. A MÁV-csoportszintű és MÁV-START bérmegállapodás is előrelépést
jelent a Mozdonyvezetők Szakszervezete tagjai számára. Az alapbéremelés mértéke és az a juttatási csomag, amely megjelenik a bérmegállapodásokban biztos egzisztenciát és stabilitást jelent a vontatási utazószemélyzet, a mozdonyvezetői
munkaköri család tagjai számára. Más tartalmú és eltérő mértékű bérmegállapodást kötött a MOSZ a GYSEV és az RCH
vasútvállalatnál is. A lap részletesen beszámol az egyes megállapodásokról.
A koronavírus március elején kopogtatott Magyarországon, akkor még kevés figyelmet kapott, tömeges megjelenése és
elterjedése azonban felforgatta jelenünket és bizonytalanná tette jövőnket, megváltoztatva társadalmi közösségek, csoportok gondolkodását, egyes foglalkozások, munkakörök megítélését. Érték lett a szolidaritás, pótolhatatlan a munkás, fontos
az egészség. Felértékelődtek azon munkavállalói csoportok, akikre a politika, a társadalom eddig nem fordított kellő figyelmet, de akik áldozatos, saját egészségüket sem kímélő munkája most hirtelen értékké vált a bajban. Ilyenek vagyunk
mi vasutasok, mozdonyvezetők is. Mi nem maradhatunk otthon, nálunk nincs otthoni munkavégzés. Megyünk, tesszük a
dolgunk, az utasokat és a feladott árukat el kell szállítanunk, mert a társadalom bízik bennünk, mert hivatásunk a vasút,
életünk a mozdonyvezetés. Ránk mindig lehetett számítani, most sincs másként. Ezt a képességünket azonban csak akkor tudjuk fenntartani, ha egészségesek vagyunk, ha betartjuk az óvintézkedéseket, ha vigyázunk magunkra, vigyázunk
egymásra. A Mozdonyvezetők Szakszervezete az egészségi veszélyhelyzet kihirdetésétől kezdve minden erejével azon van,
hogy tagjaink egészsége, családunk anyagi biztonsága megmaradjon, hogy a lehető legkisebb veszteséggel tudjuk átvészelni a nehéz időket és készüljünk a normális életre. Ha tudjuk egyáltalán milyen is lesz az. Mert a vasútnak mennie kell!
A Mozdonyvezetők Szakszervezete nevében köszönöm kollégáimnak, a mozdonyvezetőknek az áldozatos munkáját, helytállását, amit ebben az embert próbáló időben tanúsítanak. A Mozdonyvezetők Szakszervezete elismerését fejezem ki
a vasutas társadalom valamennyi tagjának és azoknak, akik a nehéz helyzetben lévő embereken segítenek, gyógyítják,
ápolják a bajbajutottakat, egészségüket elvesztőket.
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A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE 500.000 FT TÁMOGATÁST NYÚJT A PETER CERNY ALAPÍTVÁNY
SZÁMÁRA, AMELY BETEG KORASZÜLÖTT GYERMEKEK GYÓGYÍTÁSÁT, MENTÉSÉT VÉGZI.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete társadalmi felelősségvállalási céljainak megfelelően 500.000 Ft támogatást nyújt a
Peter Cerny Alapítvány számára, amelyet már át is utalt az alapítványnak. A beteg, koraszülött gyermekek gyógyítását,
mentését végző szervezet a MOSZ adományából egyszer használatos orvosi eszközöket vásárol. Az anyagi támogatásra
szánt összeget a MOSZ helyi tagcsoportjai adták össze.

BÉRMEGÁLLAPODÁS 2020

Egyéves
bérmegállapodás

a MÁV-csoportnál, 350.000 Ft
kifizetés decemberben.
Dr. Fónagy János államtitkár, a tulajdonos képviseletében a március 4-i
KVKF ülésen kijelentette, hogy az állami társaságoknál egyéves, 2020-ra
vonatkozó béregyezséget tart szükségesnek és a tulajdonos megadta az
állami társaságok vezetőinek a felhatalmazást az érdemi bértárgyalások
megkezdésére.

N

ehezen indultak a 2020. évre vonatkozó bértárgyalások a közfeladatokat ellátó vállalatoknál,
az események csak akkor gyorsultak fel, amikor a Kormány képviselője is bekapcsolódott az
egyeztetésekre. A nemzeti vagyonnal kapcsolatos ügyekért felelős államtitkár elmondta, hogy
a Kormány a 2017-2019. évre vonatkozó, középtávú bérmegállapodáshoz hasonló általános érvényű és
mértékű, egységes béremelést nem tart indokoltnak és szükségesnek. Indokként elsősorban a gazdasági folyamatok kiszámíthatatlanságát említette. Kérte a tárgyalások mielőbbi megkezdését, elmondta, hogy a vállalatvezetők megkapták az ehhez szükséges felhatalmazást.
Fónagy János megfogalmazta a tulajdonos elvárásait a vállalatok menedzsmentje felé:

• a társaságok általános béremelési javaslatának
figyelembe kell vennie a minimálbér és garantált
bérminimum ezévi növekedésének hatásait
• az egyeztetéseken az állami vállalatoknak a kritikus
munkakörökre, a munkaerő megtartására, a
közszolgáltatás zavartalan ellátásában fontos
foglalkoztatási csoportokra fókuszáló ajánlatot
kell tenniük a szakszervezetek felé
• a bérajánlatban jelenjenek meg a teljesítménykövetelmények, a differenciálási elemek, az egyszeri
juttatások lehetősége, a lojalitás elismerése
A KVKF ülését követően indultak meg az egyeztetések
az állami vállalatoknál a bérfejlesztésekről, a MÁV-csoportszintű tárgyalásra március 6-án került sor.
Mosz
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MÁV CSOPORT BÉRMEGÁLLAPODÁS

A MÁV
csoportszintű

bérmegállapodás elemei
A MÁV Zrt. és a konszolidációs körébe bevont
gazdasági társaságok rövid-, közép és
hosszú távú stratégiájának megvalósulása
és a versenyképes vasúti szolgáltatás
biztosítása a vasúti technológiát magas
színvonalon és hatékonyan működtetni
képes, megbecsült munkavállalókkal
valósítható meg. Fentiekre figyelemmel a
munkáltató és a szakszervezetek a vasutas
munkavállalók jövedelmi helyzetének
javítása érdekében megállapodtak a 2020.
évre vonatkozó bér és egyéb juttatásokról,
amely átlagosan 10% keresetnövekedést
eredményez. Ennek a MÁV-csoportra
vonatkozó egyes főbb elemei a következők:

A 2020. ÉVRE VONATKOZÓ ALAPBÉREMELÉS
RÉSZLETES SZABÁLYAI:
Felek rögzítik, hogy a 2020. évi alapbérfejlesztés
mértéke átlagosan 8 %, amelynek az egyes társaságok esetében történő részletes felhasználásáról
társaságonként rendelkeznek. Az előzőek szerint
meghatározott átlagos bérfejlesztés megvalósítása
az egyes társaságoknál az egyes munkaköri csoportokra vonatkozóan differenciáltan történik meg.
Ennek során alapvetően figyelembe kell venni a
munkakörök leterheltségét, a keletkezett bértorlódások és feszültségek kezelését, továbbá azon
munkakörök helyzetének javítását, amelyek a
vasúti közlekedés lebonyolításában, valamint a vasútüzem
működtetésében kiemelt jelentőséggel bírnak, illetve amelyek
a munkaerö-piaci krízisnek leginkább kitettnek minősülnek.

MUNKÁLTATÓI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉS, MELYNEK MÉRTÉKE 4%:
Munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítésre
jogosult a Munkáltatónál foglalkoztatott valamennyi munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2019. december 31. napját követően az adott tárgyhónap első és utolsó napján is
statisztikai állományban fennáll, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály (különösen az Mt. 128.S-132.§-ai) alapján
kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadságot vesz
igénybe, illetve 30 napot meghaladó keresőképtelen állományban van. A jogosultság további feltétele, hogy a mun6

kavállaló — bármely önkéntes nyugdíjpénztárban — 2020.
január I. napját követően a tárgyhó utolsó napján nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezzen.
A munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés
bruttó összege 2020. január l. napjától a munkavállaló alapbérének 4%-a. E juttatás bruttó összege után — a jelenleg
hatályos jogszabályoknak megfelelően — a Munkáltató megfizeti a munkáltatói közterheket, a munkavállaló pedig a
tagdíj-kiegészítést terhelő személyi jövedelemadót és munkavállalói járulékokat köteles fizetni. A Munkáltató a munkavállalót terhelő adót, járulékot a juttatás bruttó összegéből
levonja, és a fennmaradó nettó összeget utalja át az önkéntes
nyugdíjpénztár részére, így ez kerül a munkavállaló egyéni
pénztári számlájára.

2020. március-április

A SZOLGÁLATI IDŐ ELISMERÉSE:
1. Személyi hatálya:
A MÁV Zrt-nél, a MÁV-START Zrt-nél, a MÁV Szolgáltató
Központ Zrt-nél, a MÁV FKG Kft-nél, a Záhony-Port Zrt-nél,
a MÁV Vagon Kft-nél az Mt. alapján munkaviszonyban foglalkoztatott valamennyi munkavállaló, akinek a munkaviszonya a kifizetés teljesítését megelőző év június 01. napján
és a tárgyév május 31. napján is folyamatosan fennállt és
legalább 15 év folyamatos, vagy annak jogszerűen elismert
vasutas munkaviszonnyal (a továbbiakban: „elismert vasúti
szolgálati viszony”) rendelkezik. Kifizetésre jogosult továbbá az a munkavállaló, akinek a munkaviszonya jelen megállapodás hatálya alatt szűnik meg az Mt. 64. (l) bekezdés
a) vagy b) pontja alapján, amennyiben a megszüntetésekor
az Mt. 294 § ( l ) bekezdés g) pont szerint nyugdíjasnak
minősül és jelen megállapodás hatálya alatt ezen a jogcímen
egyszeri kifizetésben a jelen megállapodás alapján még nem
részesült. Ilyen esetben a következő, a munkaviszony megszűnéskor még el nem ért szolgálati időhöz tartozó összeg
kerül kifizetésre a munkaviszony megszűnésekor.
A 15. és azt követően minden harmadik (15., 18., 21., 24., 27.,
30., 33., 36., 39., 42., 45., 48.) Munkáltatónál folyamatosan
eltöltött, illetve ilyennek elismert szolgálati évét betöltő valamennyi munkavállaló egyszeri kifizetésben részesül az
adott naptári év június hónapjára járó munkabér kifizetésé2020. március-április

vel, a Vasutasnappal egy időben. A kifizetés alapjául szolgáló elismert vasúti szolgálati viszony időtartamát előző év
június 1-től a tárgyév (kifizetés éve) május 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan kell vizsgálni.
Az elismert vasúti szolgálati viszony idejének függvényében
az egyszeri juttatás összege az alábbiak szerint alakul:
MÁV szolgálati idő

Egyszeri kifizetés összege (Ft/fő)

15

30 000

18

36 000

21

42 000

24

48 000

27

54 000

30

60 000

33

66 000

36

72 000

39

78 000

42

84 000

45

90 000

48

96 000
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MUNKAVÁLLALÓI LOJALITÁST ELISMERŐ JUTTATÁS
BEVEZETÉSE, MELYNEK ÖSSZEGE 350.000 FT
A vasúti munkakörökben jellemző magas követelmények és
hosszú képzési idő miatt kiemelt jelentőségú a munkaerő
megtartása, a fluktuáció csökkentése. A lojalitás bónusz
célja a munkavállaló ösztönzése a munkaviszony fenntartására, időarányos kifizetéssel azok számára, akiknek a munkaviszonya a juttatás kifizetésekor fennáll. Ennek részbeni
fedezetéül a választható béren kívüli javadalmazásokra
eddig fordított forrás szolgál, ezért a VBKJ korábbi rendszere az egyes társaságoknál kivezetésre kerül.
A juttatás összege a kifizetést megelőző év december 1. és tárgyév november 30. közötti elszámolási időszakban folyamatosan fennálló munkaviszony esetén — bruttó 350.000 Ft.
Jogosult továbbá a juttatásra időarányosan az a munkavállaló is, aki a kifizetést megelőző év decemberének első napját követően, de legkésőbb a tárgyév októberének utolsó
napján munkaviszonyt létesített, amely a tárgyév novemberének utolsó napján is folyamatosan fennáll. A juttatásra a
részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részmunkaidejük arányában jogosultak.
Jogosult a juttatás időarányos részére az a munkavállaló is
a. akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti munkáltatói felmondás által, a munkáltató működésével összefüggő, vagy egészségi alkalmatlanságra alapított okból,
b. akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés a)
szerinti közös megegyezéssel vagy b) pontja szerinti
munkáltatói vagy munkavállalói felmondás által arra
tekintettel szűnik meg, hogy
•
az Mt. 294.§ (1) bekezdés g) pontja szerint nyugdíjasnak minősül vagy
•
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben
foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá
vált.
c. aki a MÁV-ÉVEK és MÁV-ESÉLY programban vesz részt
azzal, hogy esetükben a munkaviszonyban töltött naptári napok számát a MÁV-ÉVEK, illetve MÁV-ESÉLY
programban töltött napok számával kell csökkenteni.
A juttatásra nem jogosult az a munkavállaló, akinek az elszámolási időszakban a munkaviszonya megszűnt, vagy a
8

felmondási idejét tölti, vagy a munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban a munkavégzési kötelezettség alól
mentesül. A munkáltató változatlan összegben folyósítja az
alanyi jogú SZÉP Kártya juttatást, melynek összege 92 900 Ft
A bérmegállapodás részeként a munkáltató kötelezettséget
vállalt arra, ha a szocho. 2020. év folyamán csökkentésre
kerül, akkor tárgyalásokat kezdeményez az önkéntes egészségpénztári munkáltatói tagdíjkiegészítés bevezetéséről.
A vállalatcsoport számára kiemelt jelentőségű a fiatal értelmiség bevonása, ezért a diplomás minimálbér összegét főiskolai (bachelor, Bsc, BA) végzettség esetén 340.000 forintra,
egyetemi végzettség (master, Msc-, MA) esetén pedig 385.000
forintra emeli havonta. A Felek – a megfelelő szakértelemmel
rendelkező munkavállalók bevonzása és megtartása érdekében – egyes kiemelt műszaki munkakörökben életpálya2020. március-április

modell kialakításában állapodtak meg. A munkáltató és az
érdekképviseletek számára egyaránt fontos a társadalmi
felelősségvállalás, ezért 2020-tól esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj bevezetéséről határoztak a vasutas munkavállalók gyermekei részére.
Dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató már korábban is
ismertette az érdekképviseletekkel a versenyképes vasút
érdekében teendő intézkedéssorozatot, most a megállapodásban is rögzítették a Felek ilyen irányú elhivatottságukat.
A szakszervezetek és a munkáltató ösztönzik a munkavállalókat a környezettudatos technológiai megoldások előnyben
részesítésére; valamint egy teljesítménymérési rendszer
kidolgozásával hozzájárulnak a vasúti versenyképesség növeléséhez. A Felek egyetértenek abban, hogy a piacképes és
hatékony működés feltétele a bürokráciacsökkentés az adott
2020. március-április

társaságnál alaptevékenységgel össze nem függő támogató
és az adminisztratív munkakörökben.
A technológiához kapcsolódó utasítások működési folyamatokkal összefüggő felülvizsgálata is elengedhetetlen, illetve
folyamatosan felülvizsgálják a Felek a fejlesztési projektek
eredményeit is. Projekt keretében áttekintik az egyes munkaköröket.
Egyetértés született abban is, hogy a képzéseken való részvételből eredő improduktív munkaidő mennyiségének csökkentése érdekében további intézkedések szükségesek: ezek
többek között a képzési rendelet felülvizsgálata, valamint a
képzési tananyagok digitalizációja. Továbbra is kiemelt célként fogalmazták meg a Felek az egészégügyi megelőző és
szűrővizsgálatok népszerűsítését.
Mosz
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MEGÁLLAPODÁS
a MÁV-START Zrt. dolgozók
bérfejlesztéséről, átlagosan
9,75% béremelés valósul meg
a mozdonyvezetői munkaköri
családban.

A 2020. évre vonatkozó csoportszintű bérmegállapodás szerinti
alapbérfejlesztés és más bérintézkedések részletszabályairól a MÁV-START
Zrt. és a nála képviselettel rendelkező szakszervezetek március 13-án VÉT
ülés keretében állapodtak meg. A MÁV-csoport keretmegállapodásban
megfogalmazott elveknek megfelelően nyolc százaléknál magasabb
alapbéremelésben részesülnek a közszolgáltatási feladatok ellátásában
kiemelt jelentőségű és a munkaerő-piaci krízisnek leginkább kitett
munkakörökben, valamint a mérnöki végzettséget igénylő munkakörökben
foglalkoztatott munkavállalók. A mozdonyvezetői munkaköri családban
átlagosan 9,75%, a vezető jegyvizsgálók és a mérnöki munkát végzők
esetén 9,75%, a pénztárosi munkaköri csoportban és a kocsivizsgálóknál
9,5% alapbéremelés valósul meg, visszamenőlegesen január elsejétől.
Összeségében a társaság dolgozóinak nyolcvanöt százaléka legalább nyolc
vagy annál magasabb alapbéremelésben részesül.

10
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H

osszas egyeztetések, szakértői tárgyalások után sikerült megállapodni az ezévi bérfejlesztés részletszabályairól az érdekegyeztető tanács ülésén. A
legutóbbi VÉT üléshez képest másik ajánlatot terjesztett elő
a munkáltató, ennek elfogadása esetén szélesebb körben
lehetett legalább nyolc százalékos béremelést végrehajtani.
Ennek megfelelően 6-12 MMK között nyolc százalékos
emelésről szólt a javaslat. A szakszervezetek ezt elfogadták,
azonban további munkaköri csoportok számára ennél magasabb alapbéremelés mellett érveltek. A munkáltató kifejtette, hogy nem áll rendelkezésére az átlagos nyolc százalékos alapbéremelésnél nagyobb bértömeg, ebből kell
megoldani a bérfejlesztést.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete javaslatait a munkáltató elfogadta, bekerült a megállapodásba a mozdonyfelvi-

2020. március-április

gyázók és külsős mozdonyfelvigyázók esetében egy újabb
bérsáv, a mozdonyvezetői bértarifatáblázatban szereplő
alapbérek is magasabb összeggel szerepeltek az utolsó munkáltatói ajánlathoz képest. A megállapodásban rögzítésre
került, hogy a 350.000 Ft egyösszegű év végi kifizetésre
időarányosan jogosultak a korhatár előtti ellátásba, öregségi nyugdíjba év közben vonulók is. Megilleti az évvégi kifizetés időarányos része azt a munkavállalót is, aki a tárgyévben legkésőbb október végén létesített jogviszonyt, amely a
tárgyév november utolsó napján is fennáll.
Bekerült a megállapodásba, hogy a járműszereléssel ös�szefüggő munkaköri csoport tekintetében a munkáltató felülvizsgálatot végez és a rendelkezésre álló források erejéig
év közben további szükséges béremelést hajt végre.
Mosz
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GYSEV HÍREK

Bérmegállapodás
a GySEV-nél

Eseménydús
időszakon vagyunk
túl az utóbbi
hónapokban, most
fokozottabban, mint
az előző években.

A

járvány közeledte, felgyorsította a dolgokat. Úgy gondoltuk, hogy hamar le kell zárni a 2020-as bérmegállapodást. Erre a munkáltató is külön felhívta a
figyelmünket, nehogy az első korlátozások bevezetése elodázhatja hónapokkal, vagy akár évekkel a tulajdonosi szándékot. Az idő végül igazolta, hogy jó döntést hoztunk.
Azért jó pár egyeztetést igényelt a megállapodás létrejötte.
A minisztérium előzetesen engedélyt adott, hogy a munkáltató megkezdje a bértárgyalást, de ha a megállapodás
meg is történik, akkor el kell neki küldeni az aláírt dokumentumot jóváhagyásra. Ez a jóváhagyás meg is történt.
A GySEV-nél az átlagos bérfejlesztés mértéke 10%. Ez két
részre lett felosztva. 8% alapbérfejlesztésre, és 2% egyszeri
kifizetésre, ami kizárólag erre az évre vonatkozik (csak a
2%). A bértábla 8%-kal felszorzásra kerül.
A megállapodás április 1-i hatállyal lép életbe.
Az első 3 hónapra mindenki, aki jogosult rá, egyösszegű
bruttó 165000Ft-ot kapott a márciusi fizetéssel. Ezzel a kifizetéssel nemcsak az alacsonyabb jövedelműek, hanem még
a mozdonyvezetők is jobban jártak, mintha a béremelést
visszamenőleg az alapbérfejlesztés mértékével számolták
volna.
Az év végi kifizetés minimum bruttó 100.000Ft, ami akár
növekedhet is, ha:
• az ígéretéhez híven tovább csökkenti a kormány a
munkáltatói járulékot további 2%-kal (SZOCHO),
• a GySEV a várható gazdálkodási eredményből és a létszámhiányból adódó bérmegtakarításból fordíthat rá.
A kitüntetésekhez tartozó jutalmak összege 20%-kal emelkedik. A hatályos törzsgárda rendszer juttatás összege az
alapbér emelés hatására emelkedik. A Kormányzati szándékokkal összhangban, családbarát munkahelyként a gyermekvállalás támogatása céljából, a gyermek születéséhez
16

kapcsolódóan Munkáltatói pótszabadság kerül bevezetésre
az apák részére, gyermekszületés esetén a jogszabályban
biztosított 5 ill. 7 napot meghaladóan, plusz 5 nap. Azaz egy
gyermek születése esetén az 5 nap helyett 10munkanap,
ikrek születése esetén a 7 nap helyett 12 munkanap szabadságot vehet ki az apa gyermeke születésekor.
A Munkáltató legkésőbb július 1-ig további szakterületeken
is megvizsgálja a teljesítmény ösztönző rendszerek bevezetésének lehetőségét.
A hatályos Cafeteria rendszert a 000890/2020. sz. Megállapodás alapján 2019-es változatlan összeggel (bruttó
370eFt/fő/év) működteti a munkáltató.
Az alapbér emelés mértéke munkaköri családonként
eltérő, 6% és 8,5% között.
Munkaköri család

Bérfejlesztési mérték

Segédmunkás

8,5%

Betanított munkás

8,5%

Szakmunkás

8,0%

Előadó 2.-Mester 2.

8,0%

Előadó 1.-Technikus

8,0%

Gyakornoki program

8,0%

Mozdonyvezetők

8,0%

Szakelőadó - Mester1

8,0%

Szakértő

7,0%

Koordinátor

7,0%

Kiemelt szakértő 2.

6,0%

Kiemelt szakértő 1.

6,0%

Ezen kívül a megállapodás tartalmaz egy 1-es számú mellékletet, ami a kiemelten kezelt munkaköröket tartalmazza.
Ezen munkakörök béremelési mértéke eltérő a munkaköri
2020. március-április

családjukhoz tartozó emelési mértékhez. A Mozdonyvezetők
egységesen 8,5%-os alapbéremelést kapnak.
A Vezető Jegyvizsgálók egységesen 9,5%-os alapbéremelést
kapnak.
A vezénylők (Gépészet) 9% alapbéremelést kapnak.
A Vontatási üzemirányítók 9% alapbéremelést kapnak.
Akik nem szerepelnek az 1-es számú mellékletben azok a
munkaköri családjuknak megfelelő béremelésben részesülnek. Azt gondoljuk, hogy az idő szűke miatt elfogadható
megállapodás született. A felelős döntés ez volt. Azért választottatok meg minket, hogy felelős döntéseket hozzunk.
Mindig és mindenkor a legjobb tudásunk szerint védjük az
érdekeiteket, ahogy eddig is tettük és ezután is ezt fogjuk
tenni.
A járvány végül minket is elért. Senki nem tudott megfelelően felkészülni erre a helyzetre. A GySEV talán egy kicsit
le is maradt. Végül is sok a védekezéshez szükséges intézkedést és eszközt sikerült elérnünk. A szolgálat kezdéskor a
mozdonyvetetők mosható szájmaszkot, gumikesztyűt kapnak.
2020. március-április

A beíró helyiségben van veszélyes anyag gyűjtő szemetes a
használt eszközöknek. A gépeken pumpás fertőtlenítő flakonok és papírtörlők lettek elhelyezve, amikkel a vezetőállásokat lehet fertőtleníteni. Napivizsgálatok alkalmával ózongenerátorral fertőtlenítik a mozdonyokat. Most tartunk ott,
ahol az elején kellett volna. Minden tisztelet a munkáltatóé,
mert erejükön felül teljesítettek.
Gyűjtést kezdeményeztünk a tagcsoportunkon belül, egy
lélegeztető készülékre a Soproni Erzsébet kórháznak, hogy
mi is hozzájáruljunk a járvány mielőbbi leküzdéséhez. A
cikk írásakor még nem fejeződött be a gyűjtés, de a lélegeztető készülék árához már nem kell sok. Ezt a Soproni
Mozdonyvezetők Alapítvány támogatásán kívül kizárólag
a Soproni Tagcsoport tagjai adományozták. A jelképes
átadásról már képeink is lehetnek az újság következő számában.
Nagy János Tagcsoportvezető Sopron

17

RCH HÍREK

RCH HÍREK

Az RCH-nál

is emelkednek a bérek,
megvan a bérmegállapodás.
A Rail Cargo Hungaria a társaságot érintő kedvezőtlen és elhúzódó
nemzetközi gazdasági tendenciák, valamint a jelentős társaság szintű
forgalomcsökkenésre visszavezethető pénzügyi helyzete ellenére a
bérfejlesztés mértékét a még felelősen vállalható legmagasabb szinten
állapította meg a szakszervezetekkel együttműködve. A vállalat vezetése és a
szakszervezetek, a Mozdonyvezetők Szakszervezete, a VDSZSZ Szolidaritás,
a VSZ – az MTSZSZ csak a mozdonyvezetőkre vonatkozó bérintézkedéseket
– hosszas tárgyalássorozat eredményeként március 12-én aláírták a
2020. évi bérmegállapodást.

A

Rail Cargo Hungaria a 6-17
MMK-ba sorolt munkavállalók
esetében alanyi jogú alapbérfejlesztést valósít meg két időpontban, az
alábbiak szerint: 2020. március 1-től a
6-13 MMK-ban nyolc százalék a 14-15
MMK-ban hat, a 16-17 MMK-ban 5 százalék a növekedés. Ha a munkáltatói
terhek, járulékok csökkentése megvalósul, az RCH azt további bérfejlesztésre
fordítja Ez a bérfejlesztés a járulékcsökkentésről szóló jogszabály hatályba lépésének időpontjában, várhatóan az év
második felében valósul meg. Az árufuvarozási, a kocsivizsgáló és a mozdonyvezető gyakornok munkakörbe sorolt
munkavállalók alapbére 2020. január
1-től a hatályos garantált bérminimum
értékére, 210.600 Ft-ra emelkedett.
Ezekben a munkakörökben a munkavállalók további bérfejlesztésben nem
részesülnek. A pályakezdő diplomások
minimális személyi alapbére 2020. március 1-től 350.000,- Ft/hó.
A mozdonyvezetői bértábla a következőképpen alakul:
• 5 év betöltött szakmai gyakorlati
idő alatt 370 600 Ft alapbér illeti
meg a mozdonyvezetőt.
• 5 és 10 év között 385 600, 10 és 15
év között 395 600, 15 és 20 év között 410 600, 20 és 25 év között
420 600, 25 és 30 év között 430
600, 30 és 35 év között 440 600,
35 év fölött 450 600 Ft az új alapbér.
Az RCH a megállapodásban a következőkre vállalt kötelezettséget:
1. A munkáltató a mobil kocsivizsgálati tevékenységet ellátó kocsivizsgáló,
árukezelő kocsivizsgáló munkakörbe
sorolt munkavállalók részére 2020. március 1-től 2020. december 31-ig, teljesített
szolgálatonként bruttó, az eddig érvényes
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4000 Ft helyett 4400 Ft / fő / szolgálati
pótlékot fizet az alábbi feltételek teljesülése esetén:
• a munkavállaló a mobil kocsivizsgálati tevékenység körébe tartozó
feladatok ellátását az üzemirányító által meghatározott „külső”
szolgálati helyen végzi el, ahová a
vállalat által biztosított, saját
maga által vezetett gépkocsival jut
el,
• érvényes „B” kategóriás vezetői
engedély,
• a munkáltató és a munkavállaló
között a tevékenység ellátására
vonatkozó érvényes megállapodások.
A munkáltató vállalja, hogy 2020. március 31-ig meghatározza az ezen tevékenység ellátásához szorosan kapcsolódó munkakörre/munkakörökre történő
kiterjesztés lehetőségét.
2. Ha a munkáltató a munkavállaló
munkaidőbeosztását 7 napon belül módosítja, a munkavállalót az eddigi 3.300
Ft helyett 3.600 Ft átvezénylési díj illeti
meg.
3. A munkavállalót az igazoltan teljesített km után a vállalati gépjármű rendszeres vezetéséért az eddigi 9 Ft helyett
15 Ft vezetési pótlék illeti meg.
4. A belföldi hivatalos kiküldetésben
lévő munkavállalót az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek fedezetére
elszámolt 500 Ft helyett március 1-től
600 Ft illeti meg.
5. A munkáltató a munkavállaló nem
munkabaleseti halála esetén az örökös
(kedvezményezett) részére az addig folyósított 800.000 helyett 2020. március
1-től 900.000 Ft-ot fizet ki.
6. A munkáltató vállalja, hogy 2020.
december 31-ig megvizsgálja a bértábla
egyéb munkakörökben történő bevezetésének lehetőségét.

Folyamatos a
mozdonyflotta
fertőtlenítése
az RCH-nál

A

z RCH Vontatás szervezete is
kiemelt figyelmet fordít a koronavírus elleni védekezésre. Első lépésben külső partner bevonásával
látja el mozdonyaink vezetőállásainak fertőtlenítését, tisztítását. Túl
azon, hogy az előre tervezett budapesti és soproni karbantartásokat
rendszerint követő mozdonytisztítás
mostantól kiegészül egy alapos fertőtlenítő mosással, a hét elejétől
megbízott partnereink már Ferencváros állomáson és Hegyeshalomban
is készen állnak arra, hogy az ott
tartózkodó vontatójárműveket fertőtlenítsék. Ez kiterjed – többek között – a feljáró ajtó kapaszkodóira, a
feljáró és géptér ajtók kilincseire, a
levegős állványra, az ablakok fogantyúira, továbbá a vezetőasztalra
és a kezelőszervekre egyaránt.
A Vontatás mindezek mellett a kelet-magyarországi térségben közlekedő mozdonyok fertőtlenítését belső erőforrásból oldja meg.
A Beszerzésmenedzsment a Vontatás
szakembereinek segítségével kézfertőtlenítő kendőket is biztosít a vezetőállásokon, és kéri a mozdonyvezetőket, hogy az eddigiekhez hasonló
felelős munkavégzés mellett fokozottan tartsák szem előtt az egészségvédelmi előírásokat is.

Mosz
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VÍRUS HIRADÓ

Felfüggesztették

a járművezetők és közlekedési
szakemberek vizsgáit,
alkalmassági vizsgálatait és
utánképzéseit.

Március első fele még a bértárgyalásoktól volt hangos, de szinte a
megállapodások aláírásakor robbant be Magyarországra a koronavírus.
A Covid 19 megjelenése következtében sorra születtek azok a
Kormányrendeletek, vezérigazgatói intézkedések, utasítások, amelyeknek
hatása van a munkavégzésre, az oktatásra, képzésre, a vasutasok mindennapi
életére, amelyek a foglalkoztatási szabályokban is változást hoztak. A
Mozdonyvezetők Lapja igyekszik bemutatni az egészségügyi veszélyhelyzet
kihirdetésétől április végéig tartó időszak történéseit. A Kormány március
11-én hirdetett egészségügyi veszélyhelyzetet a koronavírus-járvány miatt,
március 13-án megtiltották, hogy a tanulók március 16-tól látogathassák az
oktatási intézményeket. A Kormány intézkedésének következtében a MÁVcsoport képzései, oktatásai, vizsgáztatásai is felfüggesztésre kerültek, a MÁV
elnök-vezérigazgatója hírlevélben tájékoztatta a MÁV-csoport dolgozóit a
vírushelyzettel kapcsolatban. Így indult.
20
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A koronavírus terjedésének megelőzése, az emberi egészség védelme
érdekében, a járványügyi veszélyhelyzeti rendelkezésekkel összhangban
az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a KAV Közlekedési
Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 2020. március 19-től
visszavonásig felfüggesztette a járművezetők és közlekedési szakemberek
vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit. A 203/2009 hatálya
alá tartozó, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökre
vonatkozó alkalmassági vizsgálatokat a Vasútegészségügy kapacitásának
függvényében, elvégzik.

A

z intézkedés a közúti, a vasúti, a hajózási és a légügyi
területet egyaránt érinti, és kiterjed a pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzésére is. A befizetett vizsgadíját senki sem veszíti el, minden érintett a vészhelyzet
elhárítását követően díjmentesen vehet majd részt a most
lemondott vizsgákon, vizsgálatokon és utánképzéseken.
A MÁV Zrt. a következő tájékoztatást adta a vasutas dolgozók vizsgálataira vonatkozóan:
Ami nem halasztható és a Vasútegészségügy elvégzi a
vizsgálatokat:
• időszakos 203-as vizsgálat
• időszakos VIG/EVIG vizsgálat
• ha az alap munkakör halasztható, de mellette van 203as és/vagy VIG/EVIG munkakörre még alkalmasság
akkor a vizsgálatot el kell végeztetni
• közfoglalkoztatottak foglalkoztathatósági vizsgálat
• 30 napon túli keresőképtelenség után közfoglalkoztatottak foglalkoztathatósági vizsgálata
2020. március-április

•

előzetes vizsgálat 1. speciális esete: elsősorban 203-as
munkakörben, ha azon nyomban munkába állítható
a munkavállaló és felvétele feltétlenül szükséges az
üzembiztonság megtartása érdekében, ahol vasúti
képzés nem szükséges
• előzetes vizsgálat 2. speciális esete: ha a 203-as munkakörben 6 hónapon túli keresőképtelenség után, a
felgyógyulást követően, munkába állás előtt
• soron kívüli vizsgálatok
A jelenlegi helyzetben a MÁV operatív HR a VNK Kft.-vel
folyamatosan tartja a kapcsolatot a felmerülő kérdések, problémák azonnali kezelése érdekében, ezért kiemelt figyelmet
fordítunk a halasztás alá nem eső orvosi vizsgálatok határidőben történő megtartására is. Abban az esetben, ha az
orvosi vizsgálatra a munkáltató oldalán felmerülő okból
mégsem kerül sor határidőben, akkor ez állásidőnek minősül,
amely kieső időre a munkavállalót alapbér illeti meg.
Mosz
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A Mozdonyvezetők
Szakszervezete javaslatai

A Mozdonyvezetők Szakszervezete március 15-én írásban javaslatokat
fogalmazott meg a MÁV-START Zrt. vezetésnek a koronavírus terjedés
kockázatának csökkentésére, a mozdonyszemélyzet egészségének
megóvására, 18-án az időszakos oktatások, képzések, a mozdonyvezetői
tanfolyam leállítását követően pedig konzultációt kezdeményezett.

E

lső javaslataink a következők
voltak:
-a személyes szolgálatba jelentkezés, feljelentkezési kötelezettség felfüggesztése, az elektronikus eszközön
történő, telefonos feljelentkezés lehetőségének biztosítása
• a személyzetváltások egy légtérben (vezetőálláson) történő korlátozása
• a típus-, vonal-, állomásismereti
gyakorlati képzés, a motivációs
utazások felfüggesztése
• a vontatójárművek, motorvonatok
vezetőállásának (hasonlóan a
motorvonatok utasteréhez és a
személykocsikhoz) fokozott tisztítása, fertőtlenítése
• a mozdonyszemélyzet kézfertőtlenítő szerrel, géllel való soron
kívüli ellátása.

•
A tanfolyami képzések, oktatások
leállítása, a bizonytalan helyzettel kapcsolatban kezdeményezett konzultáción a következő témában folytattunk
egyeztetést:
• március és további hónapok kapcsán az időszakos oktatások, állomás/típus/vonalismereti képzések sorsa, a nem teljesült,
elmaradt képzések díjazása, a jogi
22

helyzet tisztázása
• a tanfolyami képzésen lévő gyakornokok kérdésének rendezése
a vészhelyzet végéig
• a vasúti kapacitáscsökkentés esetére vonatkozó foglalkoztatási
kérdések lehetőségnek áttekintése (csökkentett munkaidő, csökkentett díjazás, a munkaidőkeret
szabályozásának lehetőségei)
• az utazósszemélyzet egészségre
nem veszélyes, biztonságos munkavégzési feltételeinek biztosítása,
fenntartása
• a munkavállalók tájékoztatásának
anomáliái
A Mozdonyvezetők Szakszervezete a
MÁV-START Zrt-vel folytatott konzultáción kijelentette, hogy a márciusi elmaradt oktatások, képzések díjazására állásidőt kell elszámolni, az igazolt, nem
fizetett távollét elfogadhatatlan, mert
abban az időszakban szünetel a tb. biztosítotti jogviszony. A munkáltató elmondta, hogy a március 16-ra tervezett
és elmaradt képzésekre állásidőt fizet,
az azt követő időszakra, a veszélyhelyzet
kihirdetése okán, nem, ezt az álláspontját azonban felülvizsgálta és a mozdonyszemélyzet számára kedvező döntést
hozott. A március 16-át követő időszakra
a szolgálatok átcsoportosításával, kom-

penzálták, pótolták az elmaradt képzési,
oktatási időket. Ahol nincs, nem volt
tervezve rendkívüli munkavégzés, ott a
kieső napokat a munkavállalókkal megegyezve szabadság kiadással pótolták
márciusban. Cél, hogy senkinek ne legyen, igazolt, de nem fizetett távolléte.
A félbeszakított tanfolyami (BGOK)
képzésekkel kapcsolatban a munkáltató
egyelőre szabadság kiadással és műhelyes elfoglaltsággal pótolta a kiesett oktatási napokat, egyes gyakornokok a
vezetőállások fertőtlenítését végzik. A
BGOK vizsgálja a távoktatás bevezetésének lehetőségét, ebben döntés várható.
Ha feláll a távoktatás, folytatják a tanfolyami képzéseket.
A munkáltató kijelentette, hogy nincs
tudomása jelentős menetrendcsökkentési, kapacitáscsökkentési tervről, az
áprilisi munkaidő-beosztások is ennek
megfelelően készültek el. A konzultáción
a MÁV-START kijelentette, az Operatív
Törzs dönt menetrendi kapacitások kérdésében, egy csökkentett belföldi vasúti
közlekedés elrendeléséről. Ha ilyen állapot bekövetkezne, a legfontosabb, hogy
a dolgozók ne maradjanak bérjövedelem
nélkül. Ezzel kapcsolatban és ha lesz rá
lehetőség, egyeztetni fognak a szakszervezetekkel.
2020. március-április

2020. március-április
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MÁV-START
rendelkezés

a vezénylések módosításáról
A 47/2020 (III. 18.) Korm.
rendeletben szabályozott
a Munka Törvénykönyvét
érintő eltérő szabályokkal
kapcsolatban a MÁV-START
Zrt. is kiadta rendelkezését.
A munkáltatói intézkedés
alapján a közölt munkaidőbeosztás bármikor, egyoldalúan,
ellentételezés nélkül módosítható,
a rendkívüli átvezénylési díj
azonban a hét napon belül
módosított szolgálatonként –
eltérő rendelkezés hiányában
– megilleti a munkavállalót. A
vezényelt utazói munkarendben
foglalkoztatott munkavállaló
munkaidő-beosztása havi
öt alkalmat meghaladóan is
módosítható, mely nem minősül
rendkívüli munkavégzés
elrendelésének. A rendelkezés
szerint a munkaidő-beosztás,
illetve annak módosítása
körében az írásbeliség a korábbi
gyakorlatnak megfelelően
biztosítandó.
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A

munkáltató a 47/2020 Kormányrendeletben foglaltak szerint
azonban lehetőséget kapott arra, hogy a munkavállalókkal
külön megállapodást kössön a munkaidő-beosztás módosítása körében. Ennek megfelelően a MÁV-START kezdeményezheti,
hogy a munkaidő-beosztás, illetve annak módosítása amennyiben a
munkavállaló igényli, illetve hozzájárul, a hivatalos, vállalati e-mail
címére, ennek hiányában a munkavállaló által közölt és visszaigazolt
elektronikus elérhetőségre kerüljön kiküldésre, mellyel a személyes
kontaktusok száma csökkenthető. Tehát a munkaidő-beosztás illetve
módosítása nem írásban, hanem elektronikusan kerülne átadásra.
2020. március-április

Ez a MÁV-START és a munkavállaló közötti megállapodás kérdése. Aki nem köt megállapodást, annak továbbra is írásbeliség
van. A MÁV-START Zrt. a májusi munkaidőbeosztások elkészültekor, április végén látta elérkezettnek az időt arra, hogy az
írásbeliség helyett az elektronikus csatornákon küldje meg a
vontatási utazószemélyzet havi vezénylését, egyúttal a vezénylések módosítását is ilyen úton közölje. Ezért külön-megállapodásban kezdeményezte az ezzel kapcsolatos alku megkötését. A
MOSZ amint tudomására jutott a munkáltatói intézkedés, tárgyalást, és a helyzet egyértelmű tisztázását kérte, ugyanis a MÁVSTART egyes igazgatóságain különféle formában és tartalommal
szólították meg a mozdonyszemélyzetet, így jelenleg ahány ház, annyi
szokás jellemzi az ügyet. Emellett a
MOSZ kérte tagjait, ne írják alá a
munkáltató kezdeményezését. Remélhetőleg a Mozdonyvezetők Szakszervezete és a munkáltató közötti
tárgyalások egyértelmű és a mozdonyvezetőkre kockázattal nem járó
értelmezéssel és megállapodással
zárulnak. A MOSZ fellépésének köszönhetően a munkáltató kiadott egy
rendelkezést amelynek értelmében
az elektronikus értesítés mellet telefonon is jelezni kell a vezénylés
megváltoztatását a mozdonyvezetők
számára.
Fontos: ha ezen kívül, a munkáltató a foglalkoztatás, munkaidőbeosztás-módosítás más tárgyköreiben
egyéni megállapodásra törekszik a
dolgozóval, ne írjatok alá, előbb tájékoztassátok a MOSZ tisztségviselőit. Rendkívüli esetben – kizárólag a munkaidő-beosztás, illetve annak módosításának közlése – a munkavállalóval a fenti
külön megállapodás szóban is megköthető, és a fenti írásbeli
megerősítés később is, – amint arra lehetőség van – bekérhető.
A MÁV-START a munkakör betöltéséhez szükséges időszakos
vizsga sikertelensége esetére meghozott rendelkezése is kiadásra került. A munkáltatói intézkedés nem arra az esetre vonatkozik, amikor elhalasztott hatósági vizsgáról van szó, hanem
azokra a munkavállalókra kell alkalmazni, akik még a veszélyhelyzet kihirdetése, a vizsgák leállítása előtt tettek sikertelen
vizsgát és most a javítóvizsgák időpontjára várnak.

Tanszüneti
menetrend

a belföldi
személyszállításban

M

árcius 30-tól tanszüneti menetrend szerint
közlekedteti járatait a MÁV-START Zrt. Az
ITM a kijárási korlátozáshoz igazodva rendkívüli menetrendi módosítások bevezetését rendelte el
a helyközi személyszállításban, így március 30-tól nem
közlekednek a tanítási időszakban az iskolába jutást
biztosító járatok. Hétvégéken a szombati és a vasárnapi
közlekedési rend van érvényben. A lezárt határok miatt
külföldre már nem közlekedő egyes nemzetközi
vonatokat a magyarországi szakaszokon is
törölte a menetrendből
a MÁV-START Zrt. március 30-tól. Nemzetközi személyforgalom jelenleg egyedül Magyarország és
Ausztria között van, jelentősen
csökkentett
kapacitással.

Mosz

2020. március-április
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felhívta a figyelmet. A dolgozók biztonságérzetének növelése érdekében részükre többször használatos textil szájmaszkot is lehet biztosítani. Ezek a maszkok nem minősülnek
védőfelszerelésnek, nincsenek bevizsgálva, a józan paraszti
ésszel átgondolva mechanikai gátat képeznek a cseppfertőzéssel terjedő kórokozókkal szemben. A megfelelő használatukról a dolgozókat szükséges kioktatni, valamint fel kell
hívni a figyelmüket arra, hogy a használatok között megfelelő fertőtlenítésük elengedhetetlen. A vírusok, egyéb kórokozók elleni védelem biztosítása érdekében magas hőfokon
szükséges mosni, majd vasalni ezeket a szájmaszkokat, újra
felhasználásig zártan tárolni.

Védőintézkedések
és védőeszközök használata
a SARS-CoV-2 fertőzés
kockázatának csökkentése
érdekében

3. GUMIKESZTYŰ HASZNÁLAT
A megfelelő szerrel, megfelelő módon, megfelelő behatási
ideig történő kézfertőtlenítés hatásos a szennyezett kézzel
történő fertőződés kockázatának csökkentésében. A kesztyű
viselés gyakorlatilag nem jelent előnyt, mert a fertőzés egyébként sem nem képes az emberi bőrön átjutva fertőzést okozni,
tehát igazán nincs is értelme használatának, hamis biztonságérzetet kelthet a viselőjében. A nem megfelelően használt
kesztyű pedig fokozhatja a fertőzésveszély kockázatát. Így
például hosszas munkavégzés során kesztyűs kezünkkel érintjük meg arcunkat, szájunkat, szemünket, anélkül, hogy a
kesztyűt tisztítanánk, fertőtlenítenénk, ami ugyanolyan veszélyes, mintha ezt csupasz kézzel tennénk meg.

A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője tájékoztatást adott ki
a koronavírus okozta fertőzés kockázatainak csökkentése és a védőeszközök
megfelelő használata érdekében. Az alapvető higiéniai szabályok betartása
a legfontosabb a megbetegedés elleni védekezésben, emellett a védőeszközök
helyes használata is csökkenti a fertőzésveszélyt.

V

édőintézkedések és védőeszközök használata a SARSCoV-2 fertőzés kockázatának csökkentése érdekében

1. A FERTŐZÉSSEL SZEMBEN AZ ALAPVETŐ HIGIÉNÉS SZABÁLYOK BETARTÁSA A LEGFONTOSABB.
2. SZÁJMASZK HASZNÁLATA
A Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslata alapján
pormaszk használata csak megalapozottan gyanús, illetve
igazolt COVID-19 betegségben szenvedők ellátásában résztvevő egészségügyi dolgozók részére indokolt. Sebészeti szá26

jmaszk viselése légúti tüneteket produkáló személyek számára javasolt. Egészséges emberek nem a sebészeti
szájmaszk viselésével tudnak megfelelően védekezni a megbetegedés ellen, hanem a gyakori és szakszerű kézhigiénével:
kézmosással és alkoholos bedörzsöléssel, a köhögési etikett
betartásával, valamint a zsúfoltság kerülésével, lásd alább.
Az arcon a védőeszköz viselése zavaró: viselője többször nyúl
indokolatlanul az arcához, megigazítja a maszkot, így a maszk
külső felszínéhez nyúl, amivel a fertőzés kockázatát nemhogy
csökkenti, hanem növeli: érinti orrát, szemét, arcbőrét, erre
országos tisztifőorvos asszony az elmúlt napokban külön
2020. március-április

Az alapvető higiéniai szabályok, amelyek betartása elengedhetetlen a COVID–19 megbetegedés elleni védekezésben:
a) Gyakori kézmosás és fertőtlenítés
A COVID-19 vírusfertőzéssel szembeni megelőzés legfontosabb pillére a megfelelő hatékony kézmosás és -fertőtle2020. március-április

nítés. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása
szerint a folyó meleg vízzel és folyékony szappannal történő kézmosás hatékony védelmet nyújt a koronavírus fertőzéssel szemben. A kézmosás ideje legalább 60 másodpercig tartson, betartva a kézmosás hat lépését. A
kézmosás után egyszerhasználatos, eldobható papírkéztörlő használata szükséges. A csaptelep elzárását a kéztörlésre használt papírkéztörlővel célszerű elvégezni, ezzel is
kivédve a felülszennyeződés lehetőségét. A hatékony kézmosás után nincs szükség a kéz alkoholos kézfertőtlenítővel történő bedörzsölésére. Amikor azonban nincs lehetőség meleg folyóvízzel és folyékony szappannal történő
kézmosásra, abban az esetben kell használni az alkoholos
kézfertőtlenítőket, melyek víz nélkül is kifejtik a kéz felületén fertőtlenítő hatásukat. A szennyeződést azonban nem
távolítják el a kéz felületéről, így szennyezett kézen már
nem tudja teljes hatékonysággal támogatni a védekezést.
A kéz bedörzsölés hat lépését meg kell tartani.
b) Arc, száj, orr, szem érintésének kerülése. Különös
gondot kell fordítani arra, hogy piszkos kézzel ne érintsük
a szájunkat, orrunkat, szemünket. Érintés előtt kézfertőtlenítést kell végezni minden esetben.
c) Köhögési etikett betartása. Köhögni, tüsszenteni papírzsebkendőbe kell, a használt zsebkendőt hulladéktárolóba kell helyezni, többször felhasználni, zsebbe tenni nem
szabad. Utána kézfertőtlenítést vagy kézmosást kell végezni. Ha zsebkendő nem áll hirtelen rendelkezésre,
akkor könyökhajlatba kell tüsszenteni, köhögni.
d) Megelőzés szempontjából zárt helyen a rendszeres szellőztetés nagyon fontos. A szellőztetéssel, a benti levegőben lévő kórokozók koncentrációja csökken, így a fertőzés kialakulásának
esélyét csökkenteni tudjuk. Javasolt félóránként
5 percet szellőztetni.
e) Kerülni kell az érintkezést olyanokkal, akik
köhögnek, tüsszögnek, lázasak – legyen bármilyen
okból a betegsége (influenza, bakteriális fertőzés).
f) Amennyiben betegek vagyunk, maradjunk
házi karanténban, tartsunk távolságot másoktól!
Tartózkodjunk a másokkal történő szoros fizikai
érintkezéstől. Lehetőleg használjunk külön WC-t és mosdót,
külön étkészletet és törülközőt.
Ludányiné Bodnár Timea népegészségügyi ellenőr
Dr Pásztélyi Zsolt VNK Kft. ügyvezető
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A mozdonyszemélyzet
egészségének
védelmében
A

A koronavírus okozta
fertőzés terjedése, az
egész országra jellemző
megjelenése és a vírussal
megfertőződöttek
számának emelkedése
aggodalmat kelt a
mozdonyszemélyzet
körében is.

Mozdony vezetők
Szakszervezete már
több alkalommal jelezte, hogy a mozdonyvezetők fertőtlenítőszerekkel, alkoholos törlőkendőkkel való ellátása, a mozdonyok, motorvonatok vezetőállásának általános tisztasági állapota,
fertőtlenítése, a szociális helyiségek általános takarításának minősége
nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek csökkentik, megakadályozzák a vírus elterjedését, a fertőzés átadását. Látjuk, érzékeljük
a munkáltató erőfeszítéseit a helyzet kezelésére és megértjük az ezzel
kapcsolatban felmerült problémákat. A mozdonyokon, motorvonatokon
szolgálatot teljesítő kollégáink egészségének védelme, a fertőzésveszély
csökkentése érdekében a Mozdonyvezetők Szakszervezete megfogalmazta és elküldte javaslatait a MÁV-START Zrt. vezérigazgatójának.
A munkáltató a Mozdonyvezetők Szakszervezetének küldött levelében
válaszolt javaslatainkra. A MÁV-START Zrt. kijelentette, hogy a felvetett
kérdésekben már több intézkedést vezetett be és további eljárások meghonosítása van folyamatban a vontatási utazószolgálatot ellátók egészségének védelme céljából.
Mosz

MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE
1145 Budapest Bácskai utca 11.
Tel./fax: 220-3822, 221-2230
e-mail: mosz@mosz.co.hu

Kerékgyártó József
vezérigazgató
MÁV-START Zrt.
1087 Budapest,
Könyves K. krt. 54-60.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A koronavírus okozta fertőzés terjedése, az egész országra jellemző megjelenése és a vírussal
megfertőződöttek számának emelkedése aggodalmakat kelt a mozdonyszemélyzet körében
is. A Mozdonyvezetők Szakszervezete már több alkalommal jelezte, hogy a mozdonyvezetők
fertőtlenítőszerekkel, alkoholos törlőkendőkkel való ellátása, a mozdonyok, motorvonatok
vezetőállásának általános tisztasági állapota, fertőtlenítése, a szociális helyiségek általános
takarításának minősége nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek csökkentik,
megakadályozzák a vírus elterjedését, a fertőzés átadását.
Látjuk, érzékeljük a MÁV-START erőfeszítéseit a helyzet kezelésére és megértjük az ezzel
kapcsolatban felmerült problémákat. A mozdonyokon, motorvonatokon szolgálatot teljesítő
kollégáink egészségének védelme, a fertőzésveszély csökkentése érdekében a következő
javaslatokat tesszük:
-

-
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Tárgy: koronavírus okozta helyzet, MOSZ javaslat

a szerelvényfordulók, mozdonyfordulók, a mozdonyszemélyzet személyzeti fordulói
úgy kerüljenek kialakításra, összehangolásra, hogy a mozdonyszemélyzet
szolgálatonként lehetőség szerint egy járművön teljesítsen szolgálatot
csökkentsék a személyes váltások számát
a személyzeti fordulók úgy kerüljenek kialakításra, hogy az biztosítsa a fertőtlenítő,
takarító személyzetnek a bejutást a vezetőállásra. Most a takarítás, fertőtlenítés
elmaradására a legjellemzőbb magyarázat az, hogy nem jutnak be a takarítók a
vezetőállásra. Javasoljuk, hogy mozdonyvezető felügylete alatt vonatmentes
időszakban, akár éjszaka is, de kerüljön sor fertőtlenítésre, takarításra
fordítsanak kiemelt figyelmet a mozdonyok, motorvonatok vezetőállásának, a
vezetőfülkében lévő kezelőszervek fertőtlenítésére. Az általunk eddig ismert
intézkedések nem érik el a kívánt hatást a vírus ellen, a JBI által végzett fertőtlenítés
sem minőségileg, sem mennyiségileg nem elegendő. Nem elfogadható, ha a
mozdonyok, motorvonatok, a hosszú karbantartási ciklus idejű járművek 15-30 vagy
akár 60 naponként kapjanak csak megfelelő takarítást. Javasoljuk, hogy a vezetőállások
naponként legalább egy alkalommal kapjanak fertőtlenítést
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azért, hogy a mozdonyszemélyzet szolgálatvégzése során elvégezze a kezelőszervek
VÍRUS HIRADÓ
fertőtlenítését, javasoljuk az alkoholos törlőkendővel való ellátottságának növelését,
legalább azszolgálatvégzése
eddigi adag megduplázását,
azért, hogy a mozdonyszemélyzet
során elvégezze a kezelőszervek
a
motorvonatok,
a
kocsik
utasterében
alkalmazott
permetező fertőtlenítést a
fertőtlenítését, javasoljuk az alkoholos törlőkendővel való
ellátottságának
növelését,
motorvonatok és a mozdonyok vezetőállás is végezzék el, legalább az utastérre
legalább az eddigi adag megduplázását,
vonatkozó
gyakorisággal
a motorvonatok, a kocsik
utasterében
alkalmazott permetező fertőtlenítést a
a
mozdonyszemélyzet,
és személyzetirányító
munkakörökben a
motorvonatok és a mozdonyok vezetőállás is mozdonyfelvigyázó
végezzék el, legalább
az utastérre
vonatkozó gyakorisággal biztonságérzet növelése érdekében a munkáltató biztosítson szájmaszkot és
védőkesztyűt azoknak,
akik erre igényt tartanak
a mozdonyszemélyzet, mozdonyfelvigyázó
és személyzetirányító
munkakörökben a
a
szolgálatra
képes
állapot
vizsgálatának
részeként végzett
alkoholos állapot
biztonságérzet növelése érdekében a munkáltató biztosítson szájmaszkot
és
ellenőrzésére
kérjük a mozdonyszemélyzet által közösen használt alkohol
védőkesztyűt azoknak, akik
erre igényt vonatkozóan
tartanak
tesztervizsgálatának
vizsgálatok teljes
mellőzését.
A teszter
használata
a VNK Kft ajánlása alapján
a szolgálatra képes állapot
részeként
végzett
alkoholos
állapot
csak
az aegyszer
használatos által
papírcsutora
alkalmazásával
ellenőrzésére vonatkozóan
kérjük
mozdonyszemélyzet
közösen használt
alkohol lenne biztonságos, ez
nemAáll
rendelkezésre.
teszter vizsgálatok teljes azonban
mellőzését.
teszter
használata a VNK Kft ajánlása alapján
csak az egyszer használatos papírcsutora alkalmazásával lenne biztonságos, ez
azonban nem áll rendelkezésre.

VÍRUS HIRADÓ

Mielőbbi intézkedésében bízva
Mielőbbi intézkedésében bízva
Üdvözlettel:
Üdvözlettel:

Barsi Balázs sk.
elnök
Barsi Balázs sk.
elnök

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Csonka István
Miskolci mozdonyvezető kollégánk, volt küldött-társunk,
életének 59. évében,
2020. február 14.-én elhunyt.

Utolsó útjára 2020. február 26.-án, 11.00-kor kísértük el
a hejőkeresztúri temetőben.

Csonka Dalma hálásan köszöni édesapja kollégáinak anyagi segítségét.
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Egyre nagyobb
az igény
a vasúti szállítás iránt a
járvány miatt

Az európai áruforgalomban nő a vasút iránti igény, mert miután számos határon
szigorították az ellenőrzést, a kamionok menetideje kiszámíthatatlanná vált, a
tehervonatok viszont folyamatosan közlekedhetnek – mondta a Világgazdaságnak
Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria (RCH) elnöke

M

egvá ltozot t a
megbízások ös�szetétele is, főleg
a leállt autóiparral és építkezésekkel összefüggő áru
és nyersanyag volumene
esett, továbbá áprilisban
ötödével csökkenhet az
üzemanyag-forgalom is,
ami szintén kihatással lehet a vasúti fuvarozásra.
Eközben megugrott a lakossági ellátást kiszolgáló,
eddig kamionokkal kielégített szállítási igény, továbbá az agrárium is a
vasúttól várja a gabonaexport és a szójaimport egy részének lebonyolítását a közúti korlátozások miatt –
fejtette ki az elnök a lap csütörtöki számában. Azt is elmondta, hogy a napokban elindult Kínából a járvány
utáni első kontinentális vonat, amely Ukrajnán és Záhonyon keresztül érkezik a budapesti Rail Cargo
Terminal – BILK-re konténerekkel megrakottan. Hozzátette: az RCH arra számít, hogy mivel újra működnek a kínai gyárak és kikötők, útnak indítják a hajókat is Európa felé az Ázsiában rekedt konténerekkel, és
visszaerősödhet az európai export. Áprilisban életre kelhet a tengeri konténerforgalom, sőt ezen a téren a
nyáron nagyobb mennyiségi felfutás várható a korábbi kiesés miatt.
Mosz/vg.hu
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Érdekegyeztetés
Videokonferencia keretei között tartott ülést áprilisban a MÁV Érdekegyeztető
Tanácsa. Az egyeztetés eredményeként a MÁV Zrt-re vonatkozóan
meghosszabbításra került a munkáltató és a szakszervezetek között az
együttműködési megállapodás, valamint a munkáltató jövő év január végéig
kötelezettséget vállalt az alapbérkiegészítések és bérpótlékok folyósítására.
Dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató ismertette a pandémiás helyzettel
kapcsolatos intézkedéseket, Dr. Pásztélyi Zsolt a Vasútegészségügyi Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője pedig a koronavírussal szembeni védekezés
fontosságáról és a védőeszközök helyes használatáról adott tájékoztatást.
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A

z egészségügyi veszélyhelyzet
miatt online megtartott ülésen
először Homolya Róbert tájékoztatta az érdekképviseleteket az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése óta
tett intézkedésekről, a MÁV-csoport
működésének tapasztalatairól. Az elnök-vezérigazgató elmondta, a személyszállításban eddig 70-80 %-os az utasok
számának csökkenése, ugyanakkor a
vonatok közlekedése során biztosítani
kell, hogy a járatok kihasználtsága ne
haladja meg a 30 %-ot, így is csökkentve
a vírus terjedését. A MÁV-START Zrt.
vonatjai egyelőre a tanszüneti menetrend
szerint közlekednek, további járatcsökkentés egyelőre nincs napirenden, de
vizsgálják ennek lehetőségét és hatása-

2020. március-április

it. Legfontosabb feladat most a közfeladatok zavartalan ellátása, a személy- és
teherszállítás biztosítása, az ország vasúti közlekedésének fenntartása. Homolya
Róbert arról is beszélt, hogy ebben a
helyzetben a munkaerő megtartása, a
rendszeres jövedelem biztosítása a legfontosabb.
A MÁV vezetője ezt követően beszámolt arról, folyamatos a beszerzés védőeszközökből, fertőtlenítő szerekből, a
legmagasabb kockázatnak kitett munkavállalók ellátása folyamatos. Homolya
Róbert tájékoztatójában kitért arra is,
hogy a kialakult helyzetre a MÁV-csoport
megfelelően reagált, a vállalatcsoport
ötezer dolgozója már otthoni munkavégzést teljesít. A BGOK vizsgálja, előkészíti a távoktatás lehetőségét,
hamarosan folytatódhatnak a
képzések. A 65 évesnél idősebb munkavállalók mentesítést kaptak a munkavégzés
alól, állásidős díjazásban részesülnek.
Dr. Pásztélyi Zsolt a pandémiás helyzet orvosszakmai
részét elemezve beszélt a védekezés, megelőzés legfontosabb feladatairól a védőeszközök helyes használatáról.
Elmondta, készítettek egy
rövid tájékoztatást a munkavállalók számára, ennek betartása segít a vírus terjedési
kockázatának csökkentésében, az egyén egészségének
védelmében.
Ezt követően a szakszervezetek és a munkáltató a március 31-én lejáró együttműködési megállapodás
meghosszabbításáról állapodott meg azzal, hogy egyelőre
a veszélyhelyzet lejártát követő 15. napig marad hatályban.

A megállapodás a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről
és a munkaügyi kapcsolatokról szól,
kiemelten fontos része a MÁV-ÉVEK
program, a munkaerő megtartására alkalmazott egyéb intézkedések, ezek
folytatása most biztosított. Az Egészségmegőrző Program a járványhelyzet miatt
szünetel.
A felek a Kollektív Szerződés módosításában rendezték a lojalitást elismerő
juttatás és az alanyi jogon járó SZÉP
kártya jogosultságának feltételeit. A
munkáltató bejelentette, továbbra is biztosítja az alapbérkiegészítések és bérpótlékok folyósítását a MÁV Zrt. egyes
foglalkoztatáspolitikai nehézséggel küzdő munkaköreiben és szolgálati helyein.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete kérdéseket tett fel az esetleges menetrendi
kapacitáscsökkentés esetére vonatkozó
tervezett munkáltatói intézkedésekről,
a munkaidőkeret rugalmassá tételéről.
Homolya Róbert elmondta, vizsgálják
azokat a megoldásokat, amelyek egy tartós, személyszállításra vonatkozó járatcsökkentés esetén kerülnének alkalmazásra. A tulajdonos részéről is folyik ilyen
jellegű előkészítő munka. A MÁV vezetője kijelentette a foglalkoztatásban történő változásokat megelőző egyezetetések akkor is lesznek a felek között. A
MOSZ jelezte, hogy egyes szolgálati helyeken a mozdonyszemélyzetet és a forgalmi utazókat, akik a MÁV-START Zrt.
munkavállalói, nem engedik be a MÁV
Zrt. helyiségeibe, pedig csak kezet mosni, tisztálkodni szeretnének. Kértük
ezzel kapcsolatban a munkáltató intézkedését. A SZÉP kártyára utalás április
elsején megtörtént, az áprilisi bérfizetéskor a megállapodásnak megfelelően
január 1-ig visszamenőlegesen megemelt
béreket kapták meg a MÁV-csoport munkavállalói.
Mosz
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Koronavírus és betegbiztosítás
A vírushelyzetben fontos lehet egy kis rendet tenni a betegség és
balesetbiztosítások között!

Az alábbi táblázatban összehasonlítottam, hogy miben különbözik az ingyenes és a fizetős biztosítás. Tehát aki rendes tag,
és külön kötött még biztosítást is, annak mindkettő jár!
Tagok és családtagok külön
kötött biztosításai
(600-800-1600 Ft)

Rendes tagok ingyenes biztosítása
BALESETEK
Törés, repedés, 28 napot meghaladó baleseti táppénz – egyszeri díj, műtét, kórházi napidíj
BETEGSÉG
Legalább 15 napot elérő orvosi papírokkal igazolt táppénzre évente egy
alkalommal egyszeri díj

Home office-ban
sem áll meg az élet.

Lassan 1 hónapja home office-ban látjuk el a feladatunkat, ehhez az otthoni
gépeinkre telepítve lettek a MOSZ programjai, tehát mindent ugyanúgy
látunk, mint ha bent lennénk az irodában. Telefonjainkat is folyamatosan
kezeljük, mailjeinket is látjuk és válaszolunk is rájuk.

A

z elmúlt hetekben, folyamatos volt a kapcsolattartás
a tagokkal és a tisztségviselőkkel is. Minden nap
egyeztettem a kollégákkal, pénztárosokkal az elszámolási lehetőségekről, az aktuálisan felmerülő kérdésekről.
Még mindig folyamatban van az új pénztárprogram betanulása, bár nagy örömömre szolgál, hogy jó pár pénztáros, már
profi módon kezeli a programot. Természetesen, ha valakinek segítségre van szüksége továbbra is hívhat és segítek.
Fontos információ, hogy nyugodtan feladhatjátok a pénztáranyagokat vagy egyéb más anyagot postán, mert 2 naponta
bemegyek a központba és kiürítem a postaládát, feldolgozom
a leveleket, amik érkeznek. Tehát a pénztáranyagokat is nagy
szeretettel várom. A temetési segélyek, támogatások és egyéb
kifizetések sem álltak le, mindent igyekszünk megoldani,
hogy a lehető legkevesebb fennakadás legyen.
Felmerült több helyen a tagcsoportok részéről, hogy a tag36

csoport vehet-e fertőtlenítőt, gumikesztyűt, maszkot a tagoknak. Akik hívtak azoknak elmondtam, hogy természetesen
lehet venni, elszámolható.
A telefonos igazolásokkal és a különböző fajta biztosításokkal most is a Hegedűs Gizi kolléganőm foglalkozik, nyugodtan
hívjátok őt is, segíteni fog mindenkinek. A székházba beérkező biztosítási igénybejelentések sem maradnak megoldatlanul,
mert neten keresztül továbbításra kerül minden, hogy az elbírálás és a kifizetés mielőbb megtörténjen.
A székház fertőtlenítős takarítása is megtörtént, amikor két
három naponta bemegyek akkor az ott lévő fertőtlenítővel is
védem magam.
Kívánom, hogy mielőbb visszatérjen az életünk a normális
kerékvágásba, addig is mindenki vigyázzon magára.
Kaáli Zsuzsa
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HALÁL betegségből
Temetési költségtérítés
HALÁL balesetből
Életbiztosítási szolgáltatás
Temetési költségtérítés

BETEGSÉG
Kórházi napidíj, műtétek, kritikus betegségek
Táppénzre ez a biztosítás nem érvényes!
HALÁL betegségből
Életbiztosítási szolgáltatás
HALÁL balesetből
Életbiztosítási szolgáltatás

Az aktualitás tehát az, hogy ha valaki koronavírus (vagy más betegség miatt) kórházba kerül, vagy meghal, a kórházi napi
térítést és életbiztosítási szolgáltatást csak akkor igényelheti, ha külön fizetett biztosítása is van.
Biztosítást kötni lehet a karantén ideje alatt is, de díjat emelni továbbra is csak decemberben lehet!
A belépési nyomtatványok megtalálhatók a MOSZ honlapján (a táblázatban szereplő címen).
A kárigénylés és a biztosításba való belépés a karantén idején a biztositas@mosz.co.hu e-mail címre küldött kitöltött és
scannelt nyomtatványokkal a leggyorsabb és legegyszerűbb.
Postai levelet semmiképp ne küldj tértivevénnyel, mert amíg a rendkívüli helyzet tart, nem tudjuk átvenni!
Segítségért és a részletekért hívj: Hegedűs Gizella +36 30 177 7660

KEDVEZMÉNYEZETT JELÖLŐ NYILATKOZATOK
https://mosz.co.hu/images/a146/2.Kedvezmenyezett_jelolo_nyilatkozat.pdf
A biztosítások praktikus és fontos nyilatkozata. Nem kötelező, de javasolt mindenkinek (biztosítással nem rendelkező rendes tagoknak is!) kitölteni, és postai úton (sima levélben) eredetiben eljuttatni a MOSZ központjába. (1145 Budapest, Bácskai u. 11)
A nyilatkozaton lehet megjelölni, hogy a biztosított halála esetén a biztosító kinek fizesse ki az
életbiztosítási összeget.
Ha a biztosított nem nyilatkozik, akkor az örökösöknek meg kell várni a hosszadalmas örökösödési eljárást.
Ha van nyilatkozat, akkor a biztosító 15 napon belül fizet.
A már kitöltött nyilatkozatok helyett is lehet újat küldeni, mert felmérésünk alapján nagyon sok a rossz minőségű, illetve
rosszul kitöltött (nincs tanúztatva, aláírva, dátumozva), amit nem fogad el a biztosító. Ezen kívül azt is érdemes átgondolni, hogy az évekkel ezelőtt megjelölt kedvezményezett személy még mindig aktuális-e. (meghalt, elvált stb.)
2020. március-április
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A Vasutas
Nyugdíjpénztárnál
és a Vasutas
Egészségpénztárnál

Az ALE-től,

szünetel a személyes ügyfélszolgálat
A járványügyi védekezés, a fertőzésveszély kockázatának csökkentése
érdekében a Vasutas és Közlekedési Dolgozók Önkéntes Nyugdíjpénztára
és a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár személyes ügyfélszolgálata
visszavonásig zárva tart. Személyes egyeztetés helyett hívják a telefonos
ügyfélszolgálatokat, vagy írjanak e-mailt, használják az elektronikus
ügyintézési lehetőségét.
A VASUTAS NYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZLEMÉNYE:
Telefonos elérhetőségeinken (06 1 220 8638, 221 7193),
elektronikus levél (ugyfelszolgalat@vnyp.hu) formájában,
illetve postai címünkön (1144 Budapest, Kőszeg utca 25. II./2.)
állunk továbbra is rendelkezésre. Munkatársaink szolgáltatás-igénylést, hozamfelvételt és egyéb nyugdíjpénztári szolgálatást, panaszt érintő kérdésben továbbra is igyekeznek
felvilágosítást adni. Munkaszervezetünk távoli munkával és
ügyelet teljesítésével oldja meg a postán, telefonon, vagy
e-mailen érkező igényeket, kérdéseket.
A Vasutas Nyugdíjpénztár továbbra is zavartalanul ellátja
szolgáltatásait és tagjai felé az adminisztrációt. Nyugdíjpénztári szolgáltatást tagjaink, elhunyt ügyintézést kedvezményezettek, örökösök online ügyfélszolgálatunkon, vagy postai úton tudnak indítani. A kifizetéshez szükséges Pmt. által
előírt azonosítást közjegyző, vagy tagszervező útján tudja
elvégezni. A tagszervező azonosítási lehetőségéről kérjük
érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.
Vasutas Egészségpénztári közlemény:
Tájékoztatjuk pénztártagjainkat és szolgáltató partnere38

inket, hogy a koronavírus fertőzésveszély csökkentése érdekében 2020. március 16-tól a Pénztár személyes ügyfélszolgálata visszavonásig zárva tart.

az Európai Mozdonyvezető
Szakszervezetek Szövetségétől
erőt, bátorítást és támogatást
küldünk mindenkinek.
Az ALE, az Európai Mozdonyvezető Szakszervezetek Szövetsége, amelynek
a MOSZ is tagszervezete, nyilatkozatot adott ki a koronavírus helyzettel
kapcsolatban: „Szeretnénk kifejezni elismerésünket mindazoknak az
embereknek, akik mindent megtesznek a járványhelyzet leküzdésére, különös
tekintettel minden vasúti partnerünkre, az egészségügyi személyzetre,
a biztonsági erőkre és testületekre, valamint azoknak, akik továbbra is
dolgoznak a társadalom ellátásának területén. Szolidaritásunk azokkal,
akik a leginkább szenvednek, azokkal, akik elvesztették szeretteiket, és
azokkal, akik megpróbálják legyőzni a betegséget.”

A

Kérjük Tagjainkat, hogy személyes egyeztetés helyett hívják a telefonos ügyfélszolgálatunkat, vagy írjanak e-mailt,
illetve használják az E-pénztár szolgáltatásunk elektronikus
ügyintézési lehetőségét!
Telefon: +36 1 880 6550
Vasútüzemi telefon/telefax: 01/41-36, 01/41-79
Automata egyenleg lekérdezés: +36 1 224 0620
Email: info@epenztar.hu

koronavírus-járvány soha nem látott helyzetet teremtett számunkra. Megmutatta társadalmunk sebezhetőségét, de - mint mindig - támogató és felelősségteljes oldalát is. Megértettük, hogy itt az ideje otthon
maradni, vigyázni magunkra, időseinkre, és általánosságban
most ezt csináljuk. Az elmúlt hetekben a világ szinte minden
országában először ajánlásokat fogalmaztak meg, majd korlátozásokat és végül tilalmakat vezettek be. A kormányok
megpróbálják megakadályozni a járvány terjedését, és ennek
egyik módja a határok bezárása.

Kártyarendszerünk zavartalanul működik, így tagjaink
továbbra is tudnak vásárolni egészségkártyával. A beérkező
tagdíjakat folyamatosan könyveljük. A készpénzes számlákat
postai úton juttathatja el hozzánk, vagy bedobhatja a székházunk előtti postaládába, borítékba helyezve (igénybejelentő nyomtatvánnyal). Pénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseiket várjuk elérhetőségeink bármelyikén, ahol
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Az ALE, az Európai Mozdonyvezető Szakszervezetek Szövetsége és egyes tagszervezetei nemzeti szinten minden területen nagy erőfeszítéseket tesznek a vasúti szolgáltatás működéséért a vasúttársaságok vezetésével való folyamatos
kommunikációval. A mozdonyvezetők még e bizonytalanság
mellett is úgy teljesítenek szolgálatot, mint a járvány előtt,
mert tudják, hogy a vasúti közlekedés fenntartásában felelőséggel tartoznak a társadalomnak ebben a nehéz időben is.
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Szeretnénk kifejezni elismerésünket mindazoknak az embereknek, akik mindent megtesznek a helyzet leküzdésére,
különös tekintettel minden vasúti partnerünkre, az egészségügyi személyzetre, a biztonsági erőkre és testületekre,
valamint azoknak, akik továbbra is dolgoznak a társadalom
ellátásának területén. Szolidaritásunk azokkal, akik a leginkább szenvednek, azokkal, akik elvesztették szeretteiket,
és azokkal, akik megpróbálják legyőzni a betegséget.
A legjobbakat kívánjuk barátainknak, partnereinknek,
mindenkinek. Reméljük, hogy hamarosan minden kezdeményezés folytatódik majd és hamarosan levelet írunk,
amelyben kijelenthetjük, hogy visszatértünk a normál helyzetbe.
Az ALE-től, az Európai Mozdonyvezető Szakszervezetek
Szövetségétől erőt, bátorítást és támogatást küldünk mindenkinek.
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Mozdonyvezetők a
Mozdonyvezetőkért!
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Egy világjárvány közben vagyunk, amely nehéz és bizonytalan helyzetet
teremtett. Nem tudjuk mennyi ideig tart, mi lesz a végkimenetele, de
bízunk benne, hogy odafigyeléssel, a szabályok betartásával, egymást
segítve rövid időn belül túl leszünk a nehézségeken. Ebben a helyzetben
mindenkire számítunk! Ne hagyjátok az adó 1%-át elveszni, rendelkezzetek
annak felhasználásáról! Gondoljatok alapítványunkra, amely a jövőben a
segítség egyik forrása lehet! Kérek minden kollégát, támogassa adója egy
százalékával alapítványunkat!
Tisztelt Kollégák!
A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány nevében fordulok Hozzátok.
Korábban elképzelhetetlen dolgok történnek napjainkban. Egy világjárvány közben vagyunk, amely nehéz
és bizonytalan helyzetet teremtett. Nem tudjuk mennyi ideig tart, mi lesz a végkimenetele, de bízunk benne,
hogy odafigyeléssel, a szabályok betartásával, egymást segítve rövid időn belül túl leszünk a nehézségeken. Egy
biztos: az élet más lesz a járvány után. Talán felfedezünk és fontosnak tartunk olyan dolgokat, melyek ma
természetesek, ezért nem is igazán értékeltük azokat. Jobban meg fogjuk ismerni magunkat, és embertársainkat is. Lehet, veszteségeink is lesznek.
Fontos lesz a figyelem, felértékelődik a bajba jutottak, a megbetegedett kollégáink és családtagjaink megsegítése, a szolidaritás kifejezése.
Ebben a helyzetben mindenkire számítunk! Ne hagyjátok az adó 1%-át elveszni, rendelkezzetek annak
felhasználásáról! Gondoljatok alapítványunkra, amely a jövőben a segítség egyik forrása lehet! Kérek minden
kollégát, támogassa adója egy százalékával alapítványunkat!
Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány
Adószámunk: 18174432-1-42
Mozdonyvezetők a Mozdonyvezetőkért!
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Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke
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Mozdonyvezetők a
Mozdonyvezetőkért!

A BAJBA JUTOTTAK,
A MEGBETEGEDETT
KOLLÉGÁINK ÉS
CSALÁDTAGJAINK
MEGSEGÍTÉSÉRE.
2020. március-április

MOZDONYVEZETŐK
A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT
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SEBESTYÉN
FERENC

AKINEK A GŐZÖS VOLT AZ
ott kezdődött az egész,
ARANYÉLET Tulajdonképpen
hogy apám pályamunkás volt. Abban
az időben úgy építették át a vonalakat,
hogy a helyszínen laktak kéttengelyes
vagonokban.

E

zeknek az elejében volt egy kis
konyha, „hadi” ellátmánnyal, a
vagon végében pedig két emeletes ágy, tehát négyen tudtak aludni.
Amikor a hatvanas években kisgyerek
voltam, bizony sokszor nem jött haza
apám, volt, hogy még hétvégén sem.
Hárman voltunk testvérek, és anyám
– hogy igazságos legyen –, amikor ment
apám után az ellátmánnyal, hol egyi-
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künket, hol másikunkat időnként el-elvitt
magával. Ezekhez a
vagonokhoz időnként
egy kis fekete fűtőmozdony is tartozott, persze gyerekként fogalmam sem volt, milyen.
Tetszett a vasút világa,
az iskolában fogalmazást is írtam ebben e
témában, melyet a tanárnőnk fel is olvasott:
„Látjátok, a Feri már
most tudja, mi szeretne lenni!” Ugyan
szüleim keresték is, milyen iskolába
mehetnék, de az én választásom a vasútgépészeti technikum volt. Az iskolán
belül működött vasúti szakkör, ahová
be is iratkoztam. Ez később nagy előnyt
jelentett, mert később a tanfolyamon
már nem kellett például a KE kormányszelepet megtanulni, meg a D2-es fékezőszelepet, mert a szakköri foglalkozá-

sok alatt megismertük. De foglalkoztunk
vonatszámozásokkal, mozdonyvezérlésekkel, egyszóval mindennel, amire a
későbbi mozdonyvezetői tanfolyamon
szükségem volt. A nyári gyakorlatok
pedig vagy a szombathelyi járműjavítóban vagy a vontatási főnökségen teltek, ez egy hónapot jelentett. A nyár
többi részében általában apám akkori
brigádjában helyezkedtem el vízhordóként –, így nem csak a mozdonyos oldalát ismertem meg a vasútnak, hanem a
pályaépítő ágazatát is! A brigáddal voltunk „kötőtelepen” is, ahol a vágánymezőket szerelték össze előre, ez azért
fontos, mert itt egy 375-ös mozdony volt
a belső tartalék, melyre – apám segítségével – többször is felszállhattam.
Érettségi vizsgánkon, 1974-ben Bedőcs Karcsi bácsi, az akkori gépészeti
osztály vezetője volt a vizsgaelnök. A
szakmai tárgyakból mind „dicsérettel
megfelelt” minősítést kaptam, Károly
bátyánk pedig már puhatolózott is, hova
2020. március-április

szeretnék menni dolgozni. Természetesen a vasútra – feleltem –, csak még
a leendő szolgálati hely nem volt biztos.
A bejárás miatt Cellt javasolta, ide is
kerültem végül! Ez még akkor teljesen
gőzmozdonykolónia volt. Hetvennégyben július másodikán beálltam dolgozni, tehát még a nyári szünetet sem vettem ki. Fehér Tamás vontatási főnök úr
9,50-es órabért adott. Elsőként a hathavi brigádba kerültem. Ez gyakorlatilag a mostani nagyrevíziókat jelentette,
részint Cellnek, de a szombathelyi pakurás mozdonyokat is ide hozták. Az
első napon a 424,211-es mozdonyon
dolgoztam, a túlhevítő elemeit kellett
kielemezni. Itt hamar nyilvánvaló lett
számomra, hogy a technikusi vizsgámmal tulajdonképpen kéményseprőnek
szegődtem, mert sokszor olyan koszosak voltunk a kazánok javításánál. Ebben a brigádban 1975 májusáig dolgoz-

tam. Ezután a segédmunkás brigádhoz
csaptak hozzá minket. A megálló vonatoknál a szerkocsiban dobtuk előre a
szenet, máskor a fűtőházi belszolgálatos
brigádban voltunk, a leeresztett salakot
lapátoltuk ki a vágány köziből vagy az
elejehúzásnál segédkeztünk.
És elérkezett ezerkilencszázhetvenhat
május ötödike, amikor a hatvani vontatási főnökségen elkezdtük a mozdonyvezető-tanfolyamot. Nem is voltunk
sokan: talán tizenketten lehettünk.
Szeptemberben volt a vizsgamenet:
Mendéig mentünk ki a Keletiből, ráadásul a nagycsarnokból egy háromszázas
Bivallyal. A kocsiban is vizsgáztunk, ott
az elméletet kérdezték tőlünk. 1977-ben
pedig megkezdődött az „aranyélet”!
Első beosztott gépem a 424,159-es
volt, valamennyit jártam rajta az öregebb mozdonyvezetők között. Amikor
először a Ciklámen expresszel jöttem

haza, megvizsgálták a szalagomat, és
meg is jegyezték, hogy „szerencséd,
hogy Szabadhegyig nem hajtottad agyon
a gépet!” Később a 424,204-esre kaptam beosztást. Ennek a tüzelőajtaja
magasabban volt, mint a többinek, ezért
a fűtők gyakran tévesztették el a nyílást,
és vágták be az ajtóba a lapátot, viszont
annyi előnye volt, hogy például ajkai
szenekkel fűtve, ha nagyon megvastagodott a tűz, legalább
még volt hova nőjön, nem az ajtón
folyt ki… Közben 1979-ben bevonultam
katonának, ahonnan viszont egy év és
egy hónap után le is szereltem. Ekkor
szólt az akkori főnököm, hogy dízeltanfolyam indul, amit aztán el is végeztem,
bízva abban, hogy ezután már könnyebb
lesz a dízelekkel utazni. De azért „szoktatásképpen” ismét gőzösre kaptam
beosztást, ezúttal a 424,104-esre, ami
Tapolcáról került át Celldömölkre.

A győri fűtőházban várja a vonatra járást két 424-es 1970. szeptember 18-án. (Fotó: dr. Kubinszky Mihály)
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Ezen ’81 novemberéig dolgoztam,
majd megkaptam az első dízelemet: az
M62,121-est, igaz, általában csak második emberként. Persze közben, ha volt
valahova gőzösmenet, akkor oda is kiírtak rendszeresen, később pedig a tapolcai Púposokkal próbálták kiváltani
a gőzöst legalább a Ciklámenen, arra is
előszeretettel kiírtak.
Nyolcvanegy decemberében viszont
papíron is megszűnt Cellben a gőzvontatás, legalábbis az arra tervezett forda,
ezután már csak dízeleken utaztam.
Amikor elkezdődött a nosztalgiavonatozás, ott elég sűrűn megfordultam,
legalábbis itt a mi környékünkön: 1991ben a 370,011-el jártunk Tapolcáról Alsóörsön át Balatonfüredre, ekkor Alsóörsön még megvolt a fordító, majd
Balatonfüreden éjszakáztunk. Abban
az időben a déli parton is volt egy nosztalgiamenet, illetve Keszthelyről Tapolcáig még egy. Később szintén ezzel a
mozdonnyal Ausztriában is jártunk egy
különmenettel, ez nagy élmény volt számunkra.
Visszatérve: a dízeles korszakom
1992-ig tartott, ekkor Szegedre kerültem
villanytanfolyamra, majd egy évvel később hirdették meg az oktató-főmozdonyvezetői tanfolyamot, amire magam
is pályáztam. De az akkori főnököm
próbált rábeszélni, hogy inkább menjek

vonalellenőrnek. Nem nagyon fűlt hozzá a fogam, de mivel előtte elvégeztem
a tiszti iskolát, ezért minden feltételem
megvolt ahhoz a munkakörhöz is. Egyszer-kétszer még a főiskolát is felkínálták, de nekem az addigi mozdonyvezetői munkám tökéletesen megfelelt, nem
éreztem volna jól magam egy íróasztal
mellett… A humános hölgynél viszont
átírattam a jelentkezésemet az oktatói
státuszról vonalellenőrire, melyet két
héttel hamarabb bíráltak el, mint az
oktatóit, így megkaptam azt a munkakört: bekerültem a területi vonalellenőrök közé. Így utólag visszanézve azt
kell mondanom: én nagyon boldog mozdonyvezető voltam, hát vonalellenőrként
ugyanezt már nem mondhattam el magamról… 1998-ban kiirtották ezt a szakmát, nem kaptam Cellben státuszt,
Szombathelyre kerültem diszpécsernek.
Időközben berántottak oktatni is, és
2003-ig sorba jártam a celli telephelyeket: Tapolca, Szombathely és Egerszeg.
Szerencsére a vonalellenőri státusz utazásnak minősült, és 2009-ben, amikor
az 56–58 éves vasutasok tömegesen
mentek nyugdíjba, az utolsó pillanatban
érdeklődtem, és szerencsém volt, sikerült elmennem nyugdíjba. Az oktatóság
azonban azóta is megmaradt, megbízási szerződés alapján nyugdíj mellett
végzem ezt a tevékenységet.
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Furfangos öreg Volt olyan szolgálatunk, amiben az esti 1311b vonatot húztuk Győrbe – ekkor a 424,204-esen
utaztam –, majd reggel az 1322-essel
vissza Cellbe. Aki az 1311-est vitte, ő
laktanyázott, mi viszont az 1311b-vel
később értünk Győrbe, nekünk nem járt
laktanya, mi benn a fűtőházban próbáltunk meg aludni egy keveset a mozdonyon. Nyári éjszaka volt, bóbiskoltunk
a fűtőmmel, már amennyire a kényelem
– vagy inkább kényelmetlenség – miatt
lehetett. Hogy kicsit otthonosabb legyen,
levettem a bakancsomat, letettem magam alá a lábrácsra, a lábamat meg
felraktam az emeltyűre. Félálomban
hallottam, hogy megjött a tolatós gépe,
az is pöfékelt mellettünk, szerelt, végezte a szokásos fűtőházi feladatokat. Eljött
a hajnal, lassacskán ki kellett volna
járni a reggeli vonathoz. De akárhogy
nézegettem is: csak egy bakancsot találtam magam alatt. Hát most akkor mi
történt? Ilyen rosszat álmodtam volna,
hogy elrúgtam magam alól? Keresgélem
nagyban, még az emeltyű alá is benéztem, ahol pedig elég sötét van, de a kilométeróra-hajtáson kívül nem volt
más, csak a sok cigarettacsikk – dohányzó kollégáim ugyanis oda szokták
szórni a csikkeket, mert onnan a legnehezebb kitakarítani… Kérdeztem Pista
bácsit, a fűtőmet is, aki szintén kezdett

már magához térni: „Én, fiam, nem láttam, de nem is nyúltam volna hozzá.”
Már arra gondoltam, valaki bedobta a
tűzszekrénybe, jól is néztem volna ki,
ha egy fél pár bakanccsal tértem volna
haza! De Pista bácsi közben adott egy
tippet:
– Te, a tolatóson az este a Rosta Lacit
láttam – nekem akkor ő persze Rosta
Laci bácsi volt –, ő amúgy is egy vicces
természetű ember, nem az vihette el
magával?
De engem nem vigasztalt, hogy valahol a tűzszekrénybe került vagy elvitte
magával, a lényeg, hogy ilyen csúfságba
estem: fél pár bakancs volt csak a lábamon! Nem volt mit tenni, elérkezett az
idő, leszálltam a gépről, hát a jobb oldali hajtórúdra, a főcsapágy elé volt téve
a keresett lábbeli. Nagy megkönnyebbülés volt, de sajnos nem tudtam az
öregnek ezt visszaadni – furfangosabb
is volt nálam, meg ahogy a katonaságnál
szokott lenni: az öreg szívatja a fiatalabbat, de fordítva nem nagyon megy a
dolog.
Siklás! A 424,204-essel egyszer sikerült még a sín mellé is menni, az igaz,
hogy nem az én hibámból. Győrből indultunk, 1348-as, háromnegyed nyolc
körül van este Pápán. Gyömörét elhagytuk már, egyszer csak erős berregést
hallunk, meg rázkódott is a mozdony!

Nézzük egymást a fűtővel tanácstalanul,
de közben már folyt előre a szén, a szerkocsiládákból kiborultak a cuccaink, itt
nagy baj van, megálltunk.
Megállás után nézem körbe a gépet:
az egyik szerkocsiágytoknál, pont ami
a légtartály mögött van, a hordrugó-függvasnak leszakadt a teteje, a rugó
elszabadult, persze, hogy abban a pillanatban siklott a kerék. (Később, mikor
hátra mentem a vonat mellett, néztem,
hogy a leesett kerék a sínrögzítésnél
vagy négyszáz geo-csavart letört.) Romhányi László – későbbi főkalauz – volt
a vonatvezető, őt küldtem be az állomásba, de elismerte, ilyet még ő sem
látott! Hiába pöfögtünk ott egy helyben,
nyilván egy tapodtat sem tudtunk menni semerre sem: vágányzár lett a vége.
Mögöttünk volt a Ciklámen expressz,
előttünk az 1311-es melós vonat, egyik
sem tudott elmenni. A magasságos irányítás végül is úgy döntött, hogy a
veszprémi Dácsiát kiküldték Győrből,
visszavitte a mi négy kocsinkat Győrbe.
Ezután mögénk járt a Ciklámen gyors,
elénk meg a személyvonat, a partoldalba leszállították az utasokat, és a két
vonat utasait gyakorlatilag megcserélték. Az öregasszonyok persze sivalkodtak, mert egyrészt a lépcsőről nem ért
le a lábuk, utána meg felszállni nem
nagyon bírtak: a lépcsők ugyanis nagyjából derékmagasságban voltak.

– Emiatt az akármi miatt kell nekünk
itt bukdácsolni! Pedig nincs ennek semmi baja! – kárálták, ahogy elmentek a
mozdony mellett.
Na, akkor lássatok valamit, mert most
már kezd besötétedni – a fejekben is,
gondoltam, és fogtam a pipicset, ami
talán még a római korból maradt ránk,
odatettem a siklott kerék mellé, na, akkor meg azon szörnyülködtek!
Éjfél körül kiért a szombathelyi segélymenet, jött vele a gépészeti osztályvezető-helyettes. Megszemlélte a helyzetet:
– Vezér úr, csak egyre lennék kíváncsi! Nekem ennek a függvasnak a másik
felét hozza ide! –, és mutatja a törött
hordrugó-tartóvasat.
– Az a helyzet, hogy azt most éppen
nem tudom prezentálni… főleg a sötétben, hol keressem? Meg ki tudja, hogy
az elpattanó vasdarabot a rugó hova
lőtte ki?
Azért valahogy belenyugodott. Éjjel
fél háromra fűzték be az új függvasat,
meg visszaraktak minket a sínre. A
legborzasztóbb viszont az volt, hogy
előírták, hogy Cellig 15 kilométeres sebességgel mehetünk csak! Na, az valami borzasztó volt, gőzössel ennél hos�szabb menetet nem csináltunk.
Dani Szabolcs

Gyömöre állomást hagyja el az 1977. július25-én Győrből Celldömölkre közlekedő 1322 számú személyvonat, élén a 424,224-es géppel. (Fotó: dr. Kubinszky Mihály)
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Adalék egy

GŐZMOZDONYRÓL
A Mozdonyvezetők Lapja 2019. május-júniusi számának 44. oldalán lévő –
Csizmadia László mozdonyvezetőről szóló írás ösztönöz engem arra, hogy
a témában „főszereplő” 328,646 psz. gőzmozdonyhoz kapcsolódóan más
aspektusban is közöljek az olvasókkal néhány érdekességet. Ehhez azonban
a mozdonyról modellt készítő hírességről is szólnom kell.

D

r. Varga Sándor 1912-ben született Hódmezővásárhelyen. Középiskolai tanulmányai után
Szegeden szerzett jogi diplomát, majd a
MÁV Vezérigazgatóságára került, ahol a
Gépészeti Szakosztály jogi vonatkozású
feladatait látta el. Már gyermekkorában
csodálattal bámulta az óriási gőzmozdonyokat, s ha tehette minden nap vasutazott: felkönyörögte magáz a mozdonyokra, nem tudott betelni a masinák precíz
46

működésével. Vasútmodell építő szenvedélye ebből az időszakból eredeztethető. Néhány év alatt nemcsak hazai,
hanem nemzetközi viszonylatban is elismert vasútmodell építővé vált. A gyönyörű – általában M= 1:10 léptékű – modellek az akkor Nehézipari Központ
kezdeményezésére az általa vezetett
modellépítő műhelyben készültek. Tucatnyi csodálatos kivitelű, egyrészt önállóan is működő gőzmozdony modell

tulajdonosa lett, melyeket rendszeresen
kiállított, vagy éppen működtetett is.
Nyugdíjazása után Hódmezővásárhelyre költözött vissza, ahol házának
udvarán felállított nyeregvasútján mutathatta be működő modelljeit. A sok
modell, tervrajz, írat rendszerezése,
tárolása, a modellek bemutatása egyre
nehezebbé vált. utolsó tíz évében sokat
betegeskedett, 2002. március 7.-én,
90 éves korában érte a halál. Korábbi
2020. március-április

megismerkedésünket követő személyes
barátságunk okán, majd később a Vasúttörténeti Alapítvány égisze alatt gondoztuk mi is Őt és – közeli hozzátartozó
híján – saját halottunként búcsúztattuk
el.
Dr. Varga Sándor ny. MÁV igazgató
előttünk régóta ismert volt az 1930-as
évektől saját maga által készített mozdony-modell gyűjteményéről és egyéb
műszaki dokumentáció táráról. Középiskolás diákként építette meg első modelljeit. Joghallgatóként már 1932-ben
megkapta az engedélyt a mozdonyok
megszemlélésére és fényképezésére modelljei elkészítése céljából. Mintegy 14
magyar és angol gőzmozdonyt mintázott
meg makettnek és sűrített levegővel, illetve gőzzel működtetett modellnek. A
hódmezővásárhelyi kertjében kiépített
pályaszakaszon „Hódtó Expressz” jelzéssel alkalmanként, egészen 1978-ig
közlekedtek a modellek - a hozzá kapcsolt csapágyas ülőkén 1 fő utassal.
A 328,646-os modellt 1,5 bar nyomású
gőz fel-, és folyamatos utántöltéssel működtette. Amikor Sanyi bácsi befűtötte
egyik-másik mozdonyát, az őt korbevevő

2020. március-április

gyermek- és
felnőtt csapat
leg na gyobb
örömére, lehetett rajtuk vonatozni nekik
is. Az utolsó
ilyen bemutatót számunkra
1978-ban szervezte meg, ahol többek között az időközben Alapítványunkhoz került 328,646
és 303,001 pályaszámú modelljeivel is
utazhattunk. Az idő múlásával más la-

alapítványunk akkori egyik legértékesebb tárgya Paragi József és Zsigmond
József mesteri munkáját dicséri. Amikor
elkészült, örömmel számoltunk be Sanyi
bácsinak a fölújított 328-asról, aki elgyönyörködött a fotóinkon és őszintén örült,
hogy még egyszer egészben láthatja egykori kedvencét.
A modellt 1932 és 1936 között építette
meg. Az eredeti mozdony Szeged fűtőház
állagába tartozott (majd további sikeres
pályafutása után selejtezésére 1971. január 22.-én Tapolcán került sor). Rendszeresen átjárt Szegedre a gőzöst lefény-

kásba költözött, s a mozdonyok szétszedve a szekrényekben várták jobb sorsukat. Alapítványunk nemes törekvéseit
ismerve több műszaki könyvet, fotót,
rajzot adott nekünk, míg 2000. december
20-án – mintegy karácsonyi ajándékként
– a személyes kapcsolatunk okán nekünk adta a 328,646 pályaszámú 1:10-es
arányú „működő” modelljét. Nagy örömünkre két nyugdíjas mozdonyvezető
kollégánk szívesen vállalta a kosárban
elhozott modell teljes fölújítását, amelyet több mint
félévi kitartó
munkával sikeresen befejeztek. A gyönyörű munka,

képezni, lerajzolni, leméretezni, mivel
nem volt birtokában semmilyen tervrajz.
A modell elkészülte után a sok bemutatása, kiállítása hírére a németországi
Henschel mozdonygyár megküldte neki
az eredeti mozdony teljes tervdokumentációját. A 328-as sorozatú mozdonyok
közül a 601 – 683 pályaszámúakat
ugyanis a gyár 1920-ban építette, illetve
szállította le a MÁV-nak.
A modellt a MÁV szegedi Területi Igazgatóság Palotájának folyosóján üvegvitrinben tároljuk és onnan visszük
rendszeresen aktuális kiállításokra.
Nagy József ny. MÁV főtanácsos, kuratóriumi titkár
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A kék csoda

telezésében befejeződött észak-olaszországi Valtellina vasút
67 km-es vonalának villamosítása 3000V 15Hz-es háromfázisú, kettős felsővezetékű rendszerrel. Az első járműveket a
Ganz szállította, de miután Vado-Ligure-ben felépült a Westinghouse mozdonygyára – a Ganz a banki döntéshozók kishitűsége okán kihátrált az üzletből – ott készültek a Kandó
és kiválasztott csapata által megtervezett mozdonyok. (4. és
5. ábra.)

Első rész

Hogy mi a kék csoda? Nem fogják elhinni! Valamikor a hetvenes évek közepén,
amikor én még igazán zöldfülű vasutas voltam, egy idősebb kolléga hívta
így a V43-as mozdonyt. Persze abban az időben még irigyelt beosztásnak
számított Szilin szolgálatot teljesíteni. De minden elmúlik egyszer. Ami
tegnap még kiváltságnak minősült, ma egyesek számára átok. Sic transit
gloria mundi!

A

közelmúltban fejeztem be egy cikksorozatot az Indóház című lapban a V43-as sorozatú vontatójárművekről. Most úgy gondoltam, hogy egy kissé más
megvilágításban, a történelmi hátteret is alaposan áttekintve, egykori kollégáimmal, a mozdonyvezetőkkel is megosztom
a szilivel kapcsolatos gondolataimat. Köztudott, hogy az
Indóházat nemcsak a vasútgépészet rejtelmeiben jártas emberek olvassák, ezért ott ennek megfelelően – elsősorban
saját tapasztalataim alapján, szubjektív módon – mutattam
be e nagy érdemeket szerzett, de működése során sok betegségen átesett masinát. A Mozdonyvezetők Lapját azonban
többnyire szakmabeliek, masiniszták lapozgatják, ezért itt
ennek megfelelően alakítom soraimat.
Persze most sokan kérdezhetik, mi vitt rá arra, hogy ezt
a témát válasszam? Nos ennek több oka is van. Az egyik az,
hogy – bár ezt sokan kétségbe vonják – kihalófélben lévő
sorozatról van szó, hiszen a motorvonatok és a beígért új
mozdonyok valószínűleg kiszorítják majd ezeket a régi járműveket, és ha nem is tűnnek el teljesen hálózatunkról,
nagyon a perifériára szorulnak. A másik ok abban keresendő, hogy rengeteg tévhit lengi körül e ma már sokak által
pokolba kívánt gépeket. Az is komoly szerepet játszott témaválasztásomban, hogy aktív koromban legtöbbet ezeken a
mozdonyokon dolgoztam, tehát volt szerencsém alaposan
megismerkedni velük Természetesen – ahogyan tőlem ezt
már megszokhatták – a konstrukció létrejöttéhez vezető
hosszú utat is megpróbálom bemutatni. Elárulom, tényleg
hosszú lesz az út, amíg írásom főszereplőjéig, a V43-ig eljutunk, de ígérem, nem lesz unalmas. Lássuk tehát először a
történelmi előzményeket!

A tizenkilencedik század végére egyértelművé vált, hogy
a villamos energia alkalmas vasúti vontatójárművek meghajtására, a gőzmozdonyok kiváltására. ( A közúton már az
1880-as években megkezdődött a városi vasutak villamosítása, de a korabeli villamoskocsik alacsony sebességük és
nagyon kicsi teljesítményük révén valójában csak a lóvasút
kiváltására voltak alkalmasak, ezért ezekkel a járművekkel
e cikkemben nem kívánok foglalkozni.) 1895-ben az Egyesült
Államok keleti partján működő B&O R.R. egyik vonalán
alacsony, 675V egyenfeszültséggel, a világon elsőként megindult a nagyvasúti villamos vontatás.

Az első villanymozdonyok forgóváz nélküli kétszekciós
kialakítással épültek. A villamos energia merev kialakítású
felsővezetékről, egy mai szemmel nézve rendkívül furcsa
áramszedőn keresztül jutott el a vontatómotorokhoz, amelyek
fogaskerék-áttétel nélkül, közvetlenül hajtották meg a kerekeket. (A 2. ábrán a New York – New Haven Railroad egyik
mozdonyának hasonló kialakítású, fogaskerék-áttétel nélküli motorja látható.) A négy darab vontatómotor egyenként
270 kW teljesítményt tudott leadni, tehát a gép összteljesít-

ménye elérte az 1080 kW értéket. Meglepő módon ez az otromba jószág képes volt akár 60 mph (96 km/ó) sebességre
is felgyorsulni. Az Egyesült Államok keleti partján valójában
az a tény lendítette előre a vasutak villamosítását, hogy a
gyorsan növekvő nagyvárosokban igyekeztek a pályaudvarok
vágányait a föld felszíne alá vinni, ahol azonban nehezen
megoldható problémát jelentett a gőzmozdonyok füstölése.
(3. ábra)

Európa sem váratott magára sokáig. Ami számunkra ebben a témakörben a legfontosabb és amire büszkék lehetünk
az nem más, mint az 1902-ben a budapesti Ganz gyár kivi2020. március-április

Foglalkozzunk egy kicsit néhány gondolat erejéig a háromfázisú, kettős felsővezetékkel kiépített rendszerrel! Sokan
mondják, hogy ez a megoldás gazdaságtalannak, sőt tulajdonképpen zsákutcának bizonyult, ezért építették át az Itália északi részén hét évtizeden keresztül problémamentesen
üzemelő több mint 1300 kilométeres, három fázissal villamosított hálózatot 3000 V egyenáramúra. Az okok azonban
– mint a későbbiekben látni fogjuk – máshol keresendők. Itt
utalnék Kandó egyik tanulmányára, amelyben a tízes évek
végén gazdaságossági alapon hasonlítja össze – az akkorra
már 3,7 kV 16,7 Hz táplálásra átalakított – észak-olasz villamos vasutakat a 3000V egyenáramú megtáplálással üzemelő, és a saját, teljesen újszerű, ipari periódusú fázisváltós
mozdonyokkal megálmodott rendszerével.
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Tanulmányában figyelembe vette az energiaátvitel, valamint a létesítés és fenntartás költségeit egyaránt. Bebizonyította, hogy a három közül az ő ipari frekvenciás, fázisváltós
rendszere a leghatékonyabb. E tanulmány alapján vette
tervbe az FS a közép-olaszországi vasúthálózat 10 kV 45
Hz-es (akkoriban Olaszországban 45 Hz volt az ipari frekvencia) megtáplálással kiépítendő villamosítását. Külön
érdekessége a dolognak, hogy sok olasz szakember – elsősorban Donati, az olasz villamos vontatás meghatározó és
elismert egyénisége – ragaszkodott a szerintük jól bevált
háromfázisú, kettős felsővezetékű megoldáshoz. A próbák
lebonyolításához a 172 km hosszú Róma-Tivoli-Sulomna vonalat villamosították a fent említett szisztéma szerint. A
háromfázisú megtáplálással működő E471-es sorozatú fázisváltós villamosmozdony 1928-ra készült el. (6. és 7. ábra.)
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pedig már nem állították helyre eredeti állapotában. Végül
az FS a kevésbé gazdaságos, de egyszerű egyenáramú megoldást választotta, majd az 1970-es évek elején az egységesítés érdekében az észak-olasz háromfázisú vonalakat is
egyenáramúra építette át. Ezzel véget ért egy technikai
szempontból izgalmas és érdekes korszak.
De térjünk vissza a huszadik század kezdetéhez! Néhány
európai országban (például Svájcban vagy Észak-Olaszországban) erre az időre tehető a nagyesésű hegyvidéki folyókra telepített villamos erőművek építési lázának kezdete. Az
erőművek tulajdonosai minél több villamos energiát szerettek volna értékesíteni, ezért keményen lobbiztak annak érdekében, hogy a vasúttársaságok villamosítsák a vonalaikat.
E törekvésük pedig találkozott a vasutakat üzemeltető cégek
igényeivel, hiszen a hegyvidéki vaspályákon komoly nehézségekkel járt a gőzvontatás fenntartása, nem csak az erős
emelkedők, lejtők és kis sugarú pályaívek, de a hosszú alagutak miatt is. Komoly fejtörést okozott azonban a vontatási
célokra használható áramnem kiválasztása.
A tizenkilencedik század végére a segédpólus feltalálása
az egyenáramú motorokat alkalmassá tette mozdonyok meghajtására. E motorok karakterisztikája tökéletesen megfelelt
a vasúti vontatás követelményeinek, fordulatszámuk szabályozása egyszerű, könnyen megvalósítható feladat elé állította a mérnököket. Így azután érthető, hogy az 1900-as évek
elején a villamosításban úttörő szerepet vállaló vasúttársaságok egy része e megoldás mellett döntött. Azonban az
egyenáram esetén alkalmazható viszonylag alacsony feszültség és a betápláló állomásokon létrehozandó átalakítók (akkoriban motordinamók) komoly gazdasági hátrányokkal
jártak. Az Olaszországban már működő háromfázisú rendszer pedig a kettős felsővezeték alkalmazásából adódó problémák miatt váltotta ki egyes szakemberek ellenérzését.

Ebben a rendhagyó, különleges esetben tehát nem az egy
fázis-több fázis átalakítása volt a cél, hanem a három fázis-több fázis. A fázisváltó itt azt a célt szolgálta legfőképpen,
hogy lehetővé tegye a lassan forgó, fogaskerék áttétel nélküli motorokkal hajtott jármű egységnyi fázistényezővel és
megfelelő hatásfokkal történő üzemeltetését. (Kandó fázisváltójával a későbbiekben, a hazai mozdonyok ismertetése
során majd még részletesebben foglalkozom.) Minden más
híresztelés ellenére a Róma-Tivoli-Sulomna vonalon megvalósított villamosítás beváltotta a hozzáfűzött reményeket, de
sajnos a II. világháborúban a vasút elpusztult, a háború után
50
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(Azért a svájci Simplon vasutat az olaszországihoz hasonló
háromfázisú rendszerrel építették ki. 8. ábra) Így érthető,
hogy az érdekeltek figyelme az egyfázisú, váltakozó feszültségű rendszerben látta a jövő útját, mert e szisztéma bevezetésével a kellően magas felsővezeték-feszültség alkalmazása jelentősen csökkentette az energia szállításának
veszteségeit, a mozdonyba épített transzformátor több fokozatú megcsapolásával a fordulatszám könnyen és gazdaságosan változtathatóvá vált, és a hozzá kapcsolt egyenáramú
motorhoz hasonló felépítésű és azzal azonos karakterisztikájú egyfázisú kommutátoros motor kiválóan alkalmazkodott
a vasúti vontatás igényeihez. Igen ám, de az ilyen motorok
40-50 Hz váltakozó áramú betáplálás esetén nagyon rossz
kommutációval dolgoztak, üzem közben megengedhetetlenül
erős kefeszikrázás lépett fel, hiszen az indukciós folyamatok
következtében a kommutátor szeletfeszültsége általában
jóval meghaladta a még elviselhető szintet. A katasztrofális
kommutáció javítására több megoldás is született, de valamire való eredményt ez idő tájt csak tápfeszültség frekvenciájának jelentős csökkentése hozott. Az erőművek többsége
azonban nem csak a vasúti vontatás számára szállított energiát, hanem ipari és lakossági felhasználásra is, többek között
világítási célokra. Ebből adódóan a periódusszámot Európában 42-50 Hz-ben határozták meg, hiszen alacsonyabb
frekvencia esetén a fényerő erős vibrálása már kifejezetten
és érzékelhetően zavarja a szemet, tehát alkalmatlan világításra. Olyannyira, hogy kezdetben a kisperiódusú mozdonyokon világítás céljára külön dinamót alkalmaztak.
Mint idevágó érdekességet elmesélem, hogy Ausztriában,
a Stubai völgyében, az Innsbruckot Fulpmessel összekötő,
1000mm nyomtávolságú, 18 km hosszú kisvasutat 1904-ben
2500 (kettőezer ötszáz) V, 42 Hz ipari periódusú feszültséggel villamosították. A motorkocsiba épített egyfázisú kommutátoros motorok max. 40 LE teljesítményt tudtak leadni.
A kisvasút megtáplálását 1983-ban 900V egyenfeszültségűre alakították át. Az 1930-as évek közepén a Német Birodalmi Vasút (DRG) – Kandó sikerein felbuzdulva – a németországi Höllental vasútvonalát 20 kV 50 Hz-es rendszerrel
villamosította. Akkoriban a berlini városi vasutaknál a helyhez kötött alállomásokon már alkalmaztak vízhűtéses, vákuum-szivattyús, vastestű egyenirányítókat, tehát az elv
ismert volt, csak át kellett szabni, mégpedig úgy, hogy alkalmazható legyen mozdonyokban is. Az 1936-ban a közforgalomnak átadott höllentali villamosított vonalon három különböző rendszerű mozdony dolgozott. Az egyik fajta az
2020. március-április

AEG-BBC által kifejlesztett típus volt, amelyik vízhűtéses
egyenirányítóval oldotta meg a motorok táplálását, a másik
egyfázisú kommutátoros motorokkal felszerelve az SSW
hírnevét öregbítette, és természetesen a KRUPP művek is
képviseltette magát fázisosztós, indukciós vontatómotorokkal működő mozdonyaival. Mindhárom típus 1960 májusáig üzemelt a vonalon.
Nos, miután az ezerkilencszázas évek elejére világossá
vált, hogy az egyfázisú, ipari periódusú villamos energia
egyelőre nem igazán alkalmas nagyvasúti vontatójárművek
közvetlen táplálására (bár mint láttuk, voltak azért sikeres
próbálkozások), a többfázisú indukciós motorokhoz (az egyfázisú indukciós motor mint tudjuk, önmagától nem képes
megindulni ezért alkalmatlan vasúti vontatásra) pedig bonyolult, többes felsővezetékre volt akkoriban szükség, ezért
megszületett az átalakítós mozdony ötlete. Az Oerlikon Gépgyár 1902-ben azzal az ajánlatával lepte meg a Svájci Szövetségi Vasutat, hogy saját költségén villamosítja a Gépgyártól, Seebachon át Wettingenig vezető vasutat azért, hogy
kipróbálhassa saját tervezésű, egyfázisú, ipari periódusú
feszültséggel táplált mozdonyát. A kísérleti mozdony 15 kV
50 Hz periódusú felsővezetékről kapta a táplálását. A mozdonyba épített átalakító egy transzformátorból és egy egyfázisú, kalickás forgórészű! hajtómotorból állt, amely állandó
fordulatszámmal hajtotta a 400 kW teljesítményű egyenáramú dinamót. A kettő darab, egyenként 150 kW-os vontatómotor szabályozása a dinamó feszültségének változtatásával, a mezőgyengítés pedig a motorok külső gerjesztésének
csökkentésével történt. (V.Ö: V63-as vagy ahogyan ma nevezik, 630-as sorozatú mozdonyok mezőgyengítése!) Nos, ez
volt a világ első ipari periódusú mozdonya, sőt, ez volt az ős
Leó. A vontatójármű a próbák során nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A teljesítményéhez képest túl nagy
súllyal rendelkezett, ráadásul a hatásfoka is kívánnivalókat
hagyott maga után. Így azután egy időre a feledés homályába merült. Az egyfázisú, váltakozó feszültséggel villamosított
vasútvonalakon akkor a kisperiódusú rendszer győzedelmeskedett.
A folytatás lapunk következő számában lesz olvasható.
Móricz Zsigmond
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Selejtező hadjárat
A legutóbbi fiaskó után már nem bocsátkozom jóslatokba, ugyanis a
bérmegállapodás időpontját nem igazán sikerült eltalálnom. (Még szerencse,
hogy nem azon a héten adtam fel a lottót – mondjuk, azóta se jutottam el addig).
Sokan zúgolódnak, de ahhoz képest, hogy a szakszervezetek két számjegyű
bérfejlesztésért küzdöttek, voltak olyan ágazatok, ahol hármat is kaptak – 9,75.

A

z idei év számomra további apró
örömöt hozott: nyolc év után
visszakerültem Komáromba!
Nem tűnik gigantikus eseménynek, de
számomra nagy ajándék. A 2011. decemberi menetrendváltás homlok egyenest
szembement a választási ígéretekkel és
újra két pár személyvonatra szűkítette a
személyforgalmat a 4-es és 5-ös vonalakon. Ennek köszönhetően a kisebb létszámmal, a régi törzsgárdával is bőven
kiszolgálhatóvá váltak ezek, mi pedig
mehettünk vissza Győrbe. Büntetésként
éltem meg és nem éreztem túl jól magam.
Idén februárban a Kisvezénylő megállított és megkérdezte, hogy mit szólnék
hozzá, ha áprilistól áttenne szűkebb hazámba. Azt feleltem, hogy ne várjunk
addig, azonnali hatállyal szeretném az
áthelyezést! Azért csak áprilistól kerülnék a komáromi létszámba – folytatta -,
mert akkor megy nyugdíjba Horváth
Sanyi bácsi és az ő helyét örökölném
meg. Hogy ez mi mindennel jár együtt,
akkor még nem tudhattam!
Abban biztos voltam, hogy előbb, vagy
utóbb újabb szolgálatképtelenséggel gyarapodik az amúgy elég rövid listám (14
év alatt mindössze hat géppel hasaltam
el), hiszen a fehérvári Bz-k messze alulmúlják az elvárható megbízhatóságot,
de azt nem gondoltam volna, hogy rögtön
a visszakerülésem utáni második szol52

gálatban történik mindez.
Az első szolgálatképtelenségem még a
pályám elején a 143-as Giganttal történt
– ha jól emlékszem. Az első Bz-s fekve
maradásom viszont 2011 nyarán esett
meg, szintén fehérvári motorossal. Akkor valami hajtómű hiba miatt nem jutottunk messzebb Szőny megállóhelynél,
ahonnan a komáromi tartalékkal húztak
vissza. Ezúttal az 5-ös számú vonalon
hasaltam el.
Fehérvárról tartottunk Komáromba,
Mór és Bakonysárkány állomások között.
Alig két kilométerre az utóbbi állomástól
füst szagot éreztem a vezetőálláson. Belesandítottam a tükörbe és lám: megválasztottuk a legújabb pápát! A fénysebes-

séghez közeli 70-75 Km/h-nak és a
csehszlovák mérnökök által a tökéletességig csiszolt aerodinamikai adottságnak
köszönhetően a füst teljesen beterítette
a járművet. Ekkor kiáltotta el magát a
jegyvizsgálóm az utastérben, hogy tűz
van és álljunk meg. Gondolkodás nélkül
cselekedtem, megálljt parancsoltam a
jószágnak, a motort leállítottam és az
esetleges tűz felkutatására indultam. Az
egész jármű füstben állt, ezért sietve
ajtót nyitottunk, hogy némi légmozgás
oxigént is juttasson a tüdőnkbe. Leszálltam a pesung oldalba, fürkésztem a gép
alját. A keletkezet füstfelleg lassan eloszlott, már csak a kipufogóból szállt ki a
maradék. Folyadék szivárgását nem
2020. március-április

észleltem, törést, lógó alkatrészt nem
találtam. Úgy döntöttem, hogy nem maradunk a nyílt vonalon, pláne ennyire
közel az állomáshoz – ahova az esetleges
segítség (mentő, tűzoltó) is könnyebben
odatalál -, így újra riadót rendeltem a
gépháznak és komótosan, fokozott figyelemmel, némi füst leple alatt bekocogtunk a Pápamobillal Bakonysárkányra.
Még megállás előtt leállítottam a motort,
majd megrendeltem a mentesítést. Utasaink (az a három ötven év feletti) egészségügyi problémára nem panaszkodtak,
így kékpuklis kocsit nem kellett hívni.
Segítségünkre az utolsó üzemképes Bz-t
hozta el egy fehérvári kolléga egy remot
Csörgő (vagy, ahogy Győrben hívtuk:
hegyi oroszlán) segítségével. Laza 126
perc késéssel indultunk tovább.
Egy héttel később már kezdtem úgy
érezni, hogy Totyi bácsi helyét megörökölni egyet jelentett a gépek kiszuperálásának előjogával is. Ötödik szolgálatomat adtam, de a második Bz-t is
kiselejteztük. Lassan rosszabb statisztikám lesz, mint Géprongáló barátomnak!
A második eset ezúttal Fehérvárra
érkezés után, vezetőállás cserét követően – épphogy letettem a cuccom -, leállt
a motor. Behelyeztem a KZ kulcsot, el2020. március-április

fordítottam és lám:
bejelzett a szeszhiány… akarom mondani a vízhiány! Rögvest
telefonért nyúltam és
tájékoztattam a helyi
felvigyázót az esetről.
Ő cserével kecsegtetett, de pár perccel
később megjelent a
tükörben a márkaszerviz három jeles
képviselője és a rájuk
vigyázó kutya. Az
egyik kannában hozta a minden bizon�nyal megfelelő keverési arányú hűtőfolyadékot, a másik a szerszámokat, a
harmadik pedig egy borítékot. A szerszámos volt a legvékonyabb, így ő kígyó
módjára beslisszant a 193-as Bz és a
peron közé, kinyitott két golyóscsapot, a
kannás a szárnyszivattyúhoz tartotta az
eszközt és pumpálni kezdett, a harmadik
pedig megvakarta a pumiszerűség füle
tövét. A művelet végeztével ellenőrizték
a kiegyenlítő tartályt, amiből ekkorra
kisebb tócsa terült szét az utastérben.
Kicsit szivárgott a zárókupaknál. Egyetlen csavar eltávolításával lekapták a fém

burkolatot, megszorították a laza sapkát,
és már indulhatott a dízelmotor. Megköszöntem a gyors javítást és tíz perc késéssel rajtoltunk Komáromba.
Azután, hogy átadtam a leváltómnak
a járgányt, három órával később, visszaútban Almás de Füzitőn ismét megállt a
motor. Közel hét liter vizet szivattyúzott
fel, hogy tovább tudjon indulni. Mivel
ilyen jószággal tovább biztonságosan
szolgálatot ellátni nem lehetett, kértem
a fehérvári felvigyázót, hogy cseréljük ki
– ha van mire. A rendelkezésre álló két
gép közül a 321-est kaptuk meg, ami ráadásul frissen ki volt szerelve és a délelőtt megismert kutya őrizte.
Mikor kiderült a csere lehetősége, elkezdtem számolgatni, hogy nagyjából
mikor járhattam utoljára ebben az intézményben. Csak a blogom tudott segíteni:
hat évvel ezelőtt (szintén áprilisban),
amikor osztrák munkanélkülieket és
kisnyugdíjasokat vittem a fehérvári szovjet hősi temetőhöz koszorúzni. Akkor a
2143-as Csörgőt vittem be napi vizsgára,
de valami olajcsövet is cseréltek és negyven liter motorolajjal egészítették ki a
készletet. Valamint akkor még állt a régi
torony…
Dankó Balázs
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ÁLLJA A SARAT,
de üzleti tervet
módosít a MÁV

A járványhelyzetben is rendben működik a MÁV csoport, de folyamatosan
modellezi a lehetséges változásokat. Egyes beruházásai átütemezésével
milliárdokat takarít meg, miközben jelentősen csökken a menetjegyés pályadíjbevétele – derül ki Dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató
Világgazdaságnak adott interjújából.

A magyar vasút teljes üzemszerűséggel működik. A MÁVStart Zrt. naponta mintegy 3100 szerelvényt indít, hogy biztosíthassa a 30 százalékos kihasználtságot a megfelelő védőtávolság érdekében. Ugyanakkor a közlekedési korlátozások
miatt annyira lecsökkent az utasainak száma, ami máris
milliárdos, a járványhelyzet elhúzódása esetén pedig több
tízmilliárdos bevételkiesést okoz számára – közölte a Világgazdaságnak adott interjújában Homolya Róbert, a MÁV csoport elnök-vezérigazgatója. Ráadásul az egy évvel korábbinál
kevesebb tehervonat is használja a MÁV pályáit, így zsugorodott a társaság pályadíjbevétele, miközben az egészségügyi és
biztonsági intézkedések előre nem tervezett költségként jelentkeznek.

Homolya Róbert tájékoztatása szerint a MÁV állja a sarat:
a likviditása rendben, az üzleti terv módosításának köszönhetően pedig milliárdokat takarít meg például azzal, hogy
egyes beruházásokat a jövő évre csoportosít át. A csoport
biztosítja mind a 38 ezer dolgozója munkahelyét. Ám, ha néhány hónap múlva sem javul a helyzet, a csoport az állam
segítségére szorulhat. Egyelőre azonban a folytatáson a fókusz:
a MÁV most a tervezésekre összpontosít, szándékai szerint az
év végén kihirdeti a 115 mozdony beszerzésére kiírt pályázat
eredményét. Az új mozdonyok jelentős kapacitással és vontatási képességgel rendelkeznek majd, kommunikálni tudnak a
vonatbefolyásoló rendszerrel, és óránként akár 200 kilométeres sebességre is képesek. Több százmilliárd forintos fejlesztések folynak a háttérben. A MÁV még áprilisban üzembe
helyez négy újabb, Szolnokon készült, sokcélú IC+ vasúti kocsit.
Amint lehet, újraindul a munka a svájci gyártó magyarországi gyárában, folytatódhat a KISS emeletes motorvonatok utasforgalmi próbaüzeme is.
Folyamatosan modellezzük a lehetséges változásokat is. Hangsúlyozom, hogy a csoport nagyon fegyelmezetten és szolgálatkészen hajtotta végre a szükséges intézkedéseket, ennek köszönhetően pedig teljes üzemszerűséggel működik a magyar
vasút, amit külön köszönök minden egyes vasutas munkavállalónak, akik nap mint nap szolgálatba állnak, és biztosítják a
zavartalan vasúti ellátást– jelentette ki az elnök-vezérigazgató.
Mosz/vg.hu
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az érdekek megfelelő képviselete
szolidaritás, kollegialitás
munkajogi védelem
büntetőjogi védelem
felelősségbiztosítási védelem
balesetbiztosítási védelem
élet-, betegség- és balesetbiztosítás családtagoknak is
köthető
utasbiztosítás
Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért
Alapítvány
kedvezményes mobilflotta
sport-, szabadidős- és kulturális rendezvények
nemzetközi kapcsolatok
Mozdonyvezetők Lapja
MOSZ kiadványok
MOSZ ajándéktárgyak
MOSZ tagkártyával járó kedvezmények (fejlesztés alatt)

LÉPJ BE HOZZÁNK!
JÁR NEKED!
www.mosz.co.hu
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