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Amint az ismeretes, 
tárgyalások folytak 
és folynak a MÁV-
TRAKCIÓ vezető-
ivel a 2010. március 
31-én átadott követelé-
sek tárgyában, amiből 
a Kollektív Szerző-
dés Helyi függelékei-

nek megkötése teljesült. A munkáltatóval ezeket a he-
lyi megállapodásokat kötötték meg a kollégák, de a 
munkaügyi vita jogi lezárására nem került sor. Az 
tovább folyik napjainkban is, melyet kiterjesztettünk 
egy, a foglalkoztatási biztonságot a 2013. év végé-
ig garantáló megállapodás igényével, továbbá a KSZ 
Helyi függelékei által biztosított foglalkoztatási ru-
galmasságért cserébe személyi alapbér kompenzáci-
ót kértünk. A 21. hét tárgyalássorozata a munkáltató 
részéről a munkavállalói akaratérvényesítést jogelle-
nes sztrájkként vizionálta, hírleveleiben riogatta a 
mozdonyvezetőket, hogy a szakszervezetük vezetői 
veszélybe sodorják őket. Mindig is bepárásodik az 
ember tekintete attól a megható gesztustól, amikor a 
munkáltató arra hivatkozik, hogy megvédi dolgozóit 
saját maguktól. Felelősségről szónokolnak azok, akik 
a tárgyalások során kijelentik, hogy esetleg hajlandók 
foglalkoztatás biztonsági megállapodást kötni, de ezt 
össze kívánják kötni a Kollektív Szerződés általuk 
diktált új tartalmával, ami jelentős érdeksérelemmel 
járna. Ilyen például a mozdonyvezetői képzés bein-
dítása, új felvételes mozdonyvezetők beáramlásának 
megindítása. Szakszervezetünk múlt évi nyomásgya-
korló tevékenysége következtében ment nyugdíjba több 
mint 600 fő mozdonyvezető. Az itt maradók jelentős 
részének - bizonyos országrészekben - nem jut ki az 
erre az évre beígért 200 órás túlórából, sőt nem egy-
szer állásidőre kárhoztatnak. De az új mozdonyveze-
tők kiképzése, a létszámbővítése tervben van. Nem ér-
tem, ha napjainkban még mindig tapasztalható teljes 
mértékben ki nem használt erőforrás, akkor miért kell 
a bizonytalanságot növelni? Hol a felelősségteljes ma-
gatartás, vagy az kizárólag a munkavállalóra terjed 

ki? A vállalati belső hírlevélben az utasok felé fennál-
ló tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával vádol-
ja a cégvezetés a Mozdonyvezetők Szakszervezet-
ét. Igaz, a személyszállító vállalkozó vasúttársaság, 
a MÁV-START nem adott ki semmi tájékoztatót. 
Lehet, hogy a MÁV-START vezetői jövőbe látnak, 
vagy helyesen ítélik meg a tárgyalási helyzetet? Nem 
tudjuk, de egy biztos nem vesztették el fejüket, s nem 
kezdtek az utasok felé irányuló téves kommunikáció-
ba, amelybe akár bele is sülhettek volna. A munkál-
tató keresetlevelében a Fővárosi Bírósághoz fordult, 
hogy a tárgyalásokon kilátásba helyezett sztrájk-
ról mondja ki annak jogszerűtlenségét. A keresetet a 
bíróság elutasította, mert szerinte nem volt sztrájk-
helyzet. Na, bumm! Mégis mi vezethetett a kialakult 
kommunikációs helyzethez? Talán a bizonytalanság? 
Nem olyan rég az egyik egyeztetésen hangzott el az 
egyik humán vezető szájából: „könnyű nektek, mert ti 
eléritek a mozdonyvezetőket, bezzeg mi nem”. Nem 
tudja, vagy nem akarja tudni a cégvezetés, hogy mi 
zajlik a végeken? Ma a MÁV-TRAKCIÓ a vas-
úti szállításhoz egyetlen hozzáadott értékkel rendel-
kezik, ez pedig a mozdonyvezető. Mozdonyt lehet 
bérelni, magyar vasúti közlekedésre feljogosított moz-
donyvezetőket nagy számban azonban nem. Tisztelt 
Vezérigazgató Úr! Jó volna ezt belátni, s a mozdony-
vezetőket nem úgy feltüntetni, mint a fejlődés hátra-
mozdítóit, mert nem hajlandók részt venni az „ismerd 
meg hazádat” jelentkezési helybővítő mozgalomban. 
Természetesen saját jószántukból, ingyen és jókedv-
vel. Mindezt azért, mert egy koncepcionálisan elhi-
bázott vezénylési programot kell működtetni, s annak 
technikai rugalmatlanságát a foglalkoztatási ágon 
próbálják korrigálni. A jelenlegi vezénylő program a 
kész menetrendi adatokkal próbálja meg kezelni az 
erőforrás szükségletet. Bármilyen erőforrás- elosz-
tó rendszernek az infrastrukturális adottságokat kell 
rögzítenie, ismerve az egyes pontok kapacitásbeli és 
működési jellemzőit. Ez a felmérés, illetve ennek ered-
ményei kimaradtak. A valamilyen elv alapján össze-
állított – melybe gyakran a politika is beleszól- me-
netrend marad, melyhez folyamatos korrigálás mellett 

kell biztosítani az erőforrásokat. Az állandó menet 
közbeni javítgatások ára: a megnövekedett önkölt-
ség és átvezénylési díjazás. Ezért szükséges a ru-
galmasabb foglakoztatás, az ingyenes feljelentkezés 
az ország bármely pontján változó munkavégzési he-
lyű munkaszerződéssel. De erről mélyen hallgatnak 
a központvezetők, féltvén állásukat. Átérzem nehéz 
helyzetüket, de kétlem, hogy ez siker történet lehet így, 
ebben a formában. Természetesen nem a technikai fej-
lődés ellen vagyunk, de a változást menedzselni kell. 
A XXI. században a Parancskönyvi tájékoztatáson 
kívül nem ártana már más forma is az új informáci-
ók és ismeretanyagok elsajátításánál. Lásd, ilyen az 
új vezénylési kódtábla, melynek feloldásához kezdet-
ben a kollégák nem kaptak segítséget. Maradt a ké-
zi enigma, a saját megoldóképletek legyártása. Arra 
a kérdésünkre, hogy mit tett szervezetten a vállalat a 
változás megismertetéséért, a szakmai oldal mélyen 
hallgatott, a humán vezetés pedig arrogáns válaszá-
ban közölte, nem kell mást tenni a mozdonyvezetők-
nek, mint mozdonyt vezetni, majd a változást olvas-
sa el a Parancskönyvben! Lehet így is, nem vitatjuk, 
de hosszú távon érdemes?  Talán már a hosszú táv 
nem is cél és nem is motiválja a vezetést? Minden-
ki rövidtávon szeretné jelenlegi pozícióját átmenteni 
vagy megerősíteni? Nem tudom. Napjainkban egyre 
inkább egy láthatatlan bizonyítási vágy uralkodik el 
a jelenlegi irányításon, melynek egyetlen célja lenne, a 
hatékony érdekvédelem szétverése. Ha a cég szerve-
zetfejlesztésébe fordítanák ezt az erőt, talán előbbre 
tartanánk. Néha olyan érzés uralkodik el az embe-
ren, mikor olvassa a hivatalos győzelmi jelentéseket, 
mintha a Gyermekvasúton lenne, minden szép és min-
den jó, körbe leng mindenkit az énekszó. 

Tisztelt Kollégák!
A most folyó tárgyalások is jól mutatják, csak össze-
fogással lehet felülkerekedni a cégvezetés jelenlegi, a 
foglalkoztatási szabályokat tovább rontani igyekvő 
magatartásán. Ne üljetek fel a munkáltatói félretájé-
koztatásoknak, még ha azt a Parancskönyvben helye-
zi is el, nyomást gyakorolva ezzel a benneteket megil-
lető gondolat- és szólásszabadságára. Kiss László

Egy kollektív munkaügyi vita margójára

?  A GySEV-nél a közel múltban zajlott az üzemi tanácstagok és a munkavédelmi képvi-
selők választása. Hogyan szerepeltek a MOSZ Soproni Tagcsoportjának tagjai?

A MOSZ Soproni Tagcsoport az üzemi tanács és a munkavédelmi képviselőválasztáson a 
Vasutasok Szakszervezetével együttműködésben indult, hiszen a GySEV pályavasúti üz-
letágánál a mozdonyvezetőkön túl számos más munkakörben foglalkoztatott dolgozó is 
tevékenykedik. A közös listaállítás biztosította, hogy a velünk hasonló álláspontot képvi-
selő szakszervezettel a kölcsönös együttműködés jegyében jobb eredményt érjünk el.
Az összefogás eredménye, hogy a pályavasúti üzemi tanács kilenc tagjából hét fő a kö-
zös listáról került be, közülük hat fő MOSZ színekben, ami a GySEV-nél példátlan és ha-
talmas siker. A munkavédelmi képviselőválasztáson a közös lista öt fő jelöltje - ezen be-
lül mindhárom MOSZ tag - eredményesen szerepelt. 

?  Minek köszönhető ez az eredmény?
Röviden összefoglalva: azoknak a kollégáknak, vasutasoknak, akik elmentek szavazni, 
és az elmúlt négy évben végzett munkánk, elért eredményeink alapján úgy ítélték meg, 
hogy az üzemi tanácsban is a MOSZ által képviselt irányt szeretnék látni.

Nem kívánom részletezni, mennyi munka, tárgyalás és személyes kommunikáció előzte 
meg a választásokat, s azt sem, mennyit dolgoztuk azon, hogy üzeneteink és céljaink el-
jussanak valamennyi munkavállalóhoz.
Számszerűen a pályavasútnál közel 900 fő munkavállaló dolgozik, ebből 220 fő moz-
donyvezető kolléga. A jelzett létszámarányok mellett elért eredmény és a mögötte álló 
teljesítmény- úgy gondolom- önmagáért beszél.

?  Mindig ilyen eredményes volt a MOSZ Soproni Tagcsoport?
Elődeim tevékenységét nem tisztem kritizálni vagy értékelni. Megtették azok, akik a négy 
évvel ezelőtti tagcsoporti tisztségviselő-választás során úgy döntöttek, hogy szükséges 
a változás. 
A sodródás és a tétlenség helyett határozott fellépést és konkrét eredményeken alapu-
ló érdekvédelmet kívántak kollégáim, amikor megtiszteltek bennünket bizalmukkal. Arról 
szeretek csak beszélni, hogy mi, ez a csapat, mit végzett és milyen eredményeket tud fel-
mutatni négy éves munkája során. 
A legfontosabb dolog a bizalom, a szó és a cselekedet egysége. Ha ennek a kettőnek 
nem egy a hányadosa, akkor baj van.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete Soproni Tagcsoportja az elmúlt időszakban sikeres ciklust tudhat maga mögött. Az elért eredményekről 
és a „soproni modell” mindennapi működéséről beszélgettem a Vas Lászlóval, a tagcsoport vezetőjével. 
Arról kérdeztem, mi a jellemzi a mozdonyvezetők érdekvédelemi tevékenységét a  Győr–Sopron–Ebenfurti Vasútnál.

A SOprOnI SIkerTörTéneT
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?  Mi kellett hozzá, hogy újjászervezzétek az mozdonyvezetők érdekvédelmi tevékeny-
ségét?

Elsődleges cél a kollégák bizalmának megszerzése, a szakszervezeti munka fontosságá-
nak, az eredményes érdekképviselet realitásának bizonyítása volt. Fontosnak tartottuk, 
hogy tagjaink érezzék, a szakszervezet nem öncélú dolog, a tagcsoport az őt alkotó ta-
gok érdekeit hivatott képviselni, ehhez pedig aktív szerepvállalás szükséges. Az egymás-
sal szembeni megalapozott, konstruktív kritikát is természetesnek vesszük, hiszen ez jól 
kifejezi és szemlélteti a szervezet hajtóerejét. Összefogás kell az egység megteremtésé-
hez, mely lehetőséget teremt a közös szakmai céljaink elérésére. Ám, ehhez szükséges 
az egymás iránti bizalom és a pozitív gondolkodás.
Véleményem szerint, napjainkban ezt a tagság nagyon is megértette és érzi is, hiszen 
mind munkakörülményeinket, mind jövedelmünket tekintve egyre bizonytalanabbá vált 
a helyzet.
A MOSZ hatalmas előnye Sopronban a személyes kapcsolati rendszer és kollegiális vi-
szony. Ezek teremtik meg a szükséges bizalmi hidat, a hiteles kommunikációt a moz-
donyvezető kollégák szakmai közösségén belül.

?  Korábban a GySEV-ről azt hallottam, hogy jó ott dolgozni, családias a hangulat, 
egyes vélemények szerint nincs is szükség a szakszervezetek által gerjesztett fe-
szültségre. Valóban így van ez, vagy már csak legenda?

Valóban a kezdetekkor a GySEV családias hangulatban működött, és informálisan is 
meg lehetett oldani vagy kezelni lehetett az esetleges prob-
lémákat. De ez már a régmúlt.
A gazdaság negatív hatásai, a külső fuvarpiaci helyzet ki-
számíthatatlan változása, valamint a cég méreteinek, a 
mozdonyvezetők létszámának nagyarányú növekedése 
együtt járt a korábbi módon már nem kezelhető konfliktus-
helyzetek kialakulásával. A munkáltatónak a munkaválla-
lókkal szemben kezdetben fenntartott „baráti viszonya” az 
egyik pillanatról a másikra változott meg. A tulajdonos ál-
tal elvárt hatékonyságnövelés sokkal fontosabbá vált, mint 
a légkör és a hangulat. A menedzsmentnek az előírt ered-
ményhez szükséges számokat sokkal gyorsabb és köny-
nyebb volt az „emberi tényezőn” megtakarítania, mint az üze-
meltetési költségeket lefaragni. Számtalan korábbi vezetői döntésről derült ki, hogy azok 
hátrányt okoztak, de presztízsből végig kellett vinni. Ezeknek a helytelen döntéseknek 
az árát szintén a kollégákkal fizettették meg. Ilyen volt például az utolsó jelentősebb lét-
számú, új mozdonyvezetői képzés, mely a mozdonyvezetők között feszültséget, a jöve-
delmükben pedig - az elmaradt teljesítmények miatt - csökkenést eredményezett. Aki 
korábban úgy gondolta, hogy elég a munkáltatóval a jó viszonyt ápolni a személyes bol-
doguláshoz, az is rájött, hogy az egyes emberek kijátszhatók egymás ellen. Úgy vagyunk 
ezzel, mint a magas vérnyomással, kezdetben nem fáj. Az összefogás, az egység az, ami 
hatékony védelmet jelenthet az egyén számára a kiszolgáltatottság ellen. Ezt biztosítja a 
Mozdonyvezetők Szakszervezete.

?  A mindennapok szorgos tevékenysége általában nem kap nagyobb nyilvánosságot. 
Hogyan telik egy átlagos napod?

A mindennapjaim tevékenysége nagyon összetett, ugyanis mint mozdonyvezető dolgo-
zom, szakszervezeti vezetőként érdekvédelemmel foglalkozom, valamint üzemi tanács-
tagként tevékenykedek. Általában nagyon korán kelek, fontosnak tartom azt, hogy reg-
gel minél zökkenő mentesebben induljon mindenki a dolgára, ki iskolába, ki dolgozni. 
Minden reggel 6 és 7 óra között a beíró helységben beszélgetek a szolgálatba jelentkező 
mozdonyvezető kollégákkal. Reggel nyolc órától kezdem meg az előre betervezett mun-
kámat. A délelőtt folyamán a szakszervezeti irodánkban elkészítem azt a papírmunkát, 
ami nélkülözhetetlen. Közben fogadom a kollégák telefonhívásait, és ami halaszthatat-
lan, azt azonnal orvosoljuk tisztségviselő kollégáimmal. A délelőtti program természete-
sen változhat, ha a munkáltatóval Érdekegyeztető Tárgyaláson, baleseti egyeztetésen, 
fordaegyeztetésen kell részt venni. A délutáni órákban foglalkozom az üzemi tanács dol-
gaival. Megírom a tájékoztatókat, a fontos leveleket. Délután 17-18 óra között érek ha-
za. Van olyan nap, amikor az esti órákban elmegyek sportolni. Rendszeresen futni járok 
a közeli sportpályára, vagy a városi bajnokságban szereplő GySEV-es kispályás csapat-
tal játszunk. Nagyjából így telik egy napom. Megpróbálom beosztani az időmet, de ez 
nem mindig sikerül.

?  Milyen a Soproni Tagcsoport viszonya a többi MOSZ tagcsoporttal és a központtal?
Kifejezetten jónak mondható. Több tagcsoporttal szervezünk közös programokat, rend-
szeresen vendégül látjuk egymást.
A MOSZ központ által felkínált segítséget igyekeztünk maximálisan igénybe venni, szá-
munkra megfelelő módon felhasználni. Folyamatosan élünk azzal a szakmai jellegű, 
támogatási lehetőséggel, melyet a Mozdonyvezetők Szakszervezete országosan nyújt. 
Rengeteget köszönhetünk Németh László alelnöknek, aki több éven át a bér- és Kollek-
tív Szerződés tárgyalásokon is részt vett. Természetesen mi soproniak önállóan határoz-
zuk meg a céljainkat, de azok megvalósításához jól jön a több évtizedes tapasztalat és 
a felkészült szakmai támogatás. 

?  Miben nyilvánul meg a tagcsoporti önállóságotok, mi garantálja a szervezeti belső 
függetlenséget?

Ezt egyrészt az alapszabály biztosítja, másrészt a kollégák. Minden döntésben a saját 
akaratunk érvényesül, így a felelősség is a miénk, ehhez a döntésekhez minden segít-
séget megkapunk a MOSZ központtól. Ez garantálja magabiztosságunkat. Ilyen háttérrel 
hatékonyabban tudunk fellépni, ha szükséges. A Soproni Tagcsoport teljes mértékben 
önálló, saját magunk közül választunk tisztségviselőket, együtt, mi formáljuk sorsunkat. 
Ebbe nem szól bele senki más, legyen az nem MOSZ tag, másik MOSZ tagcsoport vagy 
akár a központ. Az Ügyvivő Bizottság és a Küldöttközgyűlés munkájában aktívan és tel-
jes joggal veszünk részt. Általában minden ügyben kifejtjük véleményünket és a vitában 

kitartunk álláspontunk mellett, ha érdekeink ezt kívánják. A 
tagcsoportnak saját bevételei és költségvetése van, az itt be-
szedett tagdíj 50-55%-val gazdálkodunk. Van egy alapítvá-
nyunk, amit magunk működtetünk, de ennek a létrehozásá-
hoz is segítséget kaptunk a MOSZ központtól.

?  A központi szakmai támogatás milyen keretek között való-
sul meg, ez kötelező jellegű vagy szabadon választható?

Korábban említettem már, hogy minden rendelkezésre álló 
lehetőséget, támogatást, segítséget, igényeink és szükség-
leteink szerint szabadon használunk fel. Magunk döntünk kö-
vetelésről, megállapodásról, sztrájkról. Sztrájkhelyzet esetén 

azonban számíthatunk arra, hogy ha kell, szolidaritási sztrájk-
kal segítsen a MOSZ, vagy a közös sztrájkalap is rendelkezésünkre áll. Kötelezés nincs, 
s még senki nem is erőltette az ilyetén szándékát. A Mozdonyvezetők Szakszervezete 
szakmai alapon szerveződött már a megalakulása pillanatában, talán ez az egyik ok, 
amiért ilyen sikereket tudott elérni. Nincsen még egy ilyen szervezet, aki ilyen múltat és 
tapasztalatot tudhat maga mögött. Dőreség lenne ezt nem felhasználni nekünk, sop-
roniaknak vagy más mozdonyvezetőknek. A mai szakmai és infrastrukturális háttér és 
anyagi függetlenség, amit sikerült az elmúlt húsz évben megteremteni, biztosítja a haté-
kony érdekvédelmi tevékenységet, amit nemzetközi szinten is elismernek. De döntse el 
mindenki saját maga, velük könnyebb vagy egyedül?

?  A vasúti piac liberalizációja következtében egyre több vasúttársaságnál foglakoztatnak 
mozdonyvezetőket. Az ott kialakulóban lévő érdekvédelmi tevékenységet szervezők-
nek milyen tanácsot adnál? Mire figyeljenek?

Egy szakszervezet nem teheti meg, legyen bármilyen erős, hogy a tagjait foglalkoztató 
gazdasági társaságok működését hosszabb távon akadályozza, hiszen ezzel a foglalkoz-
tatás biztonságát ássa alá. Nem lehet alárendelődni a vállalati érdekeknek sem, nem 
válhat a szakszervezet a munkáltató szócsövévé, hiszen azzal léte értelmét veszíti el. Jó 
stratégiai érzékkel kell megválasztani az érdekképviselet irányvonalát, eszközeit.
A legfontosabb: nem a tagságot kell meggyőznünk arról, hogy amit csinálunk, az jó. Mi 
vagyunk a tagságért és nem ők értünk. Folyamatos, napi kapcsolatra, visszacsatolás-
ra van szükség, csak így tudunk hasznosan és hosszú távon eredményesen tevékeny-
kedni. Mindig fel kell tenni a kérdést, hogyan lehet egy új szakszervezeti kezdeményezés 
hatékony? Milyen előnyt hozhat tagjainak, az egyénnek, s ez milyen kihatással lehet a 
mozdonyvezetői szakmai közösségre? Nem kis felelősség zászlót bontani, hiszen ha az 
új mozgalmat nem tudják sikerre vinni a vezetők, akkor sokan csalódhatnak az érdek-
védelemben és azok kiábrándultan végleg elfordulhatnak a szakszervezeti munkától. Ne 
hagyjuk, hogy így történjen! Bátran hívjon vagy írjon e-mailt, aki úgy gondolja, hogy szá-
mára a MOSZ Soproni Tagcsoport tapasztalata segítséget jelenthet.  
Vas László  Tel.:+36304093011 e-mail: sopron@mosz.co.hu D.A.

„minden döntésben a saját akartunk érvényesül”
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Mint ismeretes, a március 31-én indított, a 
KSZ helyi függelékek megkötését első helyen 
követelő kollektív munkaügyi vitát a MOSZ 
nem tekinti lezártnak, és a folytatódó tárgya-
lásokon május 22-re sztrájkot helyezett kilá-
tásba.
 A KSZ helyi függelékek május 9-ig létrejöttek, 
és ennek eredményeként a változó és állan-
dó munkavégzési helyű munkaszerződéssel 
rendelkezők utazási idő elszámolási ellent-
mondásai – jutalmazás és büntetésszerű al-
kalmazás – is megszűntek. (A köztünk lévő vi-
ta nem szűnt meg, mert a munkáltató arra a 
sajátos álláspontra helyezkedett, hogy a vál-
tozó munkahelyűeknek járt utazási idő feb-
ruár-márciusra, az állandó telephelyűeknek 
nem járt. Hát nem logikus??) nem teljesült 
viszont az évközi béremelésre irányuló kö-
vetelés, amit a későbbi tárgyalásokon kiegé-
szítettünk a 2011-2013. közötti foglalkoz-
tatási megállapodás követelésével. Ezeket 
a munkáltató elutasította.  Ugyancsak a ké-
sőbbi tárgyalásokon fogalmaztuk meg a mun-
kaszerződés-módosításokról és új munka-
szerződésekről adandó tájékoztatási igényt, 
amit a munkáltató – az adattartalmat vitat-
va – részben teljesített, illetve a későbbi rend-
szeres adatszolgáltatásra kötelezettséget vál-
lalt.

A MOSZ nem hirdetett sztrájkot 
május 22-re
Először is szögezzük le, a MOSZ nem hirdetett 
sztrájkot május 22-re, nem adott ki sztrájk-
felhívást, a kollégák körében nem okozott bi-
zonytalanságot, nyugodtan tették a dolgukat. 
A sztrájk kilátásba helyezésével azt kívántuk 
nyomatékosítani, hogy a követelések vannak 
olyan súlyúak, amiért sztrájkolni is képesek 
vagyunk.
A Trakció május 20-i és 21-i kommunikációjá-
ból az derült ki, hogy a cég vezetői tanácsta-
lanok voltak a helyzet kezelésében, árnyékra 
vetődtek. Ez így rendben is van, a taktika ré-
sze volt, hogy elbizonytalanítsuk őket. 
Azért néhány megjegyzés kívánkozik a meg-
nyilvánulásaikhoz. Bár az utasok érdekeire, 
és az utasok tájékoztatásának hiányára hivat-
kozva próbálták a szakszervezet vezetőit de-
honesztálni, és a mozdonyvezetőket ijeszt-
getni, erről szó sem volt. Nem az utasokért 
aggódtak, hanem a saját kommunikációs cél-
jaiknak jött kapóra ez a hivatkozás. Az utasok 
tájékoztatása nem a Trakció kompetenciája 
(és nem is a MOSZ-é), hanem a személyszál-
lítási szolgáltatóé – esetünkben a START-é – 
aki jobban ráérzett a várható fejleményekre, 

ezért csendben maradt. Szóval nem a MOSZ 
vezetői voltak bizonytalanok a kilátásba 
helyezett sztrájk kezelésében, hanem a 
Trakció vezetői.
A másik – most már ismétlődő – próbálkozá-
suk a mozdonyvezető kollégák elbizonytala-
nítására az, hogy azt sugallják, a MOSZ jog-
ellenes sztrájkba akarja belevinni a őket. A 
jogszerűségre a MOSZ mindig nagy hang-
súlyt fektetett, húsz éves fennállása so-
rán még nem hirdetett jogellenes sztráj-
kot, és nem is vett részt ilyenben.

A mozdonyvezetőknek pontosan 
érteniük kell 
Mivel a mozdonyvezető kollégák cselekvő 
részvétele nélkül nem lehet eredményes ér-
dekvédelmet csinálni, nekik pontosan érteni-
ük kell, miről szól a jelenlegi konfliktus. 
A Trakció vezetése azt igyekszik sugallni, hogy 
minden rendben van a mozdonyvezetők bé-
rezése és foglalkoztatása körül, nem is értik, 
miről kellene tárgyalni. Van KSZ, vannak helyi 
függelékek, végrehajtották az év eleji alapbér-
emelést, működik a Bajnai-béremelés (net-
tó keresetnövekedés), a foglalkoztatásban 
egyensúlyi helyzet látszik.
Nem napi ügyek, hanem stratégiai alapkérdé-
sek állnak a viták középpontjában
Kicsit messzebbről kell kezdeni, és távolabb is 
kell előre tekinteni ahhoz, hogy megértsük, mi 
a folytatódó tárgyalások tétje, és valójában 
semmi sincs rendben.
A látszat csal. A biztonság, a védettség vi-
szonylagos és törékeny. A valóság az, hogy 
súlyos fenyegetésekkel kell szembe nézni már 
2-3 év távlatában is. 

A fenyegetések nagy része nem 
kívülről jön
A fenyegetések nagy része ráadásul nem kívül-
ről jön, nem elháríthatatlan, hanem a cégveze-
tés gondolkodásából és szándékából fakad.
Lassan két éve tapasztalhatjuk a munkáltató 
nyilvánvaló törekvését a foglalkoztatási felté-
telek megváltoztatására. Ezt a piaci viszonyok-
hoz rugalmasabb alkalmazkodás igényével 
magyarázza. A foglalkoztatási feltételek vál-
tozását részben egyéni munkaszerződésekkel 
(lásd változó munkavégzési helyre szerződé-
sek) részben a KSZ átértelmezésével, részben 
a KSZ átalakításával akarja elérni. A munka-
szerződés módosítása a munkáltató számára 
a legkönnyebb terep, mert az újfelvételes, és 
a munkaszerződés módosítását maga kezde-
ményező munkavállaló is könnyen zsarolható, 
és nem lehet minden munkaszerződés mel-

lé szakszervezeti tisztségviselőt állítani. Ér-
dekvédelmi szempontból ez elfogadhatatlan, 
mert ez a KSZ alól történő kiszerződtetést je-
lent. A KSZ átértelmezése pedig tisztesség-
telen és jogbizonytalanságot okoz, tömeges 
egyéni jogvitához vezethet. 
A KSZ közös akarattal történő módosítása 
látszik az elfogadható megoldásnak, de tud-
ni kell, hogy ez esetben is a korábbi egy telep-
helyes munkaszerződéseket írjuk át változóvá 
a jelentkezési helyek kiterjesztésével, ez pedig 
nem mehet ellentételezés nélkül. 
Az egyes mozdonyvezető munkába járási és 
jelentkezési feltételei lényegesen változhat-
nak/változnak (az újabb jelentkezési helyekre 
mások a közlekedési lehetőségek, nincsenek 
szociális feltételek, stb.), a szakma egésze pe-
dig jelentős munkaidő alapot veszít, ami ha-
marosan keresetveszteségben, és állásidő-
ben lesz mérhető.

A cégvezetés nem akarja megfizetni 
a változtatások árát
Nem az iránnyal van gond, amit a cégveze-
tés követ, mert a piaci hatások alól a Trakció 
sem tudja kivonni magát, hanem azzal, hogy 
nem akarja megfizetni a változások árát a 
mozdonyvezetőknek, hanem erővel akarja le-
nyomni a torkukon. 
A bérkövetelést arra alapozzuk, hogy a több-
let béremelés forrása a rugalmasabb, ha-
tékonyabb foglalkoztatással nyilvánvalóan 
megteremtődött. Az ennek hatására beálló 
óracsökkenés, és a vele együtt járó kereset-
csökkenés pedig indokolja a korrekciót, mert 
az év eleji alapbéremelést azzal vették tudo-
másul a szakszervezetek, hogy azzal egyező 
keresetnövekedést biztosít.
Trakciós vezetői körökben divat hivatkozni a 
Cargo-s megállapodásra, mondván, ott le-
hetővé tettük a rugalmasabb foglalkoztatást. 
A Cargo azonban nem ingyen akarta, hajlan-
dó volt megfizetni ennek az árát. A 21.000 
Ft-al magasabb alapbérben, fizetett munka-
közi szünetben, rövidebb munkaidőben, ma-
gasabb kafeteriában, magasabban díjazott 
utazási időben, állásidő és rövidebb munka-
idő nélküli munkáltatásban, jobb munkaidő 
elszámolási feltételekben, 3 éves foglalkoz-
tatási garanciában. Ja, meg jobb munkakö-
rülményekben, emberibb, együttműködőbb 
munkahelyi légkörben. 
Ezekre elfelejtenek hivatkozni a Trakciós urak. 
Úgy akarnak versenyképesek maradni a Cargo 
saját vontatókapacitásával szemben, hogy 
ennek az árát a trakciós mozdonyvezetőkel fi-
zettetik meg.

A MÁV-TrAkCIÓ Zrt-nél zajló kollektív munkaügyi vita 
folytatásának célja és tétje
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A Trakció nem a mozdonyvezetők 
miatt versenyképtelen
Az ma nyugodtan kijelenthető, hogy a Cargo-
nak (de a GySEV-nek sem) nem alacsonyabb 
a saját mozdonyvezetői óraköltsége, mint a 
Trakcióé. Akkor pedig a versenyképtelenség 
okait a Trakció irányításában, egész működé-
sében (rossz beruházásaiban, üzletpolitikájá-
ban, stb.) kellene keresni, nem a mozdony-
vezetőkben.
További baj az, hogy miközben a cégvezetés a 
mi bőrünkre háborúzik a Cargo-s teljesítmé-
nyek megtartásáért, nincs válasza arra a na-
gyon is valószínű fejleményre, ha a Cargo saját 
mozdonyvezető képzéssel fejleszti a kapaci-
tását. Három év alatt előállhat az a helyzet, 
hogy meló megy a Cargo-hoz, mi meg itt ma-
radunk a teljesítményt vesztett Trakciónál, mi-
közben a cégvezetés minden eszközzel igyek-
szik akadályozni a mozdonyvezetők Cargo-hoz 
szerződését. 
(Csak közbevetőleg, a következő 3 évben 
gyakorlatilag egy mozdonyvezető sem megy 
nyugdíjba.) Ezen a ponton a Trakció vállalati 
érdekei nem esnek egybe a mozdonyvezetők 
érdekeivel. A cég a mi bőrünkre játszva fegy-
verkezik, és még a vesztett háború kockáza-
ta is a miénk.
Ezek azok az okok, amelyek miatt folytatjuk a 
kollektív munkaügyi vitát, és ezért van a köve-
telések középpontjában a 2011-2013. közötti 
időszakra szóló foglalkoztatási megállapodás, 
valamint az idei évközi béremelés.

Vannak külső hatások is
Nem igaz, ezért nem lenne méltányos azt ál-
lítani, vagy sugallni, hogy minden bajunk és 
jövőbeni bizonytalanságunk okozója a cégve-
zetés. Folytatódik a „vasútliberó”, 2011-től a 

személyszállítási piacra is kiterjed. Ettől kezd-
ve a személyszállítás is az egymással ver-
sengő vasútvállalatok terepe lesz, lehet, ami 
nyilvánvalóan növeli a bizonytalanságot, a ki-
számíthatatlanságot.
Az új kormány vasútpolitikájáról sem tudunk 
túl sokat. Egyfelől jobb lehet, mert aligha foly-
tatja a mellékvonalak bezárását, ugyanakkor 
nem látszik, hogy több pénzt akarna a vasút 
üzemeltetésébe tenni, ami viszont rontja a jö-
vőbeni kereseti kilátásokat.
Korábban félbeszakadtak a vasút átszerve-
zését célzó intézkedések, amik most ismét 
terítékre kerülhetnek. Levegőben maradt a 
nemzeti Személyszállító Vállalat létreho-
zására vonatkozó terv, amiről korábban az 
hírlett, hogy a FIDESZ szakpolitikusainak hall-
gatólagos támogatását is megkapta. Nem 
tudjuk, megvalósul-e, de ez inkább lehető-
ség, mint fenyegetés a mozdonyvezetők 
jövője szempontjából. Nem így a Trakció, 
mint önálló vállalat szempontjából, hiszen ez 
a beolvadását, megszűnését jelentené.
Ez is egy olyan pont, ahol a cégvezetés és a 
cég érdekei nem esnek egybe a mozdony-
vezetők érdekeivel.

A trakció elutasítja, vagy idő előttinek 
tartja a követeléseket
A Trakció a bérkövetelést elutasítja, érdemben 
tárgyalni sem hajlandó róla, a foglalkoztatási 
megállapodás követelését idő előttinek tartja. 
Előbbire azt mondja, hogy az éves béremelés-
sel (emlékezzünk, 1,2% bruttó!!) kiköltekezte 
magát, egyébként is a mozdonyvezetők net-
tó keresetnövekedése volt a legmagasabb az 
egész cégcsoportnál. 
A foglalkoztatási megállapodást azért tartja 
idő előttinek, mert nem ismeri a 2011-2013. 

időszak rendelésállományát, vasútpolitikáját, 
a személyszállítás liberalizációjának hatását, 
a személyszállítási közszolgáltatási szerződés 
tartalmát - és még hosszan lehetne sorolni, 
mi mindent nem ismer. Azért nem érdemes 
sorolni, mert ha mindezeket ismerné, akkor 
meg azért nem kötne megállapodást. A fog-
lalkoztatási megállapodás értelme épp az 
lenne, hogy a nem ismert és nem kiszámítha-
tó hatásokkal szemben - adott keretek között 
– biztonságot adjon.

Dönteni kell 
Rövid időn belül minden mozdonyvezetőnek 
magának is el kell döntenie, valóban alap nél-
küliek, és idő előttiek-e a kollektív munkaügyi 
vitában fenntartott követelések.  El kell dön-
teni, hogy oda tud-e állni a követelések mögé 
akár sztrájkkal is. Ha a többség döntése az, 
hogy igen, képes a célokért sztrájkolni, tudni 
fogjuk, mit kell tennünk.
Természetesen nem ez az egyetlen cselekvé-
si lehetőségünk, és az egységes, eltökélt fel-
lépés sem garancia a gyors sikerre. 
Ha a döntés az, hogy most nem lépünk fel, 
akkor később, esetleg rosszabb feltételek kö-
zött kell megpróbálni védeni magunkat az itt 
vázolt hatásokkal szemben.
Vagy az érdekvédel-
mi céljainkat, elvá-
rásainkat kell job-
ban hozzáigazítani 
a jövőbeni lehetősé-
geinkhez.
Csak utólag ne te-
gyünk egymásnak 
szemrehányást.

Németh László

Tanulmányi szerződés
A magyar jog is lehetővé teszi a szakember utánpótlás folyamatos 
biztosítása érdekében tanulmányi szerződés kötését. A hatályos jog-
szabályi rendelkezések értelmében azonban két esetben nem köthe-
tő tanulmányi szerződés, nevezetesen, ha a tanulmányok elvégzésé-
re a munkáltató kötelezte a munkavállalót, illetve a munkaviszonyra 
vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására sem.
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (további-
akban: Mt.) 115. §-a rendelkezik arról, hogy a munkáltató köte-
les az iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállaló részé-
re a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani. 
Ennek mértékét az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező 
iskolai foglalkozás és a szakmai gyakorlat időtartamáról szóló iga-
zolásnak megfelelően állapítja meg a munkáltató. Emellett vizsgán-
ként, a vizsga napját is beszámítva négy munkanap szabadidőt kö-
teles biztosítani a munkáltató, amennyiben egy vizsganapon több 
tárgyból kell vizsgáznia a munkavállalónak, akkor ez vizsgatárgyan-
ként számítandó - egyebekben a vizsga az oktatási intézmény ál-
tal meghatározott számonkérés. Végül a diplomamunka elkészíté-
séhez is szabadidőt köteles biztosítani a munkáltató, mégpedig tíz 
munkanapot. 

A vizsgá(k)ra és a diplomamunkára vonatkozó szabadidőt a munka-
vállaló kérésének megfelelően kell biztosítani.
Mindezek alapján tehát, a munkáltató köteles szabadidőt biztosítani 
a munkavállaló részére a kötelező iskolai foglalkozás, a szakmai gya-
korlat, a vizsgák és a diplomamunka elkészítésének idejére. 
A félreértések elkerülése végett, azt azonban mindenképpen meg 
kell jegyezni, hogy ez a szabadidő teljes mértékben független az 
évi rendes szabadságtól, vagyis nem annak terhére kell kiadni. Az 
Mt. szerint ez egyúttal azt is jelenti, hogy a munkáltató kötelezett-
sége kizárólag a fizetetlen szabadidő kiadására vonatkozik - nyil-
vánvalóan a munkáltató dönthet úgy is, hogy fizetett szabadidőt 
biztosít. 
Az Mt. 116. §-ában szabályozta a jogalkotó az egyetlen kivételt, 
eszerint ha a munkavállaló általános iskolai tanulmányokat folytat, 
a munkaidő-kedvezmény alatt a munkából távol töltött időre távol-
léti díj illeti meg.
A fentiekkel ellentétben, a nem iskolai rendszerű képzésben részt 
vevő munkavállaló kizárólag akkor jogosult a tanul-
mányokkal töltött szabadidőre (tanulmányi munka-
idő-kedvezményre), ha azt munkaviszonyra vonat-
kozó szabály elrendeli, vagy tanulmányi szerződés 
megállapítja. 
 dr. Király György s.k.

jogtanácsos válaszol…
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Felajánlás az árvízkárosultaknak
 Szerdán este 6-kor csörrent a telefo-
nom. Egy kolléga hívott (Kiss János), 
hogy a híradásokban hallották, látták, 
milyen döbbenetes állapotok vannak 
az árvíz sújtotta településeken, még 
egészséges ivóvizük sincsen. Többen 
megbeszélték, kezdeményezni kellene, 

hogy az ásványvíz járandó-
ság egy részét fel kellene 
ajánlani részükre, ennek 
lebonyolításával megbíz-
zák az ügyvivőket. 
 Az ötletet nagyon jó-
nak, szükségesnek tartot-
tuk, azonnal a megvalósítá-
son gondolkodtunk, hiszen 
most van nagy szükség a 
segítségre. Ezért hívtuk a 
TVSZK Vezetőnket (Borbola 
András), hogy elmondjuk, 
miben törjük a fejünket, va-
lamint, hogy megtudjuk, 
hogyan állunk az ásvány-
víz készletünkkel. Munkál-
tatónk nagyon pozitívan állt 
a kezdeményezéshez, s a 
megfelelő dokumentálás 
mellett engedélyezte, hogy 
egyben átadjuk a felajánlott 
mennyiséget. 

 Ekkor- este 7 órakor- felgyorsultak az események, felosztottuk, 
hogy ki, kit hív fel a kollégák közül. Mindenkit megkerestünk, s el-
mondtuk nekik, hogy miről lenne szó. Este 9-kor egyeztettük az ada-
tokat, s még mi is meglepődtünk az eredményen, hogy szűk két 

óra alatt kimondhattuk: a kiskunhalasi 
mozdonyvezetők (nem csak MOSZ tagok) 
1000 liter ásványvizet felajánlottak a já-
randóságukból. 
 Csütörtökön értesítettük a szervezetet, 
aki eljuttatja a bajbajutottaknak a szállít-
mányt. Pénteken már át is vették, s hét 
elején már remélhetőleg azoknál lesz, 
akik most nagy bajban vannak.
 Bevalljuk őszintén, a szervezkedés elején 
megfogalmazódtak bennünk kételyek. De, a 
bajban nem számított, hogy kánikulát ígér-
nek napokig, hogy a munkáltatóval időnként 
szemben állunk, hogy ki tag, ki nem, segíteni 
MINDENKI akart. Köszönjük!  Gusztos Károly
    Kiskunhalas
 Foto: Jáger L.

Árvíz Szerencs 2010. június 5.
Korábban még 
soha nem látott 
vízözön érte el 
térségünket. Em-
beremlékezet óta 
nem fordult   elő, 
hogy   területün-
kön,  a  környe-
ző  települése-
ken  a   víz  ilyen  
nagymér tékben  
legyen  úrrá.
Sok kollégánk  
családjában volt, 
van és sajnos  
még lesz is nyo-

ma az  árvíznek, mert nem múlik el nyomtalanul az a tény  az  em-
berekből, hogy  egy élet munkája pillanatok alatt a  semmivé vált.
Környékünket, házainkat, a Szerencs patak fenyegette  június  5-én  
este. Telefonhívás érkezett 21 órakor, hogy „aki csak tud,  jöjjön  és  
segítsen”,   nem  tétlenkedtünk sokáig  gumicsizma,  eső  kabát   és  
mentünk,  mert  tudtuk,   hogy  több  mozdonyvezető  kollégának  is  
veszélyben  van  a  háza.  

Kint a gáton  több  szerencsi MOZDONYVEZETŐ   kolléga  már   tette  
a  dolgát.  Senkinek, senkitől  nem  kellet  kérdezni, hogy  mit  te-
gyen. Hangzott  a  szó: „csak   állj  be  a   sorba  fogd  és  vidd.” Pa-
koltuk, töltöttük  a  homokzsákokat.  Éjfél  után kis  pihenőt  tartva  
váltották  egymást az  emberek,  egy szusszanás,  egy  kávé,  egy  
zsíros  kenyér,  amit a helybéliek hoztak.  Mi MOZDONYVEZETŐK  
az  ásványvíz  ellátmányunkkal  járultunk  hozzá, (a MÁV-Trakció Zrt.  
Helyi  vezetői  támogatásával),  hogy  mindenki  tudja  szomját  ol-
tani.. Köszönet  érte a  kollégáknak.

Azok, akik több százan kint voltak a gáton, mozdonyvezetők, vas-
utasok, rendőrök, tűzoltók, a lakosság, minden ember bebizonyí-
totta, hogy van összetartás, segítségnyújtás, jó szándék a magyar 
emberekben.
Tudnunk kell, hogy 
még nincs vége! 
Több Kollégánk 
vesztette el egy élet 
munkájával épített 
házát, vagyonát.  
NE HAGYJUK  ÖKET  
MAGUKRA,  SEGÍT-
SÜNK NEKIK,  NE  
VESZÍTSÉK  EL  HI-
TÜKET.
 Sz. Z.

Víz ár az irodában

Átadás

Bepakolásban is segítettek
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Az IVU. plan
A program története a MÁV átalakulásához kap-
csolódik. Az ezredfordulót követően, amikor az 
egyes szakágak gazdaságilag különváltak és lét-
rejött egy belső megren-
delői-szolgáltatói viszony a 
megalakult Üzletágak kö-
zött, szükségessé vált, hogy 
az akkori Gépészeti Üzletág 
kidolgozzon egy megrende-
lés-nyilvántartó rendszert, 
amelyben nyomon követhe-
tő valamennyi megrendelt 
szolgáltatásunk.
Így jött létre a VONTAT1 elnevezésű rendszer, 
amely a megrendelések nyilvántartása mellett a 
mozdonyirányítói grafikon kiváltását is megoldot-
ta. Ugyanakkor az üzletág vezetése olyan komp-
lex rendszer kidolgozását vagy megvásárlását 
vette fontolóra, ami a megrendeléseink beérke-
zésétől a teljesítésig (a vonat leközlekedtetéséig) 
nyomon követi a folyamatokat. 
Első lépésként felmérésre került, hogy a Magyar-
országtól nyugatra lévő vasutak milyen alkalma-
zásokat használnak e területen. Az eredmény 
nagyon vegyes képet mutatott: átfogó, minden-
re kiterjedő rendszer sehol nem volt fellelhető, 
csupán részfeladatokra használtak szoftvereket. 
Ezek a rendszerek valamennyi vasútnál évtizedes 
múltra tekintettek vissza, és, azokat jellemzően 
saját fejlesztésként valósították meg. 
A Gépészeti Üzletág vezetése két döntési lehető-
ség közül választhatott: vagy saját fejlesztésben 
hozza létre a szoftvert, vagy a piacon fellelhe-
tő programok közül vásárol. Ez utóbbi megoldás 
mellett szólt, hogy az Európai Unió forrást bizto-
sított a vásárlásra. 
A közbeszerzést követően a német IVU cég nyer-
te meg a pályázatot és szállíthatta le a terméket. 
Az IVU-tól vásárolt szoftver mind a jármű, mind 
a humán erőforrás állomány kapacitástervezését 
és a vontatási szolgáltatás teljesítésének irányí-
tását is támogatja. A program különböző modul-
jait eddig több mint 300 vállalat használja szerte 
a világon. A vásárlást követő évben társaságunk 
szakemberei a program honosításán és az elen-
gedhetetlenül szükséges, a magyar vasúti viszo-
nyok által megkövetelt egyedi fejlesztéseken dol-
goztak.
A szoftver segíti, illetve részben automatizálja a 
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. jármű- és személyzetforduló-
inak tervezését. Biztosítja a munkaidő-beosztás 
elkészítését, alapadatokat szolgáltat a bérszám-
fejtéshez és felületet biztosít a járműirányításhoz 
is. Közel két és fél év elteltével, fokozatos be-
vezetéssel, 2010 júniusától már hálózati szinten 
tudjuk alkalmazni az IVU.plan rendszert.
A program bevezetése lehetőséget adott arra, 
hogy a MÁV-TRAKCIÓ átdolgozza eddig területi 
elven működő tervezési rendszerét, és a szoftver 
tulajdonságait maximálisan kihasználva közpon-
ti tervezésre álljon át. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. en-

nek érdekében egy 11 főből álló tervezői csopor-
tot alakított. Ezek a szakemberek hálózati szinten 
felelnek valamennyi jármű- és személyzetforduló 
elkészítéséért.
A központosítás mellett a tervezés időbeliségét 
is szükséges volt megváltoztatni. Ennek megfe-

lelően a tárgyhó-
napi szolgálatok 
kiadásához szüksé-
ges járműfordulók 
és szolgálatok ter-
vezése két hónap-
pal hamarabb tör-
ténik a megrendelt 
vonatokra és az 

egyéb tevékenységekre vonatkozóan. A MÁV-nál 
tapasztalható nagyfokú operativitás miatt ezeket 
a terveket az ún. változáskezelők aktualizálják. Ez 
a rendszer egyenlőre, a szoftver újdonságát is fi-
gyelembe véve jelentős többletmunkát ad a ter-
vezőknek, ezért folyamatban van egy rugalma-

sabb tervezési módszer kialakítása, a rendszer 
„finomhangolása” is.
A program modulárisan épül fel. Külön egységek 
biztosítják a felhasználók nyilvántartását és jo-
gosultságait, a járműfordulók tervezését, a szol-
gálatok kialakítását, a munkaidő-beosztás elké-
szítését, valamint a járműirányítást. Valamennyi 
modul közös adatbázist használ, ezáltal garantált 
a tervezési folyamatok következetes egymásra 
épülése és a változások megfelelő lekezelése.
A járműforduló-tervezés alapadatát képezik a meg-
rendelő modul (VONTAT2) felől érkező menetren-
di adatok. A tervezők minden napra külön-külön 
elkészítik a járműfordulókat a megrendeléseknek 
megfelelően. Ezek a fordulók a szolgálatterve-
zés alapját képezik. A szolgálattervezők a moz-
donyvezetők valamennyi – a járműfordulóhoz kö-
tött, illetve az azon kívüli – tevékenységét rögzítik 
a rendszerben. Ide sorolhatók a vezetési időnek 
minősülő vonattovábbítások és mozdonyon töl-
tött várakozási 
idők, valamint a 
feljelentkezés-
től a mozdonyig, 
illetve a moz-
donytól a leje-
lentkezésig ellá-
tandó feladatok.
A szolgálatter-

vezés kritikus pontja a munkaközi szünet terve-
zése. Ezt a szoftver a beállított paramétereknek 
megfelelően – a KSZ, valamit a Helyi Függelékek 
alapján – ellenőrzi, és szolgálatot csak abban az 
esetben enged betervezni, ha az a szabályoknak 
mindenben megfelel.
A személyzetfordulók kialakítása a fentieknek 
megfelelően ellenőrzött, amely biztosítja a moz-
donyvezetők részére a szolgálatok közötti, vala-
mint a heti kötelező pihenőidőt. Ezt követően a 
munkaidőbeosztás-készítők a megtervezett sze-
mélyzetfordulók alapján elkészítik a beosztáso-
kat. 
A járműfordulók közvetlenül a mozdonyirányí-
tók által használt modulba is bekerülnek. A moz-
donyirányítók napra pontos adatokkal rendelkez-
nek arról, hogy az egyes járműfordulókat milyen 
szolgálatokkal fedték le, továbbá a munkaidő-be-
osztás elkészítése után az adott szolgálatokhoz 
mely mozdonyvezetők lettek rendelve.
A mozdonyokra telepített fedélzeti berendezés 

tényadatokkal szolgálja a mozdony-
irányítók munkáját. Minden vonat 
közlekedési adata, továbbá a for-
dulóra vonatkozó előrejelzések is 
megjeleníthetők az irányítói modul-
ban.
A szoftver legfőbb előnye, hogy 
egy rendszerben látható és kezel-
hető valamennyi folyamat, így a 
döntéshozók részére egyszerűen 
és gyorsan biztosíthatók a szüksé-
ges adatok. A központi tervezés lét-
rehozásával hálózati szinten lehet 
optimalizálni a járműfordulókat. A 

szolgálattervező modul a szolgálatokat automati-
kusan létre tudja hozni, gyorsítva ezzel a tervezői 
munkát. A munkaidőbeosztás-készítés optimali-
zálására 2011-től lesz lehetőség egy új modul be-
vezetésével. Az új rendszer alkalmazásával egy-
ségesé válik a mozdonyvezetői tájékoztatás is. A 
szolgálatokról történő értesítés a jogszabályok-
nak megfelelő formátumban kerül kiadásra.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. közeli jövőben azt tervezi, 
hogy valamennyi, mozdonyvezetők számára fon-
tos információt az interneten keresztül is – ter-
mészetesen titkosított módon – elérhetővé teszi. 
Ezáltal megtekinthetővé válik a munkaidő-beosz-
tás, a végzendő feladat, illetve a szabadságokat 
is nyomon tudják követni az érintett munkatár-
sak.
Ilyen méretű, ennyi munkavállalót közvetlenül is 
érintő informatikai rendszer fejlesztésnél és be-
vezetésénél óhatatlanul merülnek fel problé-
mák és kezdeti nehézségek, már csak a rend-

szer újdonságából adódóan is. 
Bízom benne, hogy a kezdeti 
nehézségeken túljutva egy eu-
rópai szemmel nézve is korsze-
rű kapacitás tervező és irányító 
rendszert tudunk üzemeltetni.

Szerző: Gremsperger Tamás
Fotó: Juhász Enikő
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Megkérdeztük… 
Több mint két éve próbálja a MÁV-TrAkCIÓ „nemzeti tizenegynek” nevezett csapata kihozni a legtöbbet abból, amit a mozdonyve-zetők most épp IVU-pLAn vezénylési rendszernek ismernek vagy ismerni fognak. A németországból megvásárolt eredeti program, amely a mozdonyszemélyzet vezénylését hívatott elvégezni, folyamatosan finomításra, változtatásra szorul, folyik a magyarországi viszonyokhoz igazítása. Jelenleg mozaikszerűen terjed, területenként, szolgálati helyenként kerül bevezetésre, fokozatosan ismerik meg a mozdonyvezetők is.
Megkérdeztük: az IVU-pLAn rendszer bevezetése milyen változásokat hozott a mozdonyvezetőknek, milyen a fogadtatása?
A mozdonyvezetők vezénylése soha nem tartozott az egyszerű dolgok közé. Az idő előre 
haladtával a MÁV elkezdett számítógépes programokat használni, de nem egységeset.
Pécsen és környékén az úgynevezett dombóvári programot használtuk. Apró hibákkal 
ugyan, de a rendszer jól működött, a KSZ változásait könnyen követte.
 A MÁV TRAKCIÓ megalakulása után a felsőbbség hatására beindult egy irányítási centrali-
záció. Ennek a folyamatnak egyik része az a vezénylési program, amit 2007 évi bemutatko-
zásakor még MB-Rail-nek hívtak. Az első próbák során látszott, hogy országos bevezetése 
nem lesz egyszerű feladat a Trakció és a fejlesztők számára. Az országban elsőként Pécsen 
került bevezetésre, de akkor még helyben történtek a fordulók tervezései, a rendszer mű-
ködött. Második körben a vezénylés már központból irányítottá vált, s rögtön tapasztaltuk, 
hogy a személyzeti fordulók hibáit már nehézkesen, mereven kezelték, egyre kevesebb be-
leszólást hagyva a szakszervezetnek. Sajnos ide tartozik az is, hogy közben a KSZ változá-
saival már csak a véleményezés joga maradt a helyi érdekvédelemnek. Ennek megfelelően 
írjuk le személyes tapasztalatainkat az IVU-val kapcsolatban. 
Az észrevételeink mozdonyvezetői, mozdonyfelvigyázói és operatív vezénylői szempontból 
történtek:
Ami tetszik:
- a program figyelmezteti a vezénylőt abban a helyzetben, ha az adott napon valamilyen ok-
ból elmaradó személyzet van,
- a program bizonyos funkciói gyorsabban elérhetők, az előzőhöz képest  (pl. szabadság, 
betegszabadság).
S ami nem:
- a megkapott előre vezényléshez nem kapunk napi kódfejtő „Enigma” könyvet. Emiatt a 
mozdonyvezetők nem tudják milyen munkát fognak végezni.
- a program tudomásunk szerint napra készít vezénylést, ezért nem biztos, hogy az azonos 
kód a hét összes napján ugyanazt a foglakoztatást jelenti,
- a kapott előre vezénylés nem mindig a KSZ és Helyi Függelék szabályaiknak megfelelő-
en készül, 
- a felvigyázók számítógép használata esetén, ha az IVU frissít, akkor azt jeleníti meg, a töb-
bi adat és program háttérbe kerül,
- a vezénylő a programból nem tudja a szabadságot közvetlenül kinyomtatni,
- a felvigyázó csak 7 napra látja előre a mozdonyvezető vezénylését,
- a vezénylőnek nem jelzi a program a két szolgálat közti Helyi Függelékben megállapított 
napi pihenőidő hiányt,
- a felvigyázónak bonyolult előhívni a mozdonyvezető tevékenységét,
- az operatív változásokat nehezen kezeli, merev. Előfordult, hogy a felület nem követte a 
változást, így a felvigyázó a jelentkező mozdonyvezetőt csak papíron látta,
- a program nem tartalmazza a személyzet mozdony típus, valamint vonalismereteit. Ez 
több esetben is problémát okozott (a program bemutatásakor azt mondták, ezt is keze-
li majd a rendszer!).
Ebből is látszik, a program még nem tökéletes, de apróbb változtatásokkal életben lehetne 
tartani, bár már olyan hangokat is lehet hallani, hogy egy újabb verzió lesz bevezetve.
Még egy gondolat erejéig: szerintünk nem biztos, hogy kellene ragaszkodni a német vezény-
lési programokhoz, nálunk a cégen belül is kiváló szakemberek vannak, akik képesek volná-
nak egységes vezénylési és irányítási software-t készíteni, tized annyi áron, mint a német.
 Stadlinger JózSef, Körbel norbert PécS
 
Az IVU-PLAN rendszer tudomásom szerint egy busz vezénylő rendszer volt. Több mint 2 éve pró-
bálják ráigazítani a vasúti körülményekre („a jó munkához idő kell, a rosszhoz meg még több”). 
Biztos, hogy valamire jó ez a program, megfelelő kezekben. Nálunk Bátaszéken kb. 1 éve 
erőltetik ezt a fajta vezénylést. A személyes tapasztalatok azt mutatják, hogy a régi ve-
zénylési rendszer sokkal érthetőbb, egyértelműbb és a mozdonyvezetők számára követ-
hetőbb volt.
Az IVU tele van megfejthetetlen kódokkal, és német kifejezésekkel. Ezek nem csak a 
mozdonyvezetők, hanem a felvigyázók életét is megkeserítik! Sok időbe telik, mire kibo-
garássza az ember a napi fordulóját. A feljelentkezésre szánt 10 perc kevés volt, a pa-
rancskönyv tudomásulvételére, eszközök átvételére és a napi szolgálat kiírogatására. 
Ezen segített a közvetlen főnökünk (személyzeti reszortos). Önszántából, szorgalomból 
készített minden hónapban egy segédletet (mert minden hónapban változik a forda). 
Pl: BZ0401 közl. 1-7nap  áv/7802/783/788-Bz/áv  kezd9:13/ vége19:55/ mun.idö10:02 /
vez.idő8:49/ mksz12:42-13:02Kecskemét/ mksz17:39-17:59Dombóvár
Ezt minden szolgálatra elkészítette, táblázatba foglalta. Így egyértelműbbé vált a vezény-
lés. Ezt a segédletet elkészíthetné maga a program, ami megjelenhetne a havi előve-
zénylésen is. Továbbá ebben a rugalmatlan rendszerben nincs nagyon lehetőség eltérni 
a tervezettől. Például mksz-t csak a megadott időpontban fogadja el a gép. Ez általá-
ban nem egyezik az állomási technológiákkal. Megadhatna hosszabb időintervallumot is, 
így kevesebb lenne a probléma az mksz-ből (a KSZ engedélyezi). A TRAKCIÓ kitalálja a 
saját fordáját, és nem egyeztet senkivel. Mi vitázunk az állomási személyzettel, mert a 

váltókezelőnek, tolatásvezetőnek, vagy a forgalmistának üzemszünete van. Nincsenek 
összhangban a technológiák. Egyeztetni kellene a vezetőinknek a társ szolgálatokkal. 
Nem ismerte a rendszer a hétvégi szabadságot, pedig a mi munkarendünkben előfordul. 
De ezeket a hiányosságokat hiába jelezték a területi ügyvivők, valakinél mindig elakadt. 
Szóval van még mit javítani rajta. Papíron majd bebizonyítják milyen jó vétel volt ez a prog-
ram. Hallomásból tudom, hogy nagyon sok euróba került és kerül mind a mai napig (adat 
módosítások stb.). Ezeket a pénzeket elő kell teremteni valahonnan. Rátok bízom, kedves 
újságolvasók, hogy kitaláljátok honnan, miből szedik össze.
 Eddig csak gondunk  volt az IVU-val. Reménykedve várjuk a jó folytatást.
 Sánta ambruS bátaSzéK
Mikor a rendszer bevezetését tervezték, természetesen úgy gondoltam, hogy egy központi 
irányítási rendszer, rugalmasabb, valamint gazdaságosabb személyzeti és mozdonyforduló-
kat fog eredményezni. Tehát figyelembe veszi majd a telephelyek elhelyezkedését, azokhoz 
való mozdony és személyzetfordulók gazdaságos kialakítását. 
Nos, ezzel szemben a program 2009. decemberi bevezetése óta a következőket tapaszta-
lom. Megszűnt az évtizedek óta tartó „beosztott” gép rendszer, ami a gyakorlatban annyit 
jelent, hogy a személyzeti forduló nem követi a mozdony fordulóját.
A személyzeti fordulókban kialakított szolgálatok sorrendje, ezek után megmagyarázhatat-
lanul követi egymást. A szolgálataink tele vannak önköltséges utakkal, valamint oda-vissza 
váltjuk egymást, szerintem indokolatlanul. A megszokott munkaidő beosztás helyett, (ami 
tartalmazta a napokat, vonatszámokat, szolgálati órát, netán a felmerülő túlórát, vagy eset-
leg mínusz órát) most egy külön segédlettel megfejthető, kódszámokat tartalmazó „egy-
veleget” kapunk.
A segédletet természetesen nem kapjuk kézhez, hanem a beíró helyiségben elhelyezet PC-
ből tudjuk beazonosítani, hogy  a szolgálatunk alatt milyen számú vonatokat kell továbbí-
tanunk. Ezt a módszert ésszerűtlennek tartom, rugalmatlan, mert a feljelentkezés így több 
időbe kerül. A személyzeti fordulóban olyan hiba is előfordul, mikor X. számú vonathoz 
nincs leváltó, vagy bizonyos vonat előfűtése nincs megoldva! A hiba korrigálását természe-
tesen operatív módon naponta a mozdonyfelvigyázók oldják meg! Ilyenkor természetesen 
elgondolkodom, hogy ezek a dolgok a program hibájából fakadnak e, vagy a kezelők hoz-
zá nem értéséből?!
 Véleményem szerint, a program tervezése sokkal hatékonyabb és rugalmasabb lenne, ha 
egy bizonyos területnek a mozdony és személyzeti fordulóját egy személy tervezné! Így meg-
oldhatóbb lenne valamelyik elemnek a másikhoz való igazításával az  optimálisabb forduló, 
úgy személyzeti, mint mozdonyforduló. 
Igazából nagyon sok probléma kiküszöbölhető lenne, ha a területi sajátosságokat, vélemé-
nyeket, megoldási javaslatokat figyelembe vennék, még ha azok alulról is jönnek! Csak ja-
vasolni tudom a személyzeti fordulók kialakításánál, a négy túros rendszert, mivel a szolgá-
latok közötti pihenő idők kijelölése, valamint a szolgálatok vezénylése a legkönnyebb!
Én szeretném, ha a javaslatainkat figyelembe vennék, és hasznosítanák az érintettek, mivel 
közös érdekünk, hogy a rendszer hatékonyan és gazdaságosan működjön! Természetesen 
kíváncsi vagyok, hogyan válik be a program, amikor az egész hálózaton bevezetik. 
 czibriK ferenc béKéScSaba
Az IVU-PLAN vezénylési rendszer szerintem nem alkalmas arra, amire kitalálták, amiért 
működtetik. Személyzet optimalizációs rendszer, csak éppen a mozdonyvezetők szolgála-
ti óráinak kiegyenlítésére nem alkalmazzák. Egyszerre van jelen a túlóra és az állásidő a 
mozdonyvezetők körében. Nem értem, hogy miért nem úgy történik a havi szolgálati órák 
tervezése, hogy mindenkinek azonos óraszáma legyen. Nem tisztességes, ha az állásidőket 
nem mindenhol, mindenkire alkalmazzák. Úgy tudom, azért vették meg a programot, hogy 
optimalizálja a tervezést, vezénylést. Hát ez még elég messze van a céltól.
Hallom drága is, nem tudom, miért kellet az eddig alkalmazott rendszert sutba vágni. Körül-
ményes, bonyolult az egész. Előfordult, hogy olyan vonatokra is történt vezénylés, ami nem 
is közlekedett, a mozdonyvezető meg mehetett állásidőre. A vasúton a vonatszám az, ami 
egyértelműen azonosítja a vonatot, nekünk, mozdonyvezetőknek, pedig az elvégzendő fel-
adatot. Most kód van helyette, kódfejtők lettünk, ami időbe is telik, meg hibalehetőség is 
van benne. A feljelentkezési időből sok időt elvesz, míg kitalálom, ma mit is kell csinálni. Ed-
dig tudtam a vonatszámot, tudtam a fordulót, tudtam a napi tevékenységem. Most KE 405, 
halvány fogalmam sincs, mit kell tennem. Mire megtanulnám, addigra megváltoztatják.
A mai világban, amikor egyszerűbbé, világosabbá kellene tenni a munkát, a rám háruló fel-
adatok egyre csak nőnek. Kezdés, végzés irány a számítógép, hogy megtudjam mi vár rám. 
Kicsit olyan ez, mint az MFB. Annak kezelése is többlet idővel jár.
Nem tudom, miért nem figyeli az órák alakulását, a túlórák helyzetét.
A Kollektív Szerződést nem ismeri, elveszi, módosítja a normaidőket, a szolgálatváltásra 
adott időkre ez különösen jellemző. A mozdonyvezetők szolgálatvégzésébe nemhogy köny-
nyebbséget hozott, inkább bonyolította eddig sem egyszerű helyzetünket.
 bodor JánoS KecSKemét
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Szép, új világ...
A Trakció legújabb üdvöskéje - nem, ez még nem a teljesen kicserélt 
vontatójárműpark -, az IVU.Plan, azaz az új vezénylő szoftver megérke-
zett hozzánk is. Más fűtőházaknál már hónapok óta birkóztak vele, sok 
mindent hallottunk róla a kollégáktól, így volt időnk bőven, hogy lélek-
ben felkészüljünk az érkezésére. Lélekben, mert egyébként az új ve-
zénylésről főnökeink egy árva szóval, de még csak egy parancsköny-
vi rendelkezéssel sem emlékeztek meg. Ők tudták, hogy mi lesz, s ez a 
fontos! Vártuk hát az új vezénylést, eltelt 23-a, de semmi. Aztán 31-én 
(nesze neked KSz!) végre átvettem én is. Kikerekedett szemmel néz-
tem farkasszemet a vezényléssel. Mármint azzal, amiről azt gondolná 
az ember, hogy megtudja, miféle vonatokat is kell majd továbbítania, vi-
gyen-e magával ennivalót, vagy inkább ne, mert úgysem lesz ideje me-
genni. Hogy mikor kell jönni, az szerencsére még rákerült erre a furcsa 
kinézetű sakktáblára. Kaptunk tehát egy táblázatot, amiből gyakorlati-
lag csak a kezdés, a végzés, és egy kódszám derül ki, mint számunkra 
fontos információ. A táblázat további adatai (pl. a pihenőidőhöz rendelt 
egyéb adatok) okoztak némi fejtörést, ám mankó nélkül a sánta is bi-
zonytalan, így annyiban maradtunk, hogy lesz néhány pihenőnapunk is. 
A szolgálatok hossza tizedórában ismét nem került feltüntetésre, a régi 
vezénylés legalább tartalmazta a szolgálat hosszát. Elhatároztam, hogy 
el is teszem az utolsó ilyen lapot emlékbe, nyugtató helyett. 
De mik azok a rejtélyes kódok? Kajánul vigyorgó felvigyázóink egyi-
ke rámutat egy, a sarokban árválkodó, valahonnan kidobott, őskövü-
let PC-re. Nosza, keressük tovább a megoldást! Rutinos kolléga elfelej-
tett bezárni egy excel táblázatot, rápillantok; heuréka! Igen ám, de ez 
csak a hétvégi forda. Nekem meg történetesen egy pénteki forda kelle-
ne. Rövid keresgélés után kiderül, hogy pénteki táblázat nincs. No, egy 
gonddal kevesebb, ezek szerint van „szigorúan titkos forda” is. Nézzünk 
egy másikat! Dokumentumot megnyit. Amíg betöltődik a kívánt fájl, si-
mán megkávézhatok. Ilyen gyors gép kell ide, hiszen nincs is egyéb 
dolgunk, mint a homokórával szemezgetni! Megkeresem az adott for-
dát, próbálom értelmezni az elém tárult adathalmazt, a vonatszámok 
és az eddigi fordák alapján lekörmölöm a táblázat alá, hogy mi lesz 
a következő szolgálatban. Hely van bőven a lapon, a táblázat a felét 
sem foglalja el. A további adatok tanulmányozására nincs idő, átadom 
a helyem másnak. Jön a kolléga, számítógépet csak a vizsgán hasz-
nált, otthon nincs neki, az excelt most látja először. Talán a nyugdíj-
hoz közeledve nem is várható el tőle, hogy megtanulja a számítógépet 
vagy az Excel-t kezelni. (A jelek szerint „odafent” másképp gondolták).  

Küzd, nem adja fel, de látszik, hogy nem boldogul, meg lassan indul-
nia is kellene a vonatjához. Segítek neki, megtaláljuk a fordát, próbál-
juk értelmezni, nem ismerjük az új rövidítéseket, szokatlan az új felület. 
Káromkodik, talán nem is ok nélkül. Nem érti ezt az egészet. A többi-
ek sem, ugyanis időközben jókora sor alakult ki a gépnél, más is tudni 
szeretné, mi lesz a munkája. Sorszámkiadó automatát emlegetnek né-
hányan... Morgások, méltatlankodások hallatszanak. Otthagyom őket, 
mennem kell dolgozni.
Nézem a táblázatot a fordulóállomáson, a jelleg nem változott: vagy 
éjszaka kezdek, vagy este. Pedig még csak nem is hasonlítok a ba-
golyra, mégis annak néznek. Mondjuk, eddig is így volt, ez legalább 
nem változott. No, meg a „hajnalban végzek, estére megyek visz-
sza” forgatókönyvet sem dobták még ki, pedig már ideje lenne. Na-
gyon... Böngészem tovább a táblázatot, nehezen igazodom el raj-
ta. Megörülök, mert találtam egy reggeli kezdést. Igaz, csak egyet. 
Ez is több a semminél. (Igen, egyet, mert számomra egy 3:35-ös 
kezdés még nem nappal van, s vagyunk még így ezzel jónéhányan). 
Napközben hív néhány kolléga, szidják az új csodát, próbálják megfej-
teni a táblázatot, segítséget remélnek. Nem értik, nem értjük, miért így 
kell megtudnunk, hogy mi lesz a dolgunk. A mi munkánk egyik - ha nem 
a fő- pillére a személyzet- és mozdonyforduló. A kék fedelű könyvben is 
mintha írnának ilyesmit (E.1.). Ekkora titok lenne ezentúl a munkánk?  
Ha a felvigyázónak ki lehet nyomtatni a fordulók tartalmát, nekünk miért 
nem lehet? Ehelyett a táblázat helyett, többletpapír nélkül nem lehet-
ne olyan formában megkapnunk a vezénylést, mint eddig? Mi akadálya 
van ennek? Kaptunk hát egy újabb - felesleges - munkát, amit érzésem 
szerint mások helyett kell elvégeznünk. Már megint. S lesz még meg-
lepetés ezeken kívül, melyek csak később derülnek majd ki, netán túl 
későn a vezényléssel, a szoftverrel kapcsolatban? Az MFB-ről legalább 
kaptunk egy használati utasítást, de az új szoftverről csak a zuhanyhír-
adóban csepegtek a hírek. 
Este végzek, lejelentkezek. Előrelépés történt napközben, hiszen már 
van nyomtatott formájú táblázat is, így aki nem ért a számítógéphez, az 
lapozhatja a kapcsos könyvet. Már két helyen lehet sorban állni.
Valami nem hagy nyugodni. A szobaméretű számítógépek korában jár-
tam iskolába. Akkor azt mondták, hogy nemsokára az összes papírmun-
kát, adminisztrációt a gépek végzik el helyettünk. Akárhogy is nézem, 
most 2010-et írunk, és egy agyondicsért szoftver csak egy olyan táblá-
zatot tud adni, amivel nekünk még temérdek időt kell eltöltenünk ahhoz, 
hogy a szoftver által egyébként ismert információhoz jussunk...
Szép, új világ?! Erről nekem nem ez jut eszembe.

Alapítványi hírek
Alapítványunk március 24-én, április 8.-án és 
20.-án május 12.-én és május 21.-én is ülé-
sezett. A márciusi az áprilisi és a májusi „ren-
des” ülések során, összesen 87 kérelmet vizs-
gáltunk meg.
Elutasításra két kérelem került, és érkeztek 
olyan kérelmek – összesen 7db. – amelyet fél-
re kellett tennünk, kiegészítésre várnak.
Gyermekszületési segélyből 24 kollégánk ré-
szesült, összesen 720eFt értékben. Saj-
nos két kollégánk is elhunyt, így a hozzá-
tartozók megkapták a 125-125eFt-ot. Un. 
kárfelelőségi segélyt 8 kollégánk kért, össze-
sen 448eFt összegben. öt kollégánk is hoz-
zánk fordult támogatásért, ők daganatos be-
tegségben szenvednek, ill. infarktuson estek 
át, nekik összesen 375eFt-ot utaltunk. 
két mozdonyvezetőket tömörítő szervezet for-
dult hozzánk támogatásért, részükre 256eFt 
támogatásról döntöttünk.

A többi 39 kollégánk egyéb indokkal – többnyi-
re hosszantartó betegség, és közeli hozzátar-
tozó halála miatt – kért segélyt illetve támoga-
tást, összesen 1170eFt összegben.
Alapítványunk kuratóriumának két ülése során 
3 219 000Ft-al tudta támogatni a rászoru-
ló kollégákat.
Ez igen komoly segítség! Ezt a segítséget ak-
kor tudjuk a jövőben is biztosítani, ha a kol-
légák az adójuk 1%-át felajánlják. Már most 
köszönjük azoknak, akik ezt az idén is meg-
tették.
Alapítványunk mindkét áprilisi ülésén foglal-
kozott a munkaidő-csökkentés miatt nagyobb 
mértékű keresetveszteséget elszenvedett kol-
légák kérelmeivel. Összesen 196 kérelem ér-
kezett hozzánk. Minden szempontot figye-
lembe vettünk, ami a segélykérő lapokon 
szerepelt, ezek alapján öntöttünk a támoga-
tás megítéléséről ill. nagyságáról. Több eset-
ben utólagos információkat kaptunk, ami alap-
ján tisztábban láttuk a kérelmező helyzetét, és 

megalapozott döntést tudtunk hozni. Hét kére-
lem kiegészítésre vár, elutasításra tíz kérelem 
került. A 179 kérelemre 4 165 000Ft kerül 
kifizetésre. 
A kuratórium több más, fontos kérdésben dön-
tött: 2010. július 01-től beadott segélykérel-
mek esetében az élettárs, feleség meglétét 
igazolni kell! Ugyancsak igazolni kell, ha az il-
lető élettárs, feleség munkanélküli. Igazolást 
várunk arról, ha egy gyermek tartós beteg. 
Az igazolások beszerzése némi többletterhet 
ró a kérelmezőkre, de a közelmúltban előfor-
dult néhány vitás eset ezekkel kapcsolatban, 
így nem hagyatkozhatunk pusztán a kérelme-
ző személy által leírt adatokra.
A kuratórium abban is döntött, hogy alapítvá-
nyunk könyvelését egy könyvelő irodára bízza.
A következő alapítványi ülés időpontja 2010. 
június 25.-én 09.00-től lesz.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:

Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke

alapítványi hírek…
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Ismét eltelt egy hónap és ismét nem változott a munkáltató ma-
gatartása a munkaügyi kapcsolatok terén. A munkavállalók kicsa-
varásával, - a „rugalmas foglalkoztatás” jegyében- nem várt üzle-
ti eredményeket ért el vállalatunk (amit a MOSZ helyi tisztségviselői 
kompromisszumokkal megkötött Helyi Függelékei biztosítanak) és a 
nyereségből semmilyen szinten nem akarnak juttatni azoknak, akik 
ezt a rugalmasságuk miatt megtermelték a vállalatnak. Nyilván való-
an nem a TVSZK szakértőinek rugalmassága okozta a bevétel több-
letet, hanem a mozdonyvezetők érték ezt el a napi (rugalmasabb) 
tevékenységükkel. Ha a munkáltató is rugalmas lenne, nem uta-
sítaná vissza a különféle 
megrendeléseket (moz-
donyvezető és mozdony 
hiányra hivatkozva), ami-
ket más vállalatok nyújta-
nak be a TRAKCIÓ felé és 
adna nekik mozdonyt, va-
lamint személyzetet, hogy 
ne kelljen nekik a magán-
vasutakkal fuvaroztatni. 
De vannak olyan vasút-
vállalatok, akik igényelné-
nek plusz mozdonyvezető-
ket a mozdonyaikra, hogy 
ők is tudják teljesíteni a 
plusz megrendeléseiket 
a megrendelők felé (Zá-
hony - PORT) és ők sem 
értik, hogy miért nem áll 
emberanyag rendelkezés-
re számukra. Egyszerűen 
nem értjük, hogy miért 
nem akarja a TVSZK ve-
zetése befogadni ezeket az igényeket, amikor a kollégák csoporto-
san vannak állásidőre kényszerítve? Az a cél, hogy a MÁV leány Zá-
hony PORT a magánvasutak felé nyisson a TRAKCIÓ helyett és ne mi 
szolgáljuk ki a mozdonyaikat? Fontosabb a terv és a statisztika, mint 
a fokozott piaci jelenlét? Nem az a cél, hogy a lehető legnagyobb 
szeletet szakítsa ki a vállalat a vasúti fuvarozási piacból és akár túl-
óra árán is, de mi továbbítsuk a vonatokat? Én elhiszem, hogy nem 
fontos minden munkát bevállalni, de csak ott, ahol jelentős túlfog-
lalkozatás van, viszont azokon a területeken, ahol csak szabadságo-
lásokkal és „MOI”-val lehet a létszámot kötelező órára vezényelni, ez 
nem engedhető meg!
A másik sarkalatos kérdés az átképzés ügye és az erre épített kom-
munikáció. Már a Helyi Függelék tárgyalásakor és azóta is előszere-
tettel hangoztatja a „Nagyvezér” a „kisvezérek” azon állítását, hogy 
„a mátészalkai kollégák nem hajlandóak villamos mozdonyon dol-
gozni”. Hát Ők dolgoznának, csak az a helyzet, hogy a TVSZK öt szol-
gálati helye közül ez az egy nem villamos, így nincs felsővezeték és 
villanymozdony elérhető közelségben. Sőt akkor sem volt az, ami-
kor „nagyszerű ötlettől” vezérelve kitalálták azt, hogy innen kell be-
iskolázni mozdonyvezetőket, hiszen normális emberi léptékkel mér-
ve nincs is a közelben felsővezetékes üzem. A szándék egyértelmű 
és világos, de talán már többször le is írtam, hogy nem a teljes kö-
rű foglalkoztatás miatt lettek innen beiskolázva, - hiszen a meglévő 
teljesítmények jelenléte és a nyugdíjazás, valamint egyéb ok miat-
ti létszám fogyás nem tette ez indokolttá -, hanem a változó mun-
kahelyes munkaszerződések kikényszerítése, a villanyos szakvizsga 
meglétére hivatkozva. Ez volt a fő cél! (A vonalbezárás kb. öt fő fe-
lesleget okozott, viszont ugyanakkor kilenc ember nyugdíjba vonult, 

ketten pedig másik telephelyre köröztek át.) Ezen adatok birtokában 
megkérdőjelezhető a döntés helyessége és szerintem felelősségre 
is vonható az a személy, aki ezeket a rossz döntéseket meghozta és 
jóváhagyta, hiszen olyan személyeket vontak be a képzésbe, akik 
számára nem biztosított az, hogy a saját munkaszerződésükbe fog-
lalt munkavégzési helyükön alkalmazzák a megszerzett tudást. Ne 
tolja már át ennek súlyát a tisztelt vezetés a kommunikációjával moz-
donyvezetőkre és vállalja be a menedzsment azt, hogy ezt „jól elka-
lapálták”! Egyértelműen helytelen volt a kiválasztás eszköze és nem 
azokról a telephelyekről lettek átképezve emberek, ahol hasznát is 
tudnák venni a villany szakvizsgának! Hivatalos anyagokban kimu-
tatható, hogy a teljesítményt elvették Mátészalkáról (a vonatszámok 
nem hazudnak) és így kényszerítették rá a telephely mozdonyveze-

tőit a tanfolyamon való 
részvételre. Mi ez, ha 
nem zsarolás? Akkor 
senkinek sem mond-
ták azt, hogy majd a 
tanfolyam elvégzése 
után nem a saját lakó-
környezetében kell dol-
gozni, hanem 5-6 órát 
utazva [az Mt. 105.§. 
(7) szerint] be kell jár-
ni a villanyvontatásos 
üzembe. A másik kér-
désem az, hogy mi-
ért kellene a mátészal-
kai mozdonyvezetőnek 
Debrecenben, Nyíregy-
házán, vagy Záhonyban 
villamos mozdonyt ve-
zetnie, amikor ezeken 
a szolgálati helyeken is 
bővelkednek a szabad 
kapacitásban a lét-

szám tekintetében? Nincs egyetlen le nem fedezett villanyvontatá-
sú vonat sem. Mit vontatnának Ők itt villanymozdonnyal? Egymást? 
Sőt olyan kapacitás felesleggel rendelkeznek ezek a telephelyek, 
hogy ha belátná már végre a tisztelt vezetés, hogy nem az embert, 
hanem a munkát kell rugalmasan mozgatni és kapna a TVSZK plusz 
teljesítményt, akkor azt is bőven el tudnák látni Mátészalka nélkül is 
és ők végezhetnék továbbra is azt a munkát, amit az elmúlt évtize-
dekben. Vagy az a terv, hogy elküldik ezeken a telephelyeken a moz-
donyvezetőket állásidőre, hogy be legyen bizonyítva az, hogy be kell 
szállni Mátészalkának a „villany bizniszbe”? Egyébként pedig a lab-
da ott pattog a munkáltató oldalán most is, csak élni kellene (tudni) 
vele. Ez a nagyszerű és csodálatos IVU-PLAN mire való? Tájékozta-
tom a munkáltatói oldalt, hogy a mátészalkai két szakvizsgás moz-
donyvezetők hajlandóak kivenni a részüket a villanyvontatásból, (ha 
már máshogyan nem lehet megmenteni ezt a céget)! Persze csak 
úgy és akkor, ha van olyan szakember, aki el tudja készíteni a fordu-
lót számukra a HF szerint és nem szabadidőben utazgatva kell nekik 
elérni a villanymozdonyt. Ez azt jelenti, hogy dízel vontatású vonat-
tal eljutnak bármelyik villamos vontatási pontig és ott keresztbevált-
va villanymozdonnyal is dolgoznának, így segítve a TRAKCIÓ-t hogy 
ki tudja használni a két szakvizsga meglétét, később ismét dízelre 
váltva haza térnének. Erre nem gondoltak még nagyjaink? Ha nem, 
az azért van, mert nem a tényleges foglalkoztatás volt a cél, hanem 
a munkaszerződés módosítás!  Mindent összefoglalva nem hiszem, 
hogy a mátészalkai nyolc ember fogja megmenteni a TRAKCIÓ jö-
vőjét és ezen állna, avagy bukna az üzleti terv! Ha ez így van, akkor 
elég gyengécske az a terv, de az is, aki készítette.
 Gyüre Ferenc
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Mint már minden érdeklődő tudja, Budapesten a Budapesti Műszaki Egye-
tem komplexumán belül lesz lebonyolítva a Találkozó több rendezvénye is.
Fontos kiemelnünk, hogy a szállást biztosító Kármán Tódor kollégium a fel-
újítását követően kártyás be- és kiléptető rendszerrel, 2 ágyas szobákkal és 
közös vizesblokkal rendelkezik, kérjük, hogy ügyeljen mindenki a tisztaság-
ra és a környezetre a többiek érdekében is. A 9 szintes épület központi tűz- 
és füstérzékelő rendszerrel felszerelt, ezért a füsttel járó káros szenvedély-
nek hódoló vendégeink csak a kijelölt dohányzó helységekben és a minden 
szinten megtalálható nyitott erkélyen eregethetik büntetlenül a „karikákat”. 
(Pirománok kérjük, ne is jöjjenek.)
Az elhelyezés a IV-IX. szinteken történik. Az aulában történő bejelentkezés-
kor a kitöltött és előzetesen már visszaküldöt t Adatlap alapján általunk a 
tcs vezetőkön keresztül kiadott szobaszámot bemondva egy gyors azonosí-
tás történik, majd - az átvétel elismertetése mellett - átadjuk a Belépő kár-
tyát, amivel az épületbe be s ki lehet jutni. Akik több éjszakát töltenek el, 
azok elhelyezése elsődlegesen a IV. emeleten fog megtörténni, ilyen igé-
nyeket legkésőbb június 15-ig kérjük jelezni. A péntekről szombatra és/vagy 
vasárnapról hétfőre a szoba ára plusz bruttó 5.800Ft éjszakánként, amit a 
Meghívó árával együtt kell befizetni. Nem zárjuk ki az operatív igénylés lehe-
tőségét, de kérjük, ne ez legyen az általános, mert esetleg nem lesz rendel-
kezésre álló szoba! (Végig abban a szobában maradnak a plusz éjszakások, 
ahova elsőre beosztásra kerültek!) A vasárnap éjszakára maradóknak hét-
főn reggel legkésőbb 8.00h-kor el kell hagyni a szobákat, mert már aznap 
reggel megkezdődik a szobák visszavétele a festési munkálatok kezdése mi-
att. A tagcsoport vezetőknek kiküldésre kerül a leltár és a hibaelhárítási lis-
ta, figyeljen oda nagyon mindenki, mert a károkozást kemény retorziókkal 
illetik, amit tovább fogunk hárítani.
Jelezzük, hogy a szobákban nem lesz törölköző és a szoba végső elhagyá-
sakor az ágyneműt le kell húzni és adni majd a kijelentkezéskor a Belépő 
kártyával együtt.
A kollégiumtól 50 méterre található étteremben lesznek biztosítva a különbö-
ző étkezések, de a kollégiumban és előtte a nyitott teraszon BÜFÉ-BÁR is van 
megfelelő szolgáltatásokkal és nyitva tartással. Szombatra plusz ebéd rendel-
hető 1200Ft/fő áron, amely 11.30 és 12.30h között fogyasztható el. Vasárnap 
a reggeli 8.00 és 9.30h, az ebéd pedig 12.00 és 14.00h között biztosított.
Programokról:
A Találkozó megnyitója szombaton a focidöntők helyszínén lesz 12.30h-tól, 
ahol „sörsátras” termékek állnak rendelkezésére a résztvevőknek.
A Vasúttörténeti Park szombat és vasárnap 10-18.00h között látogatható a 
Meghívóval kapott szelvény leadásával.
A hajós 1 órás városnézés szombaton 15.30 és 17.00h-kor, vasárnap pe-
dig 10.00h-kor indul a Petőfi-híd pesti hídfőjénél található Nehru parknál 

lévő kikötőtől. Itt is a megfelelő szelvény leadásával 
vehető igénybe a program, a szelvényen feltüntetett 
alkalommal.
A borkóstolásra szombaton 12.50, 14.00 és 
16.10h-kor indulnak a buszok. Vissza 16.00, 17.05 
és 18.40h-kor érkeznek terveink szerint a járatok. 
A 3 buszból 1 a sportpályáknál is megáll majd. Va-
sárnap 9.10, 10.20 és 12.35h-kor indulnak, míg 
vissza 10.00, 12.20 és 15.00h-kor érkeznek a bu-
szok. Itt is a megfelelő időpontokkal megjelölt szel-
vénnyel lehet részt venni a programon. A busz akkor 

is elindul, ha nincs ott mindenki az adott turnusból, mert nagyon feszí-
tett menetrenddel lehet csak biztosítani, hogy mindenki „beleférjen” a 
programrendbe. A le-, felszállásoknál kérjük, hogy mindenki mozgalma-
san legyen mozgóképes, legalább oda…
A MOT Bálja 19.30h-kor a Megnyitóval kezdődik, 20.00h-tól vacsora, 
21.30h-tól meglepetés fellépő, éjfélkor pedig a Tombola húzása kezdődik, 
majd ezután az éjféli falatok felszolgálására kerül sor. A Bál 3.00h-kor zá-
rul.
A sétarepülés vasárnap délelőtt 9.30h-tól lesz, ha megvan a szükséges 19 
fő felszállásonként. A plusz program ára 10.350Ft/fő, amit szintén kész-
pénzben fizetendő a Meghívók árával együtt. A jelentkezésre a plusz éjsza-
kánál leírtak érvényesek.
 Szeretettel várunk minden kedves vendéget!
  Rendezők
Július 3. Szombat
09:00  REGISZTRÁCIÓ KEZDETE A BME KÁRMÁN KOLLÉGIUM-

BAN
11:30-12:30  EBÉD (IGÉNY ÉS BEFIZETÉS ALAPJÁN)
12:00 NYIT A SPORTPÁLYA
12:30 MEGNYITÓ A PÁLYÁN
12:50  BORKÓSTOLÁS 1. TURNUS (indulás a kollégiumtól)
14:00  BORKÓSTOLÁS 2. TURNUS (indulás a kollégiumtól)
15:00   VÁROSNÉZŐ HAJÓKÁZÁS 1. TURNUS (indulás a kollégi-

umtól)
16:10  BORKÓSTOLÁS 3. TURNUS (indulás a kollégiumtól)
16:30   VÁROSNÉZŐ HAJÓKÁZÁS 2. TURNUS (ind. a kollégium-

tól)
19:00  NYIT AZ ÉTTEREM
19:30  MEGNYITÓ
19:40  TÁNCBEMUTATÓ
20:00  VACSORA
21:30  FELLÉPŐ 
23:00  MOSZ KUPA EREDMÉNYHIRDETÉS
00:10  TOMBOLA
00:30  ÉJFÉLI FALATOK
03:00  A BÁL VÉGET ÉR
Július 4. Vasárnap
08:00-09:30 REGGELI
09:10  BORKÓSTOLÁS 1. TURNUS (indulás a kollégiumtól)
09:30  SÉTAREPÜLÉS (indulás a kollégiumtól a repülőtérre)
09:30  VÁROSNÉZŐ HAJÓKÁZÁS (indulás a kollégiumtól)
10:20  BORKÓSTOLÁS 2. TURNUS (indulás a kollégiumtól)
12:00-14:00 EBÉD
12:35  BORKÓSTOLÁS 3. TURNUS (indulás a kollégiumtól)
A Vasúttörténeti park 10:00 – 18:00 óra között várja 
vendégeinket!

MOT 2010. július 3-4. Budapest
Beléptető kapu

Műfüves pálya

A bál helyszíne

A „kolesz”
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Bő két éve úgy harangoztuk be az egyik rendezvényünket, hogy ilyen 
még nem volt.
 2008. április 28-a délutánján a Thália Színház a zenét, kedvelő moz-
donyvezetők otthonává vált. A Vasutas Zeneiskola akkori növendékei 
bemutatásával a musical világ legszebb dalai csendültek fel.  A pa-
rádés előadás, az óriási siker okán folytatást reméltek a mozdony-
vezetők. Mikor is lenne erre a leg megfelelőbb pillanat, ha nem a 
Mozdonyvezetők Szakszervezetének 20. születésnapján. Augusztus 
23-án a Thália Színházban rövid ünnepséget követően ismét csak azt 
kell mondanom, hogy olyan következik, ami még nem volt a MOSZ el-
múlt húsz éve alatt.  A műfaj neve: Szentpéteri Csilla.
Szentpéteri Csilla legújabb, s egyben eddigi legizgalmasabb albuma, 
a „Spiritus”,2008 november közepén jelent meg. 
A cím önmagáért beszél. A zongora virtuóz művészének ötödik le-
meze a latin zene színes, szenvedélyes, lüktető világába vezet. 
Koncertjeinek hangulatát a mediterrán életöröm, önfeledt vidám-
ság, fiatalos lendület, tűz jellemzi, mely leginkább tartozik Csilla tu-
lajdonságai közé. Átlépve formai kereteket, hangszerelés, hangnem, 
tempó és hagyomány kötöttségeit, immár szabadon szövi zenéjét, 
kalandozva múlt és jelen között, évszázadok zenei esszenciáját sa-
játos, egyéni világzenévé formálva.
 A zongora mellett rendkívül hangsúlyos szerepet kaptak a gitárok és 
a vérpezsdítő ritmust adó ütőhangszerek is: 
kongák-bongók, shakerek és a különféle, Csilla által kitalált 
effektek. 
Kitűnő zenésztársaival fergeteges hangu-
latban részesítik mindazokat, akik vágynak 
az igazi zenei ínyencségekre. A zeneszámok 
egyik része szellemes és színvonalas klasszi-
kus átdolgozás - igazi különlegesség a híres 
Monti csárdás argentin tangóként, Beethoven 
szimfóniája rockos stílusban, Piazzolla dalla-
ma franciás ízekkel, Paganini népszerű műve 
salsa ritmusban, Pochielli Órák tánca pedig 
telis teli spiritusszal.

 Az album másik felében Csilla saját szerzemé-
nyei hallhatók, melyek igazi zenei utazást ígér-
nek. Érezhetjük a kubai szivar illatát, spanyol Fi-
están vehetünk részt, vagy éppen egy western 
film képkockáit láthatjuk magunk előtt. 
Pihenhetünk függőágyban fehér homokos ten-
gerparton, jégkásás tequilával a kezünkben egy 
delíriumos éjszaka után és szemtanúi lehetünk 
az északi fény hideg szépségének is. 
Mindezt az utat kipihenhetjük az All Inclusive és 
Hotel Monarchia művek hallgatása közben Túl 

az Óperencián.
Természetesen elhangoznak korábbi lemezeinek nagy slágerei is, 
mint pl. a Dongó, a Sirály, a Vihar Vivalditól, mind Csilla sajátos át-
irataiban. 
„Az utóbbi évek tapasztalatait figyelembe véve elsősorban szóra-
koztató, lendületes és színes műsor összeállítására törekedtünk 
zenésztársaimmal. Sok esetben érzékeltük, hogy a közönség sora-
iban sokan nem tudják türtőztetni magukat, s mozog kezük-lábuk a 
ritmusra. Nos, a „Spiritus” zenéjére akár egész este lehet táncolni, 
hiszen szerepel benne salsa, tangó, samba, cha-cha. A hangsze-
res zene előnye, hogy nyelv- és korhatárok nélküli.
Szentpéteri Csilla zeneszerző, hangszerelő, producer, zenei rende-
ző és szólista is egyben új albumán. A „Spiritus” című zenei anyaga 
a hangszerek és a hangulatok kiváló és sokszínű egységességét is 
magában hordozza.A Spiritusz tele van életörömmel, tűzzel, szenve-
déllyel. Hallgatása közben egy a fontos, hogy kikapcsolódjunk, fel-
töltődjünk, s jól szórakozzunk „ - mondja Csilla az új album kapcsán.   
Igazán különleges élménynek ígérkezik az augusztus 23-án megren-
dezendő „Spiritus” c. koncert.
Aki tehát azt gondolná, hogy a zongora és az instrumentális ze-

ne valami divatjamúlt XIX. századi do-
log, az látogasson el Szentpéteri Csilla 
koncertjére és meglátja, mekkorát té-
vedett.
Részvételi feltételekről tájékozodni 
lehet tisztségviselőinknél.

Világsiker a MOSZ 
támogatásával
Idén áprilisban szervezetünket megkeres-
te az oroszlányi Bakfart Bálint alapítvány  
Silhouette Balett tánccsoport  támoga-
tást kérve tőlünk,hogy részt tudjanak ven-
ni a Horvátországi  Porecben megrende-
zésre kerülő ESDU (Európai Tánc Unió) 
által rendezett tánc világbajnokság a „Vi-
lág Tánc Mesterei 2010”elnevezésű ren-
dezvényén .Az Ügyvivő Bizottság döntött 
a támogatásról és a lányok (több támo-
gató által is) lehetőséget kaptak a nívós 
versenyen való indulásra,ahol 16 ország 
3500 táncosa vett részt a klasszikus ba-
lettől a hip-hop-on át a egészen a színpadi 
show táncig szinte mindenműfaj képvisel-
tette magát. Erre a versenyre a nemze-
ti bajnokságokon elért eredmények alap-
ján juthattak el a résztvevők. Az oroszlányi 
Silhouette-sek magyar bajnokként szerez-
tek jogot az indulásra. Az elődöntők után 
minden a csoport által előadott darab be-
jutott a döntőbe, ahol már csak a legjob-
bak kaptak lehetőséget. A Le a fedélzetről 

című darab, a színpadi tánc kategóriá-
ban első díjat kapott. Ezenkívül még egy 
második,illetve kettő harmadik díj, vala-
mint egy negyedik helyezést is elértek 
az oroszlányi táncosok. A tánccsapat-
nak nem ez az első nemzetközi sikere, 
hiszen 2007-
ben Hollywood-
ban lettek vi-
lágbajnokok , 
majd 2008-
ban szintén 
Porecben ve-
hették át a leg-
jobbaknak járó 

helyezés díját, tehát háromszoros világ-
bajnokok.  A Silhouette balett vezetője, 
koreográfusa Csáky Mária kétszeres nívó-
díjas táncpedagógus, akit 2007-ben me-
gyei Prima Primasima díjjal tüntettek ki, 
a Táncpedagógusok Országos Szövetsé-
gének elnökségi tagja. Itt szeretném tol-
mácsolni Csáky Mária tánctanárnő kö-
szönetét a segítségért, amit szervezetünk 
nyújtott lehetőséget adva a csoportnak az 

nemzetközi versenyen való in-
duláshoz.
   Szabados Sándor
 Budapest-nyugat  ter.ügyvivő
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területi hírek…

Területi hírek 
Budapest-nyugat
Területünk 2010. április 09-én utolsóként aláírta a Budapest TVSZK 
területén a Helyi Függeléket. Azóta több mint egy hónap telt el és 
a tisztségviselőkkel értékeltük a hatásait. A kollégák visszajelzései 
alapján még nem érzékeltük negatív hatását, de valószínűleg a nyári 
hónapok szabadságolásai miatt előtérbe kerülnek majd problémák. 
A felmerülő gondokat továbbra is várom, mind a tisztségviselőktől, 
mind a területen dolgozó kollégák részéről.
A tagcsoporti választások területünkön áprilisban kezdődtek meg és 
május közepéig minden tagcsoportnál befejeződtek. A MOSZ kép-
zési sikerét bizonyítja, hogy vannak tagcsoportok, ahol új arcok ke-
rültek be a vezetőségekbe (Komárom, Veszprém). Sok sikert, ered-
ményes munkát és kitartást kívánok nekik a területünk nevében is. 
Ebben a feszült helyzetben szükség is lesz rá.  
Az új kormány ígérete szerint ott, ahol  a műszaki feltételek adottak, 
újra megnyitja a bezárt vasútvonalakat. Információm szerint min-
ket valószínűleg 3 vonalon érint. Ezek a következők lennének: Győr-
Veszprém, Komárom-Székesfehérvár, illetve Almásfüzitő-Esztergom 
vonalszakasz. Amennyiben ténylegesen megnyitásra kerülnek a fent 
említet vonalak, mozdonyvezető hiány lép fel területünkön, mert az 
elmúlt évben  a MOSZ sikere alapján sok kollégának sikerült nyug-
állományba mennie. Lehet, hogy ez az információ inspirálta Német 
Zoltán Budapest TVSZK vezető urat, hogy a keleti országrészben fel-
hívást tegyen közzé mozdonyvezetők részére, amiben munkát ajánl 
fel a TVSZK területén.
A komáromi tagcsoport április 24-én tartotta a tavalyi évben nyug-
díjba vonult tizenhárom kolléga búcsúztatóját, ami igen kellemes 
hangulatban telt és meghallgattuk nyugdíjasaink 
�tapasztalatait� a nyugdíjban töltött hónapokról. Mi-
vel igen magas létszámban mentek el, megfontolás 
tárgyává tették a nyugdíjas tagcsoport megalakítá-
sát, amihez a komáromi tagcsoport vezetősége fel-
ajánlotta segítségét.     Szabados Sándor

GYSEV-Sopron                                                                                           
A májusi hónap a GYSEV-nél a választások hónapja, ugyanis vál-
laltunk ismételten úgy döntött, hogy a megváltozott piaci helyzet 
és a hatékonyabb munkavégzés érdekében átszervezést hajt vég-
re. Az egy éve létrehozott új, Gépészeti Üzletágat visszaintegrál-
ta a Pályavasúti Üzletágba. Természetesen gépész szempontból 
nem értettünk vele egyet, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy egy gé-
pész üzletágnak van létjogosultsága ebben a nehéz piaci helyzet-
ben. A megváltozott felépítés miatt új üzemi tanácsválasztásra volt 
szükség. Nagy munkába kezdtünk, ugyanis ismét szerettünk volna 
pontosan olyan jól szerepelni a választáson, mint egy évvel ezelőtt 
a 400 fős Gépészeti Üzletágnál, ahol hét helyből hat helyre moz-
donyvezető kolléga került. Ezen a választáson már látszott, hogy a 
Sopronban történt események és az elmúlt időszakban elvégzett 
munka után, megkaptuk a teljes bizalmat. Az új helyzet kialakulása 
miatt ismét átgondoltuk a feladatokat, hogy mily módon tudnánk is-
mét elnyerni a bizalmat, mivel most már 900 fős üzletágnál kellett 
megmérettetni magunkat. Ennek érdekében, a GYSEV történetében 
először kötöttünk egy együttműködési megállapodást a Vasutasok 
Szakszervezetének soproni tagcsoportjával, akik kb. 100 fővel ren-
delkeznek a GYSEV-nél. A megállapodás értelmében, miden munkát 
közösen végeztünk a választások előkészítésében. Rengeteg közös 
munka után, sikerült egy színvonalas propagandaanyagot megalkot-
ni és sikerült egy ütőképes jelölt állítási listát létrehozni. A választá-
sokon meg is született az, ami várható volt. A sok szakmai munka 
gyümölcse megérett. A pályavasútnál kilenc üzemi tanácstag közül, 

6 fő Mozdonyvezetők Szakszervezete, 1 fő Vasutasok Szakszerveze-
te, 2 fő GYDSZSZ tag került be. Az eredmény magáért beszél. Tel-
jes bizalmat szavaztak a közös jelöltjeinknek a pályavasúti dolgozók. 
A választások után meg is alakult az új Pályavasúti Üzemi Tanács. A 
Központi Üzemi Tanácsba a törvényeknek megfelelően delegáltunk 
tagokat, de megalakulni nem tudott, mert sajnálatos módon a bi-
zalmat elvesztő szakszervezet hadjáratot indított és minden eszközt 
megpróbálnak felhasználni ahhoz, hogy az egyéni pozíciójuk meg-
maradjon. Az teljesen biztos, hogy részünkről minden törvényes utat 
betartva hoztuk meg a döntéseinket és tiszta lelkiismerettel, vala-
mint a Pályavasúti Dolgozók teljes bizalmával állunk a konfliktus tisz-
tázása elé. 
A hónap elején első alkalommal, a megállapodási szerződésünk 
alapján vendégül láttuk a NSMS Szabadkai Mozdonyvezetők Szak-
szervezetének mozdonyvezető kollégáit. Programokkal teli, csodála-
tos baráti napokat töltöttünk együtt, ami a szakmáról, a kultúránk 
megismertetéséről és természetesen a szórakozásról szólt.
 A választások május végén folytatódnak, ugyanis eltelt négy év, 
ami azt jelenti, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezeténél tisztújító 
választásoknak van itt az ideje. Lezárult egy, a soproni tagcsoport-
nál minden szempontból megváltozott időszak. Teljesen átalakítot-
tuk szakszervezetünk szemléletét, munkáját. Négy éve eldöntöt-
tük, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy erős, 
jól szervezett, kemény érdekvédelmi képességgel rendelkező tag-
csoportot hozzunk létre. Az eredmények magukért beszélnek. A vál-
lalatunk nagyon komolyan veszi a Mozdonyvezetők Szakszerveze-
te döntéseit, javaslatait és ennek következtében mindig konstruktív 
megállapodásra jutottunk. Ez köszönhető annak, hogy bebizonyítot-
tuk komoly szakmai felkészültségünket, kiszámíthatóságunkat, hite-
lességünket és nem utolsó sorban mindig a realitások talaján mara-
dó követeléseinket, mozgásunkat. 
Az idei évben-Sopronban kerül megrendezésre, a 
Mozdonyvezetők Szakszervezete kispályás labdarú-
gó torna középdöntője. Reméljük a Sopronba láto-
gató kollégák maradandó élménnyel utaznak majd 
haza városunkból. Ennek érdekében mindent meg-
tesznek a szervező kollégák. Vas László
        
Szeged 
Területünkön, május 07-én került sor a rendes HÉT ülésre, ahol töb-
bek között újra felvetődtek a munkaidő beosztásokkal kapcsolatos 
problémák. Mivel az újfajta vezénylési programmal (IVU) már tavaly 
év vége óta kísérleteznek, úgy gondolnánk, hogy legalább egy két 
gyerekbetegségét kinőtte az idő folyamán. Lehet viszont, hogy ne-
künk mozdonyvezetőknek vannak túlzott elvárásaink. Többször kér-
tük a munkáltatót, hogy a dolgozók munkaidő beosztása tartalmazza 
a havi kötelező órát, a vezényelt órát, ha van túlóra tervezve az adott 
hónapban, az melyik szolgálatban van kijelölve, mivel szerintünk egy 
munkaidő beosztásnak minimum ezeket az adatokat tartalmazni kel-
lene. Eddig minden vezénylési program tudta, és nem okozott gondot 
ezen adatok megjelenítése a kiadott munkaidő beosztásokon, de úgy 
látszik ez mostanra a program hiányossága miatt, vagy más okból ne-
hézségekbe ütközik, és teljesíthetetlen feladatot ró a munkáltató szá-
mára. Ezért még mindig ott tartunk, hogy ha a mozdonyvezető kíván-
csi a kötelező órára vagy a vezényelt óra számára, akkor előveheti a 
munkaidő beosztását és elkezdheti számolgatni, hogy vajon hány órá-
ra sikerült vezényelni őt az adott hónapra, viszont ha a dolgozó meg-
állapítja, hogy még túlórája is lesz, azt még mindig nem fogja tudni, 
melyik szolgálata tartalmazza.  A szolgálatokat fedő kódokat már las-
san kezdjük megszokni, csak az a baj, hogy mivel havonta változnak a 
fordulók nehéz követni, hogy mikor mi a probléma egy egy fordulóval. 
A munkáltató értelmezése egyébként is érdekes a fordulók bevezeté-
sével, változtatásával kapcsolatban, mivel a KSZ szerint a munkaidő 
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k… beosztás alapját képező személyzeti fordulókat bevezetése előtt öt 
nappal át kell nyújtani a szakszervezet képviselőjének. Amennyiben a 
képviselő megállapítja, hogy a személyzeti forduló a Munka Törvény-
könyve rendelkezéseibe ütközik, vagy egyéb munkaviszonyra vonat-
kozó szabályt sért, azt írásban jelzi a munkáltatónak, aki köteles a 
fordulót a bevezetés előtt javítani.  Hát, van egy kis szépséghibája a 
dolognak. Mondjuk, elsején változik a forduló, a szakszervezeti kép-
viselő megkapja előző hónap 25-én vagy 26-án. Ja, hogy a munka-
idő beosztások már ekkor ki vannak osztva, amit lehet, hogy a hibát 
tartalmazó személyzeti forduló alapján készítetek el.  A munkáltató 
szerint ez ki van zárva, ezzel a programmal nem lehet hibás fordu-
lót készíteni, ennek ellenére mégis találkoztunk olyan fordulóval, ami 
nem felelt meg minden szabálynak és utólag kellet javítani. Szente-
sen 2010. évnek minden hónapjában, más-más mozdonyforduló ke-
rült bevezetésre. Az elmúlt 5 hónap alatt egyetlen egy eset volt, ami-
kor a bevezetni kívánt fordulót a kollektív szerződés szabályai szerint 
sikerült a munkáltatónak a szakszervezet részére átadni. Április hó-
napban már kifogással is éltünk a munkáltató irányába, de az nem 
sok eredményre vezetett, hiszen május hónapra már olyan forduló 
tervezetet készített amelyet – a munkaidő beosztás kiadása után – 
3-szor kellett módosítani, ennek következtében a munkaidő beosztá-
sokat is módosítgatni kellet. A fent említett problémára a munkáltató 
részéről az a magyarázat érkezett, hogy ez a hiba a központi vezény-
lési rendszer, illetve az azt kezelők hibája.  Az ebből eredő probléma 
nagy káoszt okozott, hiszen a forduló tartalmából több napon is több 
vonatszám hiányzott, próbára téve ezzel a mozdonyfelvigyázók szak-
mai tudását, hiszen nekik kellet a változásokat operatív módon vég-
rehajtani, vonatokat személyzettel lefedezni. Nyilvánvaló tehát, hogy 
ez a vezénylési mód nem kevés többletköltséggel jár.  Mivel ilyen jel-
egű hibák többször előfordultak, felmerül a kérdés, menyibe kerülhet 
mindez a munkáltatónak? Nem lehetséges, hogy helyesebb lenne a 
személyzeti fordulókat minél hamarabb átadni, és az esetleges hibá-
kat kijavítani, szerintem ezzel mindannyian jobban járnánk.
Területünkön véget értek az éves időszakos vizsgák, miután Sze-
geden április 26-tól 29-ig, majd Békéscsabán május 10-től 19-ig 
adtak számot tudásukról a szegedi, békéscsabai, mezőhegyesi és 
vésztői dolgozók. A vizsga eredményével is elégedettek lehetünk, 
mivel csak két szegedi, három békéscsabai egy 
mezőhegyesi, és egy vésztői kollégának nem sikerült 
a vizsga.  Reméljük két év múlva is ilyen arányú sike-
res vizsgákon fogunk részt venni.
 Szóth Tibor

Pécs
A helyi függelékek tárgyalása során, valamint megkötésük után min-
denki számára világos, hogy a cég vezetése rugalmas munkáltatás-
ra törekszik, mellyel a mozdonyvezetők magánéletének tervezhető-
ségét szinte lehetetlenné teszi.
Munkaidőkeret életbelépés előtt 7 nappal közli a következő havi 
munkaidő beosztást, melyet a Ksz szerint módosíthat 7 nappal ko-
rábban, sőt ezen belül elrendelhet egyoldalúan rendkívüli munka-
végzést. Sajnos ez sem elég.
A kolléga a szolgálatát megkezdi, majd a tervezett szolgálati idő le-
telte előtt törvénytelenül szóban rendelik el a rendkívüli munkavég-
zést. A Ksz 37§-a pontosan fogalmaz, a tervezett munkaidőn felüli 
foglalkoztatás a munkaidő beosztástól eltérő munkavégzésnek szá-
mít, ezt szóban csak az Mt 128§ (1) illetve rendkívüli időjárás ese-
tén a forgalom fenntartása céljából lehet elrendelni. Ennek ellenére 
az irányítás rendszeresen kényszeríti a kollégákat, súlyos következ-
ményeket kilátásba helyezve, a mozdonyvezető a tervezett szolgála-
ti idő letelte után nem vállalja a túlmunkát.
Elfogadhatatlan számunkra ez a munkáltatói gyakorlat, nem lehet 
mindent pénzzel – a család életének  rovására – megváltani (lásd 
V. Gy cikke).

Megtörténtek a pécsi és a bátaszéki tagcsoportnál a választások.
Eredmények: Bátaszék Molnár Sándor, Tóth József, Sánta Ambrus, 

Pécs Stadlinger József, 
Tóth József, Eklics Ta-
más.   
2010 április 22-én  a 
MOSZ Pécsi Tagcso-
portja nyugdíjas bú-
csúztatót tartott a Hu-
nyor szálló éttermében. 
2009-ben Pécs szolgá-

lati helyről 27 fő ment nyugdíjba, ebből 25 MOSZ tag. 
A MÁV Gépészet ZRt. hatalmas költségcsökkentésbe vágta fejszé-
jét, melynek következménye hogy 2010. május 1-től nyújtott nap-
palos műszakban foglalkoztatja munkavállalóit Nagykanizsa és Pécs 
műhelyeiben, Pécs területen. Az ügy érdekessége, hogy a beveze-
tett új munkarendről, helyzetről semmilyen értesítés sem érkezett 
a MOSZ pécsi és nagykanizsai tagcsoportja felé, sem az üzemi ta-
nács részére.  
A véleményezésre kiadott májusi szolgálatokban a javítási norma-
idők elmaradásából már lehetett következtetni, hogy a pletyka va-
lóság lehet. 
Május 4-én harmadszor került megrendezésre a Bock 
Károly labdarúgó emléktorna a pécsi Várkői Ferenc 
stadionban 5 csapat részvételével. Egy év után a pé-
csi csapatnak sikerült visszahódítani a vándor trófeát, 
amit Dombóvár büszkeségei őriztek. A végeredmény: 
I.  Pécs,  II. Dombóvár,   III. Kaposvár. Wéber József

Debrecen - Kelet 
Területünkön lezajlottak a tagcsoporti választások május 3-12. kö-
zött. A tagcsoporti küldöttek személye változatlan és két új tisztség-
viselővel lett gazdagabb a terület. A választási bizottságoknak, ill. a 
bizottságokban tevékenykedő kollégáknak köszönjük a precíz lebo-
nyolítást és a bizottsági munkára fordított szabadidőt.
Május 8-án sikeresen lezajlott a horgászverseny, amelyet a nyíregy-
házi és a záhonyi tagcsoport közösen rendezett meg Nyíregyháza 

- Oroson. Az első három 
helyezett: Plausz Csaba 
Záhony 16,94 kg, Ker-
tész Szilárd Záhony 13 
kg, Dér János Nyíregy-
háza 11,35 kg.
       
A záhonyi focicsapat 
bejutott a MOSZ kupa 
középdöntőjébe, Sop-
ronba. Reméljük, hogy 
sikeresem szerepelnek 
és bejutnak a döntőbe, 
ami 2010. július 3-án 
lesz lebonyolítva a bu-
dapesti rendezésű MOT-
on.
A Munkavédelmi Sza-
bályzat Helyi Függelé-
két ez ideig nem sikerült 
megkötni a TVSZK-nál. 

Reméljük és bízunk benne, hogy a munkavédelmi bizottság követ-
kezetes lesz és a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva nem fog 
rossz függeléket kötni!
Május 19-én értesültünk egy felhívásról, miszerint Székesfehérvár 
VSZT-re mehetünk mozdonyt vezetni ideiglenes jelleggel (öt hónap-
ra) munkaszerződés módosítással. Ha már egyszer van egy Kollek-

A bajnok

A második
A harmadik
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tív Szerződésünk, akkor miért nem akarja az abban 
foglalt szabályokat alkalmazni a munkáltató? Van 
nekünk a KSZ-ben egy 58.§.! 
A területünkön június 16-án kezdődő vizsgákra min-
denkinek kívánok sok sikert és eredményességet.

Gyüre Ferenc

Miskolc
Az elmúlt havi híreimet a víz pusztító erejének allegorikus képével nyitot-
tam. Sajnos, mint az a híradásokból mindenki számára ismerhető, az al-
legória mára valósággá vált. A víz pusztító erejével a valóságban is talál-
koztunk. Elképesztő csak maga az a látvány, amit a természet ereje tárt 
elénk. Ma csak bízni tudunk abban, hogy egyetlen MOSZ tag kollégán-
kat sem érték el személy szerint az árvizek, belvizek következtében fellé-
pő komolyabb károk, és annak hatásai! Ez a közeljövőben fog kiderülni. 
Mindezek tudatában reméljük, hogy senkit sem ér jelentősebb kár!
A 04.29-i ÜT ülésen Faggyas László telepvezető úr vett részt, s több do-
logról tájékoztatta a résztvevőket. Június hónapban személyi változás 
következik be a gépészeti vonalellenőr beosztásban. A korábbi vonalel-
lenőr előlép reszortosnak, s a helyét más veszi át. Kérdésemre elmond-
ta, hogy nincs tudomása arról, hogy a vonalellenőri beosztásváltozás 
meg lett volna hirdetve, avagy pályáztatva, de erre nézve nincs is kö-
telezettsége a munkáltatónak. Tudomásul vettük, mást úgy sem tehe-
tünk.  Évtizedekkel ezelőtt, amikor is az utazó felvigyázókból lett okta-
tó tiszt, akkor sem pályáztatták meg a beosztást, és senki sem tudott 
arról, hogy van ilyen lehetőség. Akkor is az információval rendelkező 
„elvtárs”-nak volt lehetősége labdába rúgni. Akkor is a tűz közelében 

lévő „elvtárs” volt a legjobb szakember.Kicsit „DE JAVEU” érzésem 
van! Azt tapasztalom, hogy most is az érvényesül, aki a leghűségesebb. 
Azonban hozzá kell azt tenni, ha nincs mögötte tartalom, akkor kipuk-
kan. Azért hála Istennek, a hü….ség csillaga leáldozóban van! 
A telephely vezető úr tájékoztatójában elmondta, hogy az irányítás centrali-
zálásával a V63-asok eltűntek térségünkből. A centralizációval kapcsolatban 
sok a panasz a felvigyázók részéről, s az „IVU” bevezetésével kapcsolatban 
is ez tapasztalható. 2010.05.21-én a Gépészet Zrt. KJK munkaértekezletén 
vettünk részt. A munkaértekezletet Gergely László úr vezette. Meg kívánom 
jegyezni, hogy effajta tájékoztatót, illetve ilyen pozitív töltöttségű beszámo-
lót nem is tudom, hogy mikor hallottam utoljára!  Ezt tanítani kellene! Lé-
nyegében azt gondolom, hogy a TR vezetőinek rendszeresen kommunikál-
ni, illetve tanulni kellene a kjk-któl. Tudom, hogy ez fáj egyeseknek, de ott 
valahogy minden jobban működik. Egy hónappal ezelőtt arról számoltam 
be, hogy a MOSZ felajánlja azon szakszervezetek részére a KSZ HF aláírá-
sát, akik a vonatkozó előírásoknak, illetve törvényeknek megfelelnek. Ezt a 
MOSZ szándékot ásta alá az a tény, hogy a „HÉT” kezdetén a VSZ bejelen-
tette, hogy a KSZ aláírása körülményei tekintetében a továbbiakban a HéT 
munkájában nem kíván részt venni! Persze ehhez csatlakozott a többi 
jelenlévő SZSZV is. Így döntöttek, nincs jogunk bírálni azt. 
Ezek után, persze minden felelősség a MOSZ-t terheli. (Nem, mintha 
eddig ez nem így lett volna!) Azért kíváncsi vagyok, hogy az elkövetkező 
munkáltatói hivatalos egyeztetésen ott lesznek-e?
Május 14-én négy csapat részvételével kispályás labdarú-
gó tornát rendezett a miskolci tagcsoport. A tornát Miskolc 
I. csapata nyerte, a miskolci Forgalmi Utazók, a Kassai Moz-
donyvezetők, és a Miskolc II. csapatai előtt. Laczai Lajos

A Vasutas önkéntes- és Magánnyugdíj-
pénztár megtartotta éves beszámoló 
küldöttközgyűlését
Dr. Kurucsai László az igazgatótanács elnöke tájékoztatta a küldötteket az el-
múlt év legfontosabb eseményeiről, a Nyugdíjpénztár két Ágazatának működésé-
ről. Elmondta, hogy az Igazgatótanács a beszámolási időszakban gondoskodott a 
Küldöttközgyűlések határozatainak végrehajtásáról és az előterjesztett anyagok 
jóváhagyásáról. A két Ágazat működése stabil és kiegyensúlyozott volt. Kedve-
zően alakultak a hozamok is, az Önkéntes Ágazat költségekkel csökkentett net-
tó hozamráta értéke 18,61 %, a Magánpénztári Ágazat költségekkel csökken-
tett nettó hozamráta értéke 17,17 % . Ezzel a hozammal az előző évi veszteség 
teljes ledolgozásán felül  2009. évre mindkét Ágazatban több, mint 10 % hoza-
mot tudtunk jóváírni a pénztártagok egyéni számláján. A számadatok jól tükrö-
zik, hogy megéri a hosszú távú takarékoskodás az Önkéntes Pénztári Ágazatban, 
mert 1362 nyugdíjba vonuló vehette igénybe az egyéni nyugdíjszámláján éveken 
keresztül felhalmozódott összeget, 99 esetben pedig elhalálozás miatt  a hozzá-
tartozók részére történt a kifizetés.  A nyugdíjszolgáltatás mellett rövid távon két  
lehetőség is  kínálkozik, a kedvező kamatozású tagi kölcsön és a 10 éves várako-
zási idő után a hozam adómentes felvétele. Tagi kölcsön igénybevételével 535,  
a 10 éves várakozási idő leteltére tekintettel 5.603  pénztártag élt  a kifizetés le-
hetőségével.  A Magánpénztári Ágazatban év elejétől bevezetésre került az elszá-
moló egységre épülő nyilvántartási és a választható portfoliós rendszer. A port-
foliót nem választó pénztártagok egyéni számlái  az életkor figyelembevételével a 
jogszabály által előírt portfolióba kerültek besorolásra. Évközben két jogszabály-
változásra került sor, egyrészt a társadalombiztosítási rendszerbe történő visz-
szalépési lehetőség megnyitása, amelynek eredményeként 235 magánpénztári 
tag lépett vissza,  másrészt az átlépésre vonatkozó jogszabályok megváltozása.  
Utóbbi esetben a Felügyeleti szerv által lefolytatott vizsgálatok azt mutatják, hogy 
a pénztártagok nem tanulmányozzák át  kötelezően átadásra dokumentumokat, 
amelyek az átlépéssel érintett pénztárak hozamadatait tartalmazzák és ezért for-
dul elő, hogy a gyenge teljesítményű pénztárakba lépnek át. Sajnos a döntés ne-
gatív következményeit a pénztártagoknak kell viselni. A Vasutas Nyugdíjpénztár a 
jövőben is a megkezdett stratégiát folytatja és biztosítja a pénztártagok érdekeit 
figyelembe vevő megbízható működést. Budapest, 2010. május 27.

pénztári tájékoztatók
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Fotók: Benke Z.

Tóth Gábor Bp. északi
1983-ban születtem Budapesten, vasutas család-
ban. Édesapám nyugdíjazásáig szintén mozdony-
vezető volt.
Középfokú tanulmányaimat a Mechwart András 
Vasútközlekedési Szakközépiskolában kezdtem, 
majd annak megszűnése után a Kvassay Jenő Mű-
szaki Szakközépiskolában fejeztem be. Itt érettségiztem és szereztem 
később kötöttpályás motor és erőátviteliberendezés-szerelő szakmát.
2006-ban köröztem be a vasúthoz, ekkor léptem be a MOSZ-ba is. 
2008 áprilisában vizsgáztam le mozdonyvezetőként Debrecenben.
2010 márciusában részt vettem a MOSZ utánpótlás képzésén.

Bálint Zoltán vagyok miskolci tisztségviselő és küldött.
1987-ben végeztem a miskolci 101 sz. Szakmun-
kás Képzőben mint Diesel-mozdony szerelő, 1990-
ben tettem villamos mozdonyvezetői vizsgát Sze-
geden. MOSZ tag vagyok a megalakulása óta, így 
tudom, hogy mit köszönhetünk az összetartásnak. 
Úgy érzem, hogy a kollégák elismernek, mint em-
bert, mint mozdonyvezetőt, amit szeretnék a MOSZ 

javára fordítani.  A miskolci  MOSZ foci csapat többszörösen győztes ak-
tív tagja vagyok.

kemenczei László Cegléd
A középiskola elvégzése után 1984. június 28-án 
kezdtem a Ceglédi Vontatási Főnökségen a MÁV szol-
gálatot, mint mozdonyvezető gyakornok, majd 1986-
ban szereztem villamos mozdonyvezetői képesítést 
Miskolcon. 1997-től 2007-ig mozdonyfelvigyázó vol-
tam Cegléden.  A Mozdonyvezetők Szakszervezet-
ének 1990-től vagyok tagja.

kovács István vezető ügyvivő győri tagcsoport.
Tanulmányaimat a Mechwart A. Szakközépiskola 
vasútgépész szakán végeztem.
1989-től a győri mozdonyüzemeltetés telephelyen 
végzem szolgálatomat.
1991-ben villamos mozdonyvezetői vizsgát tettem 
Debrecenben.
2010 áprilisától vezető ügyvivőként képviselem a 
győri tagcsoportot, ügyvivőtársaim lelkes támoga-
tásával!

Lendvai richárd
1983-ban születtem Budapesten, jelenleg is itt 
élek. Középiskolai tanulmányaimat a Mechwart 
András Vasútközlekedéséi Szakközépiskolában 
végeztem. 2002-ben vettek fel a MÁV Zrt. Észa-
ki Gépészeti főnökségéhez. Dízel- és villamos 
mozdonyvezetői képesítéssel is rendelkezem. 
Mindkét vonatási nemet szeretem. Kedvencem 
a szlovák vasutak 350-es mozdonya. („Gorilla”) 
Szabadidőmben szeretek utazni, fényképezni.2002 óta vagyok MOSZ 
tag. A 2005-ben megrendezett balatonboglári MOSZ képzésen részt 
vettem.
2006-2010 között MOSZ tisztségviselő, a tagcsoport pénztárosa.
Helyi munkavédelmi képviselőként is dolgozom és MÁV Trakció Zrt. Köz-
ponti Munkavédelmi Bizottságának is tagja vagyok.

Tóth rUDOLF
Nevem: Tóth RUDOLF, 45 éves vagyok.1965 júli-
us 25-én születtem Pincehelyen. Általános iskolát 
1971-1979-ig Nagyszokolyon, Vasútforgalmi  szak-
középiskolát 1979-1983-ig Dombóváron végeztem. 
Érettségi után 1983 június 30.-án felvételt nyer-
tem a MÁV-hoz (akkori dombóvári üzemfőnökséghez, mint mozdony-
vezető gyakornok, vonatveze tőként evékenykedtem 1983. 06. 30-tól 
1984. 08. 30-ig.Majd sorkatonai szolgálatot teljesítettem 1984. 08. 
30 – 1986. 02. 20-ig.Következett a v.v.k. tamfolyam, amit Debrecen-
ben végeztem,majd Pécsen diesel mozdonyvezető képesitést 1988. 
03. 31-én villamos mozdonyvezető képesítést Szegeden 1992. 10. 
29.-én szereztem. Közben 1989-ben megnősültem. 2003-ban Gábor 
fiam  megszületett. Kezdetektől dombóvári létszámban teljesítek szol-
gálatot. Mosz-nak megalakulása óta tagja vagyok. 2010-től szakszer-
vezeti tisztségviselő. küldött,és üzemi tanács tag is vagyok. Ha van egy 
kis szabadidőm,szívesen motorozom,kirándulok a családommal,és foci-
zom a kollégáimmal,barátokkal.

Sinkovits István
Sinkovits Istvánnak hívnak, a vasúti pályafutásom 
1997-ben kezdődött Bátaszéken majd Dombóvá-
ron. 
2000-ben Nagyvasúti Villamosjármű Szerelő szak-
képesítést szereztem majd 2002-ben érettsé-
giztem. 2004 márciusában dízel villamos moz-
donyvezető képesítést szereztem Szombathelyen. 
2004-2007ig Bátaszéki mozdonyvezetőként dol-

goztam majd 2007 márciusától a mai napig Győrben dolgozom moz-
donyvezetőként.
 
Bagi Tibor vagyok, 1969.10.21-én szület-
tem Debrecenben.  1984-től 1988-ig tanultam a 
Landler Jenő szakközépiskolában, Dízelmozdony 
szerelő tagozaton, ahol 1988 június 10-én érett-
ségiztem. A jogosítványt 1989 november 30.-án 
kaptam meg.
2000-ben kerültem villanyátképző tanfolyamra. 
A sikeres vizsga után már a villamosított vonala-
kon is végezhettem szolgálatot. 2010 elején_januárban_vállaltam el a 
MOSZ debreceni tagcsoportjának pénztárosi funkcióját. Előbb póttag 
majd 2010 április 08-i választás után megválasztott vezetőségi tag let-
tem. Jelenleg is a pénztárral foglalkozom. Igyekszem beletanulni és jól 
elvégezni az új munkát.

Tóth György 1961-ben született Debrecenben. A 
középiskola befejezése után 1979-ben kezdett a MÁV- 
nál dolgozni mint mozdonyvezető gyakornok.1990-óta 
a MOSZ tagja, illetve a 2010. évi választások után 
tisztségviselője.

kass Tibor 1965. 01. 05-én. Budapesten szü-
lettem. 1983-ban Mechwart András Szakközép-
iskolában érettségiztem Budapest, majd 1997-
ben végeztem a GATE Gazdasági mérnöki karán. A 
MOSZ-nak a kezdettől tagja vagyok. Második ciklu-
som kezdem tagcsoport vezetőségi tagként! 1985-
ben vizsgáztam mozdonyvezetőnek (első munkahe-
lyem). Elvált, két gyerek apukája vagyok.

Új tisztségviselők
Végéhez értek a Kongresszust megelőző tagcsoporti választások. Ennek eredménye képpen új küldöttek 
kerültek be a MOSZ Küldöttközgyűlésébe. Bemutatkozásul:
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munkavédelem…

Az egész testre ható 
rezgés 
Olyan mechanikai rezgés, amelynek átvite-
le az egész testre a munkavállalók számá-
ra gerincelváltozások formájában egészsé-
gi és biztonsági kockázatokat jelent.
 A munkáltató köteles minőségileg, illet-
ve szükség esetén mennyiségileg értékelni 
azokat a mechanikai rezgésszinteket, me-
lyeknek a munkavállalók ki vannak téve. A 
mechanikai rezgésexpozícióból eredő koc-
kázatokat a forrásnál kell kiküszöbölni, vagy 
minimális szintre csökkenteni. 
Műszaki-technikai, illetve szerve-
zési intézkedést kell hozni, amely 
biztosítja a mechanikai rezgés és 
a kapcsolódó kockázatok lehető 
legalacsonyabb szintre csökken-
tését. Ilyen szervezési intézkedés 
lehet az expozíció időtartamá-
nak és intenzitásának korlátozá-
sa (sebesség csökkentés), megfe-
lelő munkabeosztás (pihenőidők 
beiktatása) Intézkedés lehet vi-
szont a kiegészítő védőeszköz használata 
is, amely csökkenti a rezgés okozta károso-
dások veszélyét (az egész test rezgést ha-
tékonyan csökkentő ülés, a kéz/karra átvitt 
rezgés mértékét csökkentő fogantyú, vé-
dőkesztyű stb.) Védőeszköz minden olyan 
készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, 
amelynek az a rendeltetése, hogy egy-egy 
személy használja az egészségét, valamint 
a biztonságát fenyegető egy vagy több koc-
kázat elleni védekezés céljából.  Jelen eset-
ben olyan több elemből vagy eszközből álló 
együttes, amelyet összefüggően építettetek 
egybe abból a célból, hogy az egy személyt 
egy vagy több egyszerre ható kockázat el-
len megvédjen. 
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Biztonsági Szerveze-
te és a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. Központi Mun-
kavédelmi Bizottsága több levélben jelezte 
a MÁV-START Zrt. felé a motorkocsik, és a 
vezérlőkocsik vezetőállásain észlelt hiányos-
ságokat és egyben kérte a tulajdonos intéz-
kedését a mozdonyvezetők megfelelő, az 
egészségmegóvást lehetővé tevő munkakö-
rülmények biztosítását.
Ennek érdekében a MÁV-START Zrt. és a 
MÁV- TRAKCIÓ Zrt. közti egyeztetéseken 
megállapodás született a Bzmot és a Bz IP 
motorkocsik, a BDV sorozatú motorkocsik 
és a Bmxt 2105, BDt-100-as és aBDt-300-
as sorozatú vezérlő kocsik mozdonyvezetői 
ülések cseréjéről.  A vezetőülések cseréjét 
az alábbi javítási nemeknél el kell végezni:
Bzmot és Bz Ip sor, motorkocsik: valameny-
nyi „B” és „C” jelű javítás alkalmával;
BDV sor, motorkocsik: valamennyi „V4” és 
„V5” jelű javítások alkalmával;

Bmxt 2105 sor, (BDV motorvonat) 
vezérlőkocsijai: valamennyi fővizsga alkal-
mával 
-  BDt-100 és a BDt-300 sor, vezérlőkocsik: 

2010-től kezdődően,     
valamennyi második  fővizsga alkal-
mával 
A fentiekben felsorolt járműtípusoknál a 
mozdonyvezetői ülések cseréje során alkal-
mazandó üléstípus: Polgár Lakatos- és Gu-
miipari Kft. által gyártott P700-as családú 
mozdonyvezetői ülés. Az egyeztetés és jó-
váhagyás mellett, a beszerzésre vonatkozó 
szabályoknak megfelelően kell az eszközt 
beszerezni. (Egész testre ható rezgésterhe-

lés kompenzálását igazoló vizs-
gálati jegyzőkönyv, eljárási köte-
lezettségek…) A járműsorozatok 
vizsgálatánál figyelembe kellett 
venni az extrém mechanikai rez-
gés eltéréseket. (Pl.: Bz - mellék-
vonali sínkötések miatti vertikális 
felütődés, V43 mind horizontá-
lis, mind vertikális,), a rendelke-
zésre álló helyet (néha a jármű-
vet kell az eszközhöz szabni, Bz 
hátfalat 750 mm-re növelni), az 

eszköz rendeltetésszerű használatát, gátló 
elemeket (menekülési útvonal miatti moz-
gatás, rá nyíló feljáró ajtó, szerszámos szek-
rényajtó), de idetartozik a kiláthatóság, a 
kezelőszervek ergonómiai szempontú kezel-
hetősége is. A projektet Teke Bertalan úr, 
mint tulajdonos jóváhagyta és kérte Gy 11-
488/2010 sz. levelében a MÁV-GÉPÉSZET 
Zrt.-t, hogy a mozdonyvezetői ülések cseré-
jét, a fent részletezett járműsorozatoknál és 
javítási nemeknél, végeztesse el.
MÁV-START Zrt. és a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. a 
KMvB-vel folytatott tárgyalásoknál elfogad-
ta mind három fél közös álláspontját, misze-
rint a Bzmot és a Bz Ip sor. motorkocsik 
„C” jelű főjavításoknál és a „B” jelű vizsgák-
nál a Polgár Kft. új p-702 típusú mozdony-
vezetői ülése kerüljön alkalmazásra. A nagy-
mértékűen elhasználódott eszköz állomány 
miatt, mind a „C”, mind a „B” jelű vizsgák-
nál erre a cserére igen nagy szükség van. A 
tesztelés a Bz 293-as járművön megtörtént, 
a közel háromszáz jármű új ülésekkel (vé-
dőeszközökkel) történő ellátása a Bz 390-
es járművel kezdődött el. A korrekt módon 
legyártott eszközön túlmenően megoldód-
ni látszik a kárpit csere (plusz kárpit leszál-
lításával), garancián túli javítások esetén a 
csereülés, garancián túli alkatrészellátás, 
beépítési helyszín mobilizálhatósága, de a 
gyártó általi szakszerű beépítés is. 
MÁV- TRAKCIÓ Zrt.-vel történő egyezteté-
seken megállapodás született az alkatrész 
és karbantartási hiányosságok miatt amor-
tizálódott Grammer típuscsalád mihamarab-
bi cseréjéről, új eszköz beszerzéséről. Nehéz 
négytengelyes elrendezésű, rövid forgóvázú 

jármű mechanikai rezgését prevenciós ha-
tárértéken tartatni. Európai viszonylatban 
egyedi, igen régi konstrukcióra kellő refe-
renciát találni. Referenciaként el lettek fo-
gadva, a CATERPILLAR, HITACHI, VOLVO, 
SCANIA cég nevek legyen az „baumasin. 
vagy lokführer”. A vasútüzemi vontatásra 
ma gyártott új járműveken található eszkö-
zöknek messze nem azokat a paramétere-
ket kell csillapítania, mint a negyven évvel 
ezelőtti konstrukciókon kellett.
A legalkalmasabb az ISrI üléscsaládon be-
lül a 6000-res típus sorozat lett, ezen belül 
a 6830-as légrugózású eszköz. Próbaüzem 
a V43 1157 p.sz. mozdonyon lett elvégez-
ve. 
-A 2009. évben 50db ülésre lett megálla-
podás kötve, egy része M41-re, valameny-
nyi „C” jelű javítás, valamint V43-ra V6 jelű 
javításon.  (Gépészet 2010-re szerezte be, 
szereltette fel? !) 
-A 2010.évben 118 db valamennyi forgóváz 
cserés V43, V63 és V4 jelű javítás és „C” 
jelű javítás M41-eseken. 
Az új eszközök megléte - kellő karban-
tartás mellett - az Európai Unió irány-
elvének való megfelelést szolgálja: a Par-
lament és a Tanács 2002/44/EK irányelve 
a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) 
hatásából keletkező kockázatoknak való 
expozíciójára vonatkozó egészségügyi és 
biztonsági minimum-követelményekről. Az 
új eszköz megjelenése, nem befolyásol-
hatja a meglévő Grammer és egyéb típusú 
állomány ciklikus és soron kívüli karbantar-
tását, tisztítását.  
Mindkét eszköz beszerzéséről a döntés, ho-
mogén csoportmunkát igényelt. Több teszt-
üzemet követő használó kollégák vélemény-
nyilvánítással, korrekt munkáltatói team 
munkával, a KMvB tagok aktív részvétel-
lel. (Azt hiszem ez így történt.) Jelentős, 
és több évre kiható a közösséget komplex 
módon érintő védőeszköz beszerzésről és - 
nem utolsósorban beruházásról - egyénnek 
dönteni, tárgyalást folytatni nem lehet. (Le-
gyen az akármilyen vélt jogokkal felhatalma-
zott munkavédelmi képviselő is itt a jogokat 
és kötelezettségeket bizottsági szinten kell 
gyakorolni.) 
A kollektív használatra rendszeresített vé-
dőeszköz rendeltetésszerű használatával, a 
külsős mozdonyfelvigyázó kifogástalan ál-
lapotú átvételi, műhelyből való kihozata-
li alapfeltételével biztosítható a forgalomba 
lévő eszközökön az egészséget nem veszé-
lyeztető munkavégzés. Legyen az új vagy 
használt egyéni védőeszköz!
A kölcsönös rendeltetésszerű joggyakorlás 
érdekében megköszönve a je-
lenlegi és jövőbeli együttmű-
ködési szándékot, a Bizottság 
nevében: Hornok Béla

KMvB elnök
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A hagyományoknak meg-
felelően május 8-án került 
megrendezésre a nyíregy-
házi tagcsoport horgászver-
senye.
A jeles eseményre hivatalo-
sak voltak a záhonyi kolle-
gák is. Az előző versenyen 
elszenvedett nagyarányú ve-
reség okán, a nyíri mozdony-
vezetők erősen készültek a 
visszavágásra. Az őszi fordu-
lóban ugyanis hármas záho-
nyi siker született. 

Az időjárásra nem lehetett panaszunk, jó horgászidőben kezdődhe-
tett a verseny…
Hét órától lehetett beetetni, aki szükségét érezte. Nyolc órától a 
megbeszélt jelre szereléket is vízre lehetett bocsátani, és megkez-
dődött a halfogás!
A horgászok istene kegyesen tekintett az Erdélyi Majori horgásztóra, 
mert kapás és fogás is akadt szép számmal.
A verseny egyik szervezője Lipcsei József kollégánk alig győzte a 
mérlegelést és az eredmények regisztrálását. Közben jó hangulat-
ban folyt az egymás 
 ugratása, és az otthonról hozott célzóvíz is szépen fogyott.
 Az öldöklő küzdelmet 13.30-kor a főszervező „mozdonyfüttye” zárta 
le. Ezután következett a végleges mérlegelés és ezek dokumentálása. 

A nagy versenyben a kollégák és a hozzátartozók is igencsak meg-
éheztek.
 Az előrelátó szervezők ekkora már elkészítették az igencsak stíluso-
san idevágó marhapörköltet.
   Az ebéd elkészítése a záhonyi tagcsoport és nevesül Ignéczi Jószef 
nevéhez fűződött.
 Az ebéd mindenkinek ízlett, és a főszakácsot a következő alkalom-
ra is megtartjuk! 
Az ebéd után következett az eredményhirdetés.  Az eredménylista 
a következő:
        

       1.   Plausz  Csaba 16,94  kg. Záhony
       2.   Kertész Szilárd 13.kg.  Záhony
       3.   Dér János 11.35 kg. Nyíregyháza

A helyezettek értékes tárgy-
nyereményeket vehettek át.
 Mint az eredménylistából 
látható a nagy visszavágás 
nem sikerült, és ismét ven-
dég siker született . Ez a 
tény azonban senki kedvét 
nem vette el és már a kö-
vetkező verseny előkészüle-
teiről is szó esett.
Gratulálunk a győztesek-
nek!     
 Gergely Zsolt Ni

Horgászverseny nyíregyházán!

Bértárgyalások
A 2010. évi bértárgyalások nem jó előjelek 
mellett kezdődtek meg. A 2009. évi várha-
tó infláció 0 % volt és a gazdasági válság kö-
vetkeztében a vasútvállalatok nem láttak ar-
ra okot, hogy béremelést nyújtsanak. A Svájci 
Mozdonyvezetők Szakszervezete, a VSLF és a 
társszakszervezetek a gazdasági válság nega-
tív hatásait nem értékelték annyira jelentős-
nek, ezért három eredménytelen tárgyalási kör 
után döntőbíróhoz (egy semleges bíró, általá-
ban egy politikus) fordultak, aki 2010 márci-
usában úgy ítélkezett, hogy az összes 27.000 
SBB munkavállaló 450� összegű egyszeri jut-
tatásban részesüljön. Az infláció nem a várt-
nak megfelelően alakult és a munkavállalók-
nál ez a bértömegük 0,5 %-os leértékelődését 
jelentette.
A távolabbi, kisebb vasútvállalatoknál a bér-
megállapodások részben kedvezőbb feltételek-
kel kötődtek meg. 

SBB Cargo stratégiája
2010. év elejére az SBB Cargo a rossz gaz-
dasági működés hatására különböző for-
gatókönyveket dolgozott ki a továbbfej-

lesztés vizsgálatára (Önállóság/Szövetség/
Kisebbségi részesedés). Miután sem a DB 
Schenker, sem az SNCF Fret nem mutatott 
érdekélődést az SBB Cargo-val való együtt-
működésre, az a döntés született, hogy elő-
ször is önállóan lépnek piacra. SBB Cargo-t 
felosztják Cargo Inland-ra (svájc belterü-
let) a tehervagon-közlekedés számára (min-
den mozdonyszemélyzettel együtt), valamint 
Cargo International-ra a vontatás számára. 
A Hupac-cal történő együttműködésre töre-
kednek.

kollektív Szerződés az SBB-nél
Az SBB szociális partnerei megállapodtak ab-
ban, hogy a hatályban lévő Kollektív szerződést 
legkorábban csak 2011 nyarán lehet felmon-
dani. Ezzel szemben tárgyalások kezdődtek 
meg egy új bérezési rendszerről.

SBB személyszállításnál döntőbíráskodás 
a munkaidő kontingensről
2010 nyarán fog egy döntőbíróság arról dön-
tést hozni, hogy az SBB a 2300 mozdonyveze-
tő munkaidő kontingensét a kollektív szerződés 
rendelkezésivel szemben túllépte-e. (Túl hosz-

szú műszakok éveken keresztül a személyzet 
hiánya miatt.)
A döntőbíróság valószínűleg a VSLF-nek fog 
igazat adni, ami három évi munka után egy na-
gyon fontos eredmény lenne a VSLF számára.

A mozdonyvezetői szakma elismerése
2009-ben megállapodás született arról, hogy 
a svájci Szakképzési és Technológiai Szövet-
ségi Hivatal általi mozdonyvezetői szakma el-
ismerésére törekednek. Először is tisztázódott, 
hogy egy új mozdonyvezetői szakképzésnek 
(három év) mai szemszögből nézve kevésbé 
van értelme. A Szakképzési és Technológiai 
Szövetségi Hivatal elismerésének megszerzé-
sére egy mozdonyvezetői szakképesítési vizsga 
esetén van reális esély. A VSLF felhívta a részt-
vevőket, hogy a továbbiakban e mentén folyta-
tódjanak a tárgyalások.

VSLF elnökségi választás
A VSLF közgyűlésének legutolsó ülésén 2010 
márciusában Huber Gigert-t további négy évre 
megválasztották elnöknek. Ezen kívül az Elnök-
ség két új taggal bővült (Nyugat-svájci régió, 
francia/Tession régió, olasz). K.L./K.L.

VSLF (Svájc) Beszámolója
2009. november – 2010.április közötti időszakra

Mérlegen a tények

Volt mit enni...
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sínek világa…Összeállította: 
Bartha Géza

A kí¬nai CRH2 A tajvani THSR

A koreai KTX A japán SHINKANZEN

A spanyol AVE A brit EUROSTAR

A francia TGV A dubai METRO

És most a legjobbak!
Indiai „ALL ABOARD” - mindenki fenn van? 

eZek „A” VOnATOk! 
Avagy, mindenhol azonos az utas kilométer kvó-
ta….? 

És Pakisztán!!!!!  A vonat késik, de ha, végre 
megérkezik.....  

Járműhiány a DB-nél
A Német Vasutak, DB, regionális leányvál-
lalata, a DB Regio, súlyos jármű hiánnyal 
szembesült 2009 decemberében, mivel két 
új villamos motorvonat sorozata üzemképte-
lenné vált. 
Az Alstom által gyártott 440 sorozatú Coradia villamos mo-
torvonat, melyet Würzburg és Passau környékére szántak, 
és a Bombardier 442 sorozatú Talent 2, Lipcse, Trier vala-
mint Nuremberg részére gyártott járművekre épített menet-
rendi változtatásokat el kellett halasztani, mivel mind a két 
járműsorozatnál alkalmazott, egyes fék alkatrészek nem fe-
lelnek meg a szövetségi vasúti hivatal (EBA) előírásainak.

A zöld(séges)párt a legnépszerűbb
Három párt is standot állított a sashalmi piacon. A Fi-
desz, az MSZP és a Jobbik.
Hármuk népszerűségi versenyét a zöldséges nyerte. Az ő 
standjánál álltak legtöbben. NL

Kórházi kirándulás
Április elején egy hetet kórházban töltöttem. Többen ak-
kor, mások utólag sajnálkoztak aggódtak, hogy mi történt 
velem.
Mindenkit megnyugtatok, csupa jó dolog. Először is egy 
hét olyan wellness kényeztetést kaptam, amit egyik szál-
loda sem kínál. Ágyba hozták a kaját, (amit infúzióban is 
kérhettem, ha nem volt kedvem enni), naponta többször 
érdeklődtek csoportba verődött fehér köpenyesek a hogy-
létem felől, és ha akartam volna, még WC-re sem kellett 
volna kimennem.
Végre kialudtam magam, és kiolvastam három könyvet, 
ilyen csak nyaraláskor szokott történni velem. Lefogy-
tam 3 kilót, amit már nagyon szerettem volna. Megtanul-
tam infúziós állvánnyal rollerezni. Kaptam egy nagyjavítás 
előtti állapotfelvételt.
A végén még egy papírt is kaptam arról, hogy mindez va-
lakinek 164.000 forintjába került, de nekem egy fillért sem 
kellett fizetnem érte.
Egyedül az volt kellemetlen, hogy – sörivó létemre – kiszá-
radással kerültem kórházba. Ez azért maradjon köztünk, 
ezt ne terjesszétek rólam. NL

Új műsorhoz új jelszó kell … 
Egy év múlva, visszatekintve a választásokra, a pártok 
kénytelenek lesznek új jelszavak után nézni, mert a régi-
ek nagyon hülyén hangzanak múlt időben. Pl. az „Itt az idő” 
így: „Itt volt az idő” - de már nincs itt. 
Legrosszabbul az LMP járt. Ők egy év múlva a „Lehetett 
volna Más a Politika (de nem lett) párt lesznek. NL

Nőni fog a sör(alátét)
Viktor szerint az adórendszer hamarosan olyan egysze-
rű lesz, hogy egy söralátéten is meg lehet csinálni az adó-
bevallást.
Most már csak a turistáknak kell valahogy megmagyaráz-
ni, nálunk miért malomkő nagyságúak a söralátétek. NL

Szilánkok és Bölcsességek
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Az azonos színű karikákban található 

betűket olvasd össze!

A Mozdonyvezetők Lapjának áprilisi számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtői közül 3 fő került kisorsolásra.   
Bősze József  (Sopron), Kovács  Zoltán (Nagykanizsa), Varga István (Veszprém). A rejtvény helyes megfejtése: Rohlitz Gyula, 22, Vonatnemváltó.

Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. A nyereményeket a tagcsoporti tisztségviselő útján eljuttatjuk részükre.

Vízszintes
1.  Darál
4.  Egyiptomi város.
8.  Gyom.
10. biznisz 
13. ázsiai állat 
15. Ultraibolya sugárzás röv-
iden
17. bolíviai folyó
18. észleli a testén
20. Svájci folyó.
22. Laoszi folyó.
24. Osztrák zeneszerzõ(Hugo).
26. Nõi név.
27. tüdõ betegsége
29. Norvég folyó.
31. Kubai város (Santia-
go de ...).
33. Hagyományos hajtását-

viteli elem
35. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei község.
37. Shakespeare színmûve (... 
hûhó semmiért).
39. Öblös füles ívóedény.
41. Iszlám hónap.
43. Olasz város.
45. Szaturnusz holdja.
47. Daraboltat
49. apóka megszólítása
50. Kisipari termel-
õszövekezet, röv.
52. ablakot tár
54. Ilyen torna is volt.
56. pesztra
57. Nõi név.
59. Csongrád megyei község.
60. Német zeneszerzõ(Max).

62. tévedés
63. A csont latin neve.
64. Juttat.
65. Olasz város.
67. egyketted
68. térelválasztó elem
69. Biztosító társaság (ÁB-...).
71. szólmizációs hang
72. szamárhang
74. Libériai város.
76. Helyrag, -re párja.
77. Móricz Zsigmond szín-
mûve (Forr a ...).
79. ezen a módón
80. saját kezüleg
83. postai kézbesítás alapja
85. Bank (...-AMRO).
86. polcra pakol
88. ... Endre.

89. Chile-i stadion (... Laura).
91. Vízben tisztító.
92. Ökölvívó-szervezet.
93. rágurúl
94. Leonardo festménye (Mo-
na ...).
95. üldözi
96. fel angolul
Függõleges
1. varró
2. fogoly
3. Folyadék.
4. nem ezt
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei község.
6. ugyanaz, röviden
7. bacilus röviden
8. Egyiptomi isten.

9. Cink vegyjele.
10. Konfucianisták szent 
könyve.
11. Német folyó.
12. Modern társastánc.
13. Római szám.
14. effekt eleje
15. Sarkadi Imre színmûve
16. Svájci kanton.
19. Herczeg Ferenc színmûve 
(Kék ...).
21. ugrik
23. hal fajta
25. végén fojt
26. „ez igen!”
28. Afrikai ország.
30. Svéd popegyüttes volt.
32. ... Poetica, költõi hitvallás.
34. Belga Kongó mai neve.

36. Magyar színész (János).
38. Olimpiai bajnok birkózó.
40. tetejére
42. Szép Ernõ színmûve.
44. Nógrád megyei község.
46. Önzõ.
47. ... új (vadi)
48. Komárom-Esztergom 
megyei város
51. technécium vegyjele
53. Év, angolul.
55. Téli sport.
56. Vietnámi város (... Nang).
58. Ázsiai állat.
59. USA állam (...-Carolina).
61. Német folyó.
62. Shaw színmûve
66. Elektromos ellenállás 
mértékegysége.

67. Ókori kínai város.
68. Lope de Vega színmûve 
(A hõs ...).
70. Férfinév.
73. Komárom-Esztergom 
megyei község.
75. Angol TV-csatorna.
76. Református, röv.
78. Oklevél.
81. valamibõl részesûl
82. Curium vegyjele.
84. Jupiter holdja.
86. Szolmizációs hang.
87. Cégforma.
88. Arzén vegyjele.
89. kettõs betû
90. Dél-amerikai állat.
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Skandi megfejtése Hagyományos rejtvény megfejtéseSodoku megfejtése


