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Mottó: A munkabéke logikai előfel-
tétele a munkaharc, de sosem bölcs 
és hasznos dolog, harc útján érvényt 
szerezni akaratunknak , vagy meg-
szerezni valamit, amit békés tárgya-
lás útján is elérhettünk volna.

Lezárult a tavaly novemberben kezdődött év végi tárgyalás sorozat a 
MÁV-TR AKCIÓ-nál. Amint az ismeretes, 2011. január 19-én alá-
írásra került a foglalkoztatási biztonságot magában foglaló megálla-
podás, a Kollektív Szerződés módosítása és a 2011. évi bérintézkedés. 
Előzmények
A korábbi Foglalkoztatási megállapodás hatálya 2010. december 31-
ig tartott. Mindenki tisztában volt vele, hogy ennek hiányában szak-
szervezetünk legfőbb célkitűzése, a foglalkoztatás biztonsága ke-
rülhet veszélybe. Az elmúlt év márciusában a munkáltató egyoldalú 
kötelezettséget vállalt arra, hogy nem köt, és nem módosítja a jelenlegi 
munkaszerződéseket változó munkahelyű szerződéssé. A 2010-es ta-
vaszi sztrájk fenyegetettség hatására vállalt moratórium időtartama 
2011. január 31-ig szólt. A harmadik tényező, mely a foglalkozatásra 
erősen kihat, az maga a vontatási teljesítmények csökkenése, melyet a 
társaság vezetése a csökkentett munkaidő bevezetésével szándékozott 
kezelni. Az ez ügyben kezdeményezett tárgyalások során a Kollektív 
Szerződésben foglalt teljes 10%-os munkaidő csökkentéssel kívánt él-
ni a cégvezetés. A kormányzat 2011. évi adórendszere hátrányosan 
érinti a 300 000 Ft alatti jövedelemmel rendelkezőket, így a bértár-
gyalások legfőbb célja nem lehetett más, mint a mozdonyvezetők re-
álkeresetének megőrzése.
A Foglakoztatási megállapodás
A foglalkozatási biztonság szavatolja, hogy mozdonyvezetőt lét-
számleépítés keretében elbocsátani nem lehet, így érvényesül az ab-
szolút foglalkoztatási garancia. A munkáltatónak törekednie kell a 
feladatkiegyenlítésre, alkalmazza az átirányítást és a belföldi kikül-
detést, valamint a munkaszerződés módosítást, mely határozott idejű 
és a munkavégzési hely változásáról szól. A feladatátcsoportosítások 
terén – a munkáltató állítása szerint – nincs több tartalék. Szintén az 
eltérő teljesítmények kiegyenlítésének eszköze lehet, ha kollégák vál-
lalják , hogy az ország azon területén dolgoznak , ahol feladattöbblet 
jelentkezik. A Kollektív Szerződésben foglalt csökkentett munkaidő 

bevezetését is alkalmazhatja a társaság vezetése, de külön szabályok 
szerint, melyeket a Kollektív Szerződés módosításánál ismertetünk. A 
munkáltató továbbra sem köt változó munkahelyű szerződéseket és a 
meglévőket sem módosíthatja. A tárgyalások során a cégvezetés folya-
matosan igényelte, hogy a jelentkezési helyek a munkaszerződésekben 
is rögzíthetők legyenek. Ennek gyakorlati kimenete, lassabban ugyan, 
de azonos hatással járhatna, mint a változó munkahelyű szerződések 
korlátlan alkalmazása. A múlt év tavaszi megállapodásából bekerült 
az a szabály, miszerint a változó munkavégzési helyű szerződéssel 
rendelkezőket utazási idő illeti meg az irányadó telephelytől számí-
tott 80 km-en túli jelentkeztetés esetén. Az utazási idő a lakóhelytől 
számítandó és mértéke 1 km utazásra 1,5 perc utazási idő. A fogla-
kozatási megállapodás határozott időre szól, 2011. december 31-ig. A 
foglakozatási biztonságért cserében a munkáltatói javaslatok között 
szerepelt a hosszabb munkaidő alkalmazhatósága és az 50%-os pótlé-
kú túlóra határ 300 órára történő kiterjesztése, amelyeket sikerült ki-
kapcsolni a tárgyalás menetéből. 
A Kollektív Szerződés módosítása
A munkáltató eredeti javaslata szerint az állomási tartalék és a te-
hervonati szolgálatok tervezett legrövidebb időtartama 4 órára csök-
kent volna. A módosítás csak az állomási tartalékot érinti, ahol a ter-
vezett legrövidebb szolgálat időtartama 7,6 óra. Ennek oka, hogy a 
MÁV a 2011-es Hálózati Üzleti Szabályzatában, drasztikus mérték-
ben 36-ról 12 helyre csökkentette a tolatási szolgáltatások állandó je-
lenlétét, a kocsi- és elegyrendezést vonali tolatási kiszolgálással kí-
vánják megoldani.
Pontosításra került a csökkentett munkaidő bevezetésének szabálya. 
A munkáltató a csökkentett munkaidőt akkor alkalmazhatja, ha Terü-
leti Vontatás-szolgáltatási Központ létszámának 3%-a vagy 15 főnek 
a munkaideje feladattal nem tölthető ki. A számítás alapja: az adott 
tárgyhónaphoz képest a megelőző hónap tényadatai és a tárgyhóra vo-
natkozó tervadatok. Például: a január hónap tényadatai és a február 
hónap tervadatai alapján legkorábban március hónapra lehet elrendel-
ni. A létszámtöbblet számításban nincs benne a tervezetten felüli okta-
tás és szabadság. A napi munkaidő csökkentés sávos mértéke a követ-
kező: amennyiben a feladathiány nem éri el a TVSZK mozdonyvezetői 
létszám 5%-át, akkor 12 óra/fő/hó. A TVSZK mozdonyvezetői létszám 
5%-át meghaladó feladathiány esetében a kötelező munkaidőhöz ké-

pest 10%/fő/hó. A munkaidő csökkentést írásban kell átadni a munka-
idő-beosztás közlésekor. A munkaidő csökkentés mértékének 80%-ával 
csökken a személyi alapbér. A napi csökkentett munkaidő elrendelésé-
ben érintett munkavállalót az állásidőre a személyi alapbérének 110%-
a illeti meg. A munkáltatónak telephelyi szinten törekednie kell a ki-
egyenlítésre. A csökkentett munkaidő bevezetési szabályrendszerének 
próbáját az alkalmazása jelenti majd. Fel kell készülni az egységes ér-
telmezés kialakítására, nem lehet a munkáltató számára megengedni 
az eredendő szabályalkotó szándék esetleges átértelmezését.
A KSZ módosítás értelmében rendkívüli munkavégzés szóban is el-
rendelhető, ez nem az jelenti, hogy az írásban történő elrendelés meg-
szűnt volna, hanem azt egészíti ki.
A 2011. évi bérmegállapodás
A korábbi megállapodások értelmében a mozdonyfelvigyázók és kül-
sős mozdonyfelvigyázók bérfelzárkóztatása folytatódik a 2011-es 
esztendőben, továbbá a mozdonyvezetők gyakorlati idő alapján tör-
ténő évközi előresorolása is megtörténik. Az adórendszer változásá-
ból eredő hátrányok kompenzálásaként az első bérkategóriában: 3600 
Ft-tal, a második bérkategóriában 1000 Ft-tal nő a személyi alap-
bér. A Választható Béren Kívüli Juttatások éves keretösszege: 338 
000 Ft-ról 350 000 Ft-ra emelkedik 2011-ben. Összességében a moz-
donyvezetők reálkeresete nem csökken, a kompenzációval ők is beke-
rülnek abba a jövedelemsávba, ahol az adórendszer pozitív hatása is 
érezhetővé válik. 
Jövőbeni feladatok
A foglakoztatás biztonság adott az év végéig, amit ki kell terjeszteni 
akár több évre vagy határozatlan időre. Ennek érdekében mielőbb meg 
kell kezdeni a tárgyalásokat. A közösségi közlekedés vasúti stratégiá-
ja hamarosan elkészül, nem ismeretes hogy milyen szervezeti változá-
sokat tartalmaz majd, s az milyen hatással lesz a foglakozatásra. A 
gazdasági fellendülés is várat még magára, a nemzetközi elemzők sze-
rint korán sincs vége a válságnak , ami a jelenlegi árufuvarozási telje-
sítményekben is megmutatkozik. Be kell állni a MÁV-TR AKCIÓ-nál 
is a foglalkozatási egyensúlynak , ezért is fontos hogy a mozdonyveze-
tői létszám ne növekedjen a jelenlegi teljesítmények ismeretében. Min-
den olyan munkáltatói szándék ellen fel kell lépni, mely a létszám-
bővítéssel próbálja csökkenteni a foglalkoztatás biztonságot és az 
emberek között a feszültséget gerjeszteni. Kiss László

Összefoglaló a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél megkötött 2011. évi megállapodások értékeléséhez
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AS 322…

Délegyháza -Kiskunlacháza, AS 322
Novemberi lapunkban számoltunk be arról a tragikus kimenetelű balesetről, 
mely megrázta a mozdonyvezetői társadalmat. Október 20-án a déli órák-
ban Kiskunlacháza-Délegyháza állomások közötti szakaszán tehervonat só-
derszállító kamionnal ütközött. A baleset során Szlávik István kollégánk el-
hunyt. Nem a sebeket akarom felszaggatni, de tartozunk annyival Pista 
emlékének, hogy az Ő életét követelő baleseti helyszínen változtassunk. 
Novemberi lapunkba leközöltük azt a levelet, melyet elküldtünk a Nemze-
ti Közlekedési Hatóság, illetve a MÁV Zrt. és a Trakció vezetői részére. A 
levélben kezdeményeztük az átjáró biztosításának és környezetének felül-

vizsgálatát. Október 26-án kelt levelünkre a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
(NKH) helyszíni szemlét rendelt el december 8-ra.  A vasúti átjáró biztosítá-
si módjának, közúti forgalomszabályozásának, meglévő jelzésrendszerének 
felülvizsgálatára, az esetlegesen szükséges beavatkozások meghatározása 
érdekében került sor a vizsgálatra. .A hivatalos eljárásra meghívást kapott 
szakszervezetünk – mint bejelentő -, a MÁV Pályavasúti üzletága, a MÁV 
TEBSZ. TK., a Kiskunlacházi Nagyközség Önkormányzata, a bányát üzemel-
tető Lassersberger Hungária Kft és a Ráckevei Rendőrkapitányság. A MÁV-
Trakció Zrt. képviselői a szemlén nem vettek részt.
A szemlét követően az NKH december 13-án a következő határoza-
tot hozta:

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanács (KÜT)  
2010. év végi illetve 2011. év eleji hírei
A KÜT 2010. év utolsó ülésére 2010. december 21-én került sor. Az ülésen 
szó esett az elmúlt évben végzett munkáról különösen a foglalkoztatás te-
rén kialakult helyzetről értem ez alatt az egyes TVSZK-k közötti munkaidő 
különbségekből eredő állapotot. 
A munkáltató képviseletében először Pénzes Dávid úr, működtetés támoga-
tás vezető és Pinczés Ilona úrhölgy, HR szakértő érkezett a tanácskozásra, 
Pénzes úr a KÜT kérésének megfelelően átadta kinyomtatott formában a 
mozdonyvezetők 2010. novemberi állásidő, és munkaidő kereten felül ke-
letkezett óraszám adatokat.
 Pinczés Ilona beszámolt a testületnek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. munkavállalói 
által benyújtott szolgálati lakáskérelmek helyzetéről, a szociális és temetési 
segélyek maradék összegéről. A maradványt a KÜT a tanácshoz beérkezett 
kérelmek között felosztotta.
A napirendi pontnak megfelelően érkezett, Kramli Ferenc úr, személyzet 
menedzsmentvezető, aki az útvonal könyvek jelenlegi állapotáról tartott tá-

jékoztatót. Kramli úr a KÜT tagjai által a témával kapcsolatos kritikákra re-
agálva elmondta, megérti az aggályokat, hiszen a mozdonyvezetők jól el 
vannak látva a megfelelő menetrend anyagokkal, de az útvonal könyv elké-
szítését jogszabály írja elő a vasútvállalat számára.
Részt vett az ülésen Dr. Márkus Imre vezérigazgató úr, aki tájékoztatójában 
beszélt az új MÁV stratégiáról, a létszám helyzetről azon belül a mozdony-
vezető képzésről, kiemelve, hogy nem szándékoznak túlképzést megvaló-
sítani. Márkus úr kihangsúlyozta a szolgálati utasítások pontos betartását, 
és azt, hogy fontosnak tartja a Mozdonyvezetők Szakszervezetével kötendő 
foglalkoztatási megállapodást. A KÜT tagjai kérdéseket tettek fel, melyekre 
a Vezérigazgató úr a helyszínen válaszolt, illetve ígéretet tett az elhangzott 
problémák megoldására, majd megköszönte a kollégák munkáját és kelle-
mes ünnepeket kívánt valamennyi munkavállalónak.  
 Bordás Imre
 KÜT elnök 

kÜT…
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Azért e kijelentéssel kapcsolatban már egyre erősebb aggályaim me-
rülnek fel, amelynek több oka van, de most is csak egyet emelnék ki.
Véleményem szerint, a magyar jogrendszer munkaviszonyra vonatkozó 
szabályai között kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani egy hatályban 
lévő kollektív szerződés tartalmának. Pontosan mire gondolok?
Nevezett Kollektív Szerződésnek (KSz) a mai napig létezik egy rendel-
kezése, amely több éve van hatályban - már a jogelőd munkáltatónál is 
azonos tartalommal alkalmazták -, és a 2009. év második feléig nem 
okozott általános problémát annak jogszerű alkalmazása. A KSz ezen 
rendelkezése a következőt rögzíti: „Hasonlóképpen a munkáltató ér-
dekkörében felmerült tanúkénti meghallgatás idejét is munkaidőként 
kell figyelembe venni és elszámolni.”. Vagyis ide tartoznak - legalább-
is korábban ide tartoztak - azok az esetek, amikor a mozdonyvezetői 
munkakör ellátása során, a munkaviszonnyal összefüggésben észlelt 
cselekmény miatt, például egy közlekedési bűncselekmény miatt in-
dult büntetőeljárásban hallgatják meg tanúként a mozdonyvezetőt. 
A 2009. év második félévétől egyre több szolgálati helyről jelezték kol-
légáink, hogy a nyomozó hatóságtól kapott igazolás bemutatása elle-
nére a korábbi évektől eltérően nem intézkedtek a munkáltatói jogkör 
gyakorlók - a KSz fenti pontja értelmében - a tanúkénti meghallgatás 
idejének munkaidőként történő elszámolásáról. 
Egyik kollégánk egyeztetési kérelmet benyújtva próbálta meg ügyét 
rendezni, azonban ez eredményre nem vezetett, így az illetékes bírósá-
gon kereseti kérelmet terjesztett elő. Mind az egyeztetés során, mind 
pedig a peres eljárás kezdetén tartotta magát a munkáltató ahhoz 
az álláspontjához, hogy a munkavállaló követelése teljes mértékben 
megalapozatlan. Nekünk azért volt érthetetlen a munkáltató eljárá-
sa, mert a KSz idevonatkozó pontjaiból egyértelműen megállapítha-
tó volt, hogy a KSz-t kötő felek nem csak a munkáltató által lefoly-
tatott meghallgatások, hanem a munkáltató érdekkörében felmerült 
tanúkénti meghallgatások idejének elszámolását is szabályozni kíván-
ták. Másrészt arról hallgatott a munkáltató, hogy a korábbi években a 
nyomozó hatóságok által végrehajtott tanúkénti meghallgatások idejét 
munkaidőként vette figyelembe és úgy is számolta el, vagyis a mun-

káltatói jogértelmezés megváltozott, annak ellenére, hogy a fent hivat-
kozott KSz rendelkezés nem került módosításra, az változatlan szöveg-
gel volt hatályban.
Először a munkáltató általános érveket hozott fel a peres eljárásban, 
vagyis mit tartalmaznak a hatályos jogszabályi rendelkezések. Majd mi-
után eljutottunk oda, hogy a per tárgya kizárólag azon KSz-beli rendel-
kezés értelmezése, amelyet már a jogelőd munkáltatónál is azonos tar-
talommal alkalmaztak, arra hivatkozott - többek között - a munkáltató, 
hogy a jogelőd álláspontja sem volt egységes a hatósági, bírósági eljá-
rásokban történő tanúkénti meghallgatásokkal kapcsolatban, már ko-
rábban is mindig ügyenként döntöttek, illetve jogutód munkáltatóként 
is ezt a gyakorlatot folytatja tovább, jelenleg is a konkrét tényállást vizs-
gálja meg és az alapján dönt. Előadta azt is a munkáltató, hogy a „…
munkáltató érdekkörében…” kitétel alatt „…szigorúan a biztonságos 
vasúti közlekedés követelményeinek biztosítása.” értendő. 
Az elsőfokú bíróság a fenti KSz-beli rendelkezés értelmezésére foly-
tatott - több tanú meghallgatásával is - bizonyítási eljárást, vizsgálta, 
hogy milyen körülmények indokolták a munkáltatói jogértelmezés és a 
korábbi gyakorlat változását.
Mindezek után fordulat következett az ügyben, ugyanis jogi álláspontja 
ellenére peren kívüli egyezségi tárgyalást kezdeményezett a munkál-
tató. Az egyezségi tárgyalásra tett javaslatot elfogadtuk, így jelenleg a 
peres eljárás szünetel és várjuk, hogy milyen érdemi egyezségi aján-
latot tesz a munkáltató.  
Egy valamit azonban még meg kell jegyeznem. A fentiek ellenére is 
kapok olyan információt a kollégáktól, hogy ezekben az ügyekben to-
vábbra is jogellenesen jár el a munkáltató. Rendkívül visszásnak talá-
lom azt a helyzetet, hogy egy bírósági eljárásban peren kívüli egyez-
séget kíván kötni a munkáltató, ugyanakkor több 
szolgálati helyen folytatja a jogsértő gyakorlatát. Le-
het, hogy csak megint én nem értek valamit, de úgy 
gondolom, hogy ez a munkáltatói eljárás nem segíti 
elő a peren kívüli megegyezést.
 dr. Király György s.k.

… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!

Tisztelt Kollégák!
Az Üzemi Tanácsok mandátuma lejár, ezért 2011 márciusában választani 
kell. A választások lebonyolítása a jelenlegi Üzemi Tanácsok feladata. Az 
Üzemi Tanácsnak van több, fontos szerepe is, döntési joga van a Kollektív 
Szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök (temetési és szoci-
ális segélyek, fizetési előleg) felhasználása, illetve intézmények és ingatla-
nok hasznosítása tekintetében. 
A munkáltató, döntése előtt az Üzemi Tanáccsal köteles véleményeztetni:
a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedéseket, 
ezen belül átszervezéssel, átalakítással, privatizálással, korszerűsítéssel 
kapcsolatos tervezeteket
A munkáltató személyügyi nyilvántartási rendszerének kialakításáról, a 
nyilvántartandó adatok köréről, a személyügyi tervret, a munkavállalótól 
a munkaviszony létesítésekor kért adatlap tartamára vonatkozó elképze-
léseit
A munkavállalók képzésével összefüggő terveket, a foglalkoztatást előse-
gítő támogatások igénybevételére, illetve a korengedményes nyugdíjazás-
ra vonatkozó elképzeléseket
A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatko-
zó intézkedések tervezetét
Az éves szabadságolási tervet
Az új munkamódszerek és teljesítménykövetelmények bevezetését
A munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak tervezetét
A munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pá-
lyázatot
A munkáltató köteles az Üzemi Tanácsot tájékoztatni:

Legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetéről, a bérek és kerese-
tek alakulásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás 
jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, 
a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és a munkakö-
rök megnevezéséről
A munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a beru-
házásokra vonatkozó döntés tervezetéről
Az Üzemi Tanács a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást 
kérhet, amely a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő gazdasági 
és szociális érdekeivel, valamint az egyenlő bánásmód követelményének 
megtartásával kapcsolatos.
A munkáltató e tájékoztatást az Üzemi Tanácstól nem tagadhatja meg.
Az itt felsorolt jogokat viszont csak akkor tudjuk megfelelően gyakorolni, ha 
a választásokon illetve azok után is támogatjuk az Üzemi Tanácsok mun-
káját. Hiszen a jelenleg tapasztalható folyamatok nem arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a munkavállalókat mennyire szeretnék támogatni a mun-
káltatók! Ellentétben a mindig hangoztatott „Uniós” irányelvekkel, nálunk 
nem igazán szertik a munkáltatók a munkavállalók érdekérvényesítő törek-
véseit, illetve szerveződéseit. Gondolok itt arra, hogy amíg pl. Dániában, 
vagy Romániában több mint 90%- az érdekképviseleti tagság, addig ná-
lunk alig 40%, az is az állami szektorban, pedig a munkáltatóknak legalább 
olyan fontos a szabályozott foglalkoztatás mint a munkavállalóknak. Ennek 
tükrében látható, hogy az érdekérvényesítő képesség megőrzésében fon-
tos szerep jut az Üzemi Tanácsoknak. 
 Bordás Imre
 KÜT elnök 
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megkérdeztük…

Barsi Balázs 
rovata

Megkérdeztük… 
A 2010-es évnek immár vége, volt jobb, lesz jobb? A vasúti közlekedést és főleg a teherszállítást tekintve, az országban egyszerre volt je-
len a fejlődés és a visszaesés. Amíg a nyugati piacokon érezhető volt a fellendülés, addig az ország keleti szomszédainál további gazdasági 
visszaesés jelentkezett, ami a fuvarpiacra is hatott. Amíg a nyugat-magyarországi és budapesti térségben új, korszerű járművek is egyre 
nagyobb számban közlekednek, addig máshol csak elvétve találkoznak ezzel a masiniszták! A kétarcúság a MÁV-TRAKCIÓ ZRT. területei kö-
zött is jellemző volt. Egyes térségekben jelentős volt a rendkívüli munkavégzés, míg máshol komoly megrendeléshiány keletkezett.
Megkérdeztük: Hogyan jellemeznéd az elmúlt évet mozdonyvezetőként és számítasz-e változásra 2011-ben?
Először is egészségben és sikerekben gazdag Boldog Új Évet Kívánok minden-
kinek!
Milyen is volt számomra 2010? Ez volt az első évem mozdonyvezetőként. Az 
idősebbek most biztos azt gondolják, hogy na, pont egy kopaszt kérdeznek meg 
erről, hisz még alig forgott alatta a kerék. Azért ez az egy év is elég volt ahhoz, 
hogy észrevegyem, nem a legjobb úton haladnak a dolgok a vasúton.
A válság miatt senkinek sem volt könnyű ez az év sem, ráadásul némely dön-
téssel csak rontottak a helyzeten. Munkába állították az IVU-t. Szerintem, 
nem kell részleteznem, mindenki előtt ismertek a problémák. Több szem-
szögből próbáltam megközelíteni ezt a kérdést, de itt is csak a kérdésekig ju-
tottam. (Miért is jó ez? Kinek is jó ez? Stb.) A megoldásokat és a válaszokat 
hiányolom a tavaly annyiszor felmerült MKSZ-es és útiköltség térítéses kér-
désekben is. Ha hallok vagy olvasok valamilyen fejleményt, akkor az az érzé-
sem támad, hogy ezek nem is válaszok, inkább mellébeszélések, hisz legin-
kább úgy vannak megfogalmazva, hogy ne értsük. Nagy „örömömre” nekem 
is részt kellett vennem az időszakos vizsgán, pedig még akkor egy éve sem 
volt, hogy hatóságiztunk. De hát a szabály, az szabály. A vizsgával kapcsolat-
ban az a véleményem, hogy nem lenne szabad hagynunk, hogy szabályosan 
vadásszanak ránk, hogy egy gépen, illetve néhány ember rosszindulatán múl-
jon emberek és családok megélhetése. Nemrég hallottam, hogy a cég nyere-
séggel zárta az évet. Na de milyen áron?! Minden forintot meg akarnak spó-
rolni rajtunk, miközben nincsenek meg a megfelelő körülmények, egyre több 
a feladat, a felelősség persze csak a mienk, arról nem is beszélve, hogy 40 
éves mozdonyokkal járunk, amik csoda, hogy még mennek. Úgy gondolom, 
régebben jobban megbecsülték a mozdonyvezetőket.
Hogy valami pozitívumot is említsek, nagyon örülök, hogy sok más civil munka-
hellyel ellentétben foglalkoztatásunk biztos és remélem ez sokáig így is marad. 
Örömmel látom azt is, hogy lassan, de biztosan épül a mi szuper vasutunk Tár-
nok és Székesfehérvár között.
Az idei évre vonatkozóan kíváncsian várom a fejleményeket egy esetleges ösz-
szevonással kapcsolatban, illetve, hogy meg tudnak-e egyezni az elégséges 
szolgáltatásról az új sztrájktörvény miatt. Remélem az idei évben nem fog már 
sehol sem gondot okozni a válság és az emiatt felmerült nagymértékű fuvar hi-
ány. Csépai Zoltán 
 sZékesfehérvár
Engem kértek fel arra, hogy békéscsabai mozdonyvezetőként mondjam el a vé-
leményem a 2010-es évről, a MÁV-TRAKCIÓ ZRT működéséről, és a feltételek-
ről, melyet biztosítanak a munka során. Négy fontos téma van, amiről beszél-
ni szeretnék. Az első, és legfontosabb, a mozdonyok állapota, amelyről minden 
mozdonyvezető kollégával egyöntetűen az a véleményünk, hogy a mostani az 
ország minden tájáról Békéscsabára fordába állított V-43-as mozdonyok álla-
pota kritikán aluli!
 Zajosak, huzatosak, ezen kívül, a székek állapota elfogadhatatlan. Komoly 
egészségkárosító hatásuk van ( pl: mozgásszervi megbetegedés, gerincsérv, 
stb..) Ezenkívül komoly problémát jelent, hogy a feladott javításokat nem 
tudják ellenőrizni, vagy elvégezni sem, mert a mozdonyok nem ide érkeznek 
vissza, hanem mindig másikat kapunk, melyek műszaki állapota szintén si-
ralmas. A mozdonyok műszaki állapotán kívül a másik nagy probléma, ami 
felháborodást kelt a mozdonyvezetők körében, az egyre rosszabb személyze-
ti fordulók, melyet ésszerűtlennek tartunk! Miért gondolja úgy a munkáltató, 
hogy az a szolgálat a jó, ahol a mozdonyvezető akár 4-5 gépen teljesít szol-
gálatot, és így az Intercity, gyors és személyvonaton a mozdonyvezető váltás, 
akár 20-30 perces késést is eredményez! Rendkívül sok a hajnali, és a késő 
esti végzés, így csak gépkocsival lehet megoldani a bejárást vidékről. És ezzel 
szeretnék is rátérni a harmadik problémára, a költségtérítésre! Ez nem csak 
a mozdonyvezetők költségét növeli meg, hanem a trakcióét is. Mozdonyveze-
tőként az a problémánk ezzel, hogy borzasztó sok papírmunkát igényel az el-
számoltatása, és ezzel szemben a bejárás költségének 30%-át fedezi a pénz, 
amit költségtérítésként kapunk. A negyedik probléma, amit kiemelnék, az az 
állásidő! Nem értjük, hogy az egyes igazgatóságban állásidőn vannak az em-
berek, míg más igazgatóságban törvénytelen túlóra jelentkezik, akár 20-30 
óra/ fő. Miért nem lehet ezt teljesítmény eltolással  megoldani, hogy igazsá-
gos legyen. Utolsó mondatként még annyit tennék hozzá röviden a 2010-es 
évhez, hogy a béremelés szerintünk mozdonyvezetők szerint, feledhető volt! 
Ennek ellenére optimistán nézünk a 2011-es év elé, mert bízunk abban, hogy 

a MÁV-TRAKCIÓ ZRT. változtat a feltételeken, és belátja, hogy a mozdonyve-
zető is ember, és visszaállítja a mozdonyvezető szakmát arra az erkölcsi szint-
re, ahol évekkel ezelőtt volt.  CZifra attila 
 BékésCsaBa
Ferencvárosi mozdonyvezetőként 2010-ben legtöbbet tehervonatokat továbbí-
tottam, azt lehet mondani, az ország minden részére eljutottam. A Dél-Dunán-
túli térségtől, az Észak-Magyarországi területig, a szegedi részen és a hegyes-
halmi vonalon is előfordultam. Zömmel éjszaka mentem, ma már ez a jellemző 
a tehervonatos munkára, de fix ferencvárosi munkaszerződéssel is sikerült min-
den alkalommal normaidőben visszaérni a telephelyemre. Úgy látszik az irányí-
tás is sokat fejlődött az elmúlt években. Ma már nem jellemző, hogy nem fi-
gyelik a tehervonatok közlekedését, és a mozdonyszemélyzet mozgását. Sokat 
voltam rossz állapotú V43-as mozdonyokon, így még inkább soknak tűnt a mun-
ka, ezért is volt kész felüdülés egy-egy Taurus mozdonnyal végzett szolgálat. Az 
elmúlt év úgy kezdődött, hogy sok kollégám a Cargóba igazolt, és a vonatok is 
mentek velük. Ekkor volt bennem egy kis bizonytalanság a jövőt illetően, de ez 
szerencsére nem igazolódott. Egész évben sok volt a vonat, lehetett dolgozni, 
így a jövedelmem is nőtt 2009-hez képest. A személyszállító vonatok továbbí-
tásából kevésbé vettem ki a részem, de talán jobb is így, mert a BDV motorvo-
natok műszaki állapota lehangoló.
A vezénylésben, tervezésben nekem az IVU nem okozott gondot, számomra tel-
jesen mindegy hogy a vonatszám még kapott egy kódot, a tehervonatoknál, az 
előre betervezett vonatszám szerinti vezénylés úgysem volt tartható. Ugyanis 
a tehervonatok továbbra is össze-vissza járnak, és nagyon kevés alkalom volt, 
amikor azt a tehervonatot továbbítottam, mint amihez bevezényeltek. A vezény-
lésben nem voltak nagy problémák, a munkát próbálták egyenletesen eloszta-
ni. Az IVU szolgálatok nálunk ki vannak függesztve a faliújságra, szolgálat előtt 
elég átfutni egyszer. Sajnos a munkaközi szünettel kapcsolatos változást, (hogy 
nem a munkaidő része) továbbra sem tudom jó szívvel fogadni, a teherfordában 
a kiadása sem mindig a leírtak szerint valósítható meg. 
A 2011-es évben nagy változásra nem számítok, remélem legalább olyan jól ala-
kul, mint az elmúlt esztendő. Lesz elég megrendelése a MÁV-TRAKCIÓ ZRT-nek, 
nem csökken a tehervonatok száma, sőt a nyugaton már érezhető növekedés 
minket is elér és akkor a mozdonyvezetők is megtalálják a számításukat és min-
denkinek biztos lesz a megélhetése, a munkája. Azért azt remélem, hogy a szo-
ciális helységeink felújítása végre megvalósul, és a mozdonyok műszaki állapota 
sem romlik tovább. kántor sándor 
 Bp. ferenCváros
Számomra az elmúlt év igazán emlékezetes volt. Akkor töltöttem be az 50. élet-
évemet, abból, az alkalomból a kollégákkal Tokajban ünnepeltük meg, hogy fél-
százados lettem. Csak azt sajnálom, hogy Torkos Győző bácsi, aki velem a vas-
utat, a forgalmi utasítást megszerettette, és akit szinte apámként tiszteltem, 
már nem lehetett a körünkben. A mögöttünk hagyott 365 nap nekem kelle-
mesen telt, a munkámban is örömöm volt. Beosztott gépen jártam, a forda is 
megfelelő volt, és a vezénylésben sem találtam kivetni valót. Én személyvona-
tosként nem érzékeltem, hogy kevesebb a munka, és nem volt részem állás-
időben, fizetésemen sem vettem nagyon észre a válságot. Sajnos ebben az év-
ben már nem beszélhetünk beosztott gépről, kiszámítható fordáról, a vezénylési 
rendszernek szerintem sok hiányossága van. Sok az önköltségi út, nem hiszem, 
hogy csak így lehet megtervezni a mozdonyvezetői munkát.
Azt látom, hogy a vasúton, egyre kevesebb a valódi vasutas, egyre kevesebb a 
vasúti szamárlétrát végigjárt vezető, ami már a mindennapokban is érezteti ha-
tását. Elég csak a menetrendszerkesztők munkájára tekinteni. Nem tudom mi-
ért nem kíváncsiak a mozdonyvezetők véleményére, akár a csatlakozások kiala-
kításakor, akár a két szolgálati helyek közötti menetidő meghatározásakor.
Az előttünk álló évről sem hiszem, hogy rosszabb lesz, mint a tavalyi. Én nem 
szeretek hátrafelé tekingetni, optimista vagyok. Nem is látom, hogy mínusz óra 
lenne, úgy tudom lesznek tehervonatok, CER és konténer vonatok közlekedé-
séről is hallottam. Lassan korszerűsödik a járműpark, a TRAXX mozdonyok is jó 
hatással lesznek a munkakörülményekre és a motorvonatok is más minőséget 
képviselnek. A vasúti pályák állapota szerintem nagyon rossz állapotban van, 
azt várom, hogy lassan azok javítására is fordítanak figyelmet.
 Molnár JóZsef 
 nyíregyháZa
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. A vonalismeret

Egy alkalommal egyik kolléga jelezte, hogy munkáltatói és kártérí-
tési eljárást indítottak ellene, mert egy tehervonat továbbítása köz-
ben későn vette észre a” villamos figyelmeztető” és az „Áramszedőt 
le” táblát, aminek következtében az áramszedő és a felsővezeték is 
megsérült.  A munkáltató a figyelési kötelezettség megszegésében 
tartotta hibáztathatónak. Az ügy viszonylag egyszerűnek látszott. 
Amikor azonban figyelmesen elolvastam a teljes anyagot, kiderült, 
hogy a kolléga vonalismeret nélkül továbbította a vonatját. Erre Írás-
beli rendelkezésen kapott felhatalmazást.
 Azt hiszem, ezen a dolgon érdemes egy kicsit elgondolkodni!   Elő-
ször  lássuk, mi is az a vonalismeret, és mi a célja?
 A közúti közlekedésben a féktávolságok viszonylag rövidek, nor-
mális körülmények között a járművezető még viszonylag nagy se-
bességek esetén is beláthatja. Nem ez a helyzet a vasúton, ahol ez 
a távolság több száz méter, amit a járművezető már nem minden 
esetben lát be, ezért előre fel kell készülnie a cselekvésre. Angliá-
ban már a vasutak kezdeti időszakában - az 1830-as években - ki-
alakultak azok a  jelzési rendszerek, amelyek segítségével igyekez-
tek a mozdonyvezető tudomására hozni, hogy hol kell megállni, vagy 
csökkentett sebességgel közlekedni. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, 
hogy a jelzésekkel kapott parancsot  a mozdonyvezető csak akkor 
tudja megfelelően végrehajtani, ha arra előre készül. Tehát ismer-
nie kellett a vonalat, azon belül tudnia kellett, hogy hol vannak a fi-
gyelembe veendő jelzők. Ahogy a vonatok sebessége nőtt, sokszor 
még ez is kevésnek bizonyult, ezért egyre gyakrabban un. előjelző-
ket kezdtek alkalmazni. Napjainkban az előjelzők alkalmazása és a 
mozdonyszemélyzet vonalismerete  a világ szinte valamennyi vasút-
ján  kötelező előírás.
Most vizsgáljuk meg, hogy jelenleg hazánkban hogyan is fogalmaz-
zák meg az érvényben lévő utasítások a mozdonyvezetők vonalisme-
retére vonatkozó szabályokat!

F1. Jelzési Utasítás: 
Vonalismeret jelzési szempontból
1.3.8. A forgalmi szolgálat lebonyolításában az állomási, pálya, és 
mozdonyszemélyzetnek  ismernie kell a működési területükön talál-
ható jelzőket és azok helyét. Az erre vonatkozó adatokat a Közleke-
dési határozmányok, illetve a Menetrendi segédkönyv tartalmazza.
Az 1.3.7.1. pontból megtudhatjuk, hogy mit is ért az Utasítás a fent 
említett jelzők kifejezés alatt.  
Tehát forgalmi szempontból: a főjelzők, előjelzők, tolatási mozgást 
szabályzó jelzők, és egyéb jelzők, amelyek helyét a mozdonysze-
mélyzetnek az F1-es Utasítás szerint ismernie kell.
Az eddigiekből látható, hogy a biztonságos vonattovábbításhoz szük-
ség van az előjelzők alkalmazására, és arra, hogy a személyzet is-
merje a vonalon alkalmazott jelzőket és azok helyét. Azonban ha 
a jelzőkre vonatkozó pontot figyelmesen végigolvassuk, észrevesz-
szük, hogy a jelzők közé tartoznak az „egyéb jelzők” és ezeknek a 
jelzőknek gyakran változik a kitűzési helye, gondoljunk pl. a lassú-
meneteket szabályzó jelzőkre. A mozdonyvezető a vonalismeretben 
szabályzott módon ezek helyét nem ismerheti, ezért ezekről a jel-
zőkről és a kitűzés helyéről a jármű vezetőjét előzetesen, írásban ér-
tesíteni kell!  ( Itt vissza kell, hogy utaljak az elmúlt hónapban „Las-
sújel” címen megjelent írásomra, ugyanis a munkáltató álláspontja 
szerint, ha a lassújel nincs kitűzve, az előzetes értesítés alapján a 
mozdonyvezető a betartásáért ugyanúgy felel,mintha a kitűzés sza-
bályosan megtörtént volna. Azt hiszem, az eddig leírtakból világosan 
látszik, hogy a vonatközlekedést a pálya menti jelzőeszközökkel kell 
szabályozni, az előzetes írásbeli értesítésnek kiegészítő, biztonság-
növelő feladata van, és semmi esetre sem pótolhatja a szabályosan 
kitűzött jelzőeszközöket.)

Most azonban térjünk vissza a vonalismeret fogalmához és lássuk, 
hogyan rendelkezik ezzel kapcsolatban az F2-es Utasítás.
12.9. Ha a mozdonyvezetőnek olyan vonalon (vonalszakaszon) kell 
szolgálatot végeznie (vonatot továbbítania), amelyre vonalismerettel 
nem rendelkezik, akkor mellé - az alábbiakban felsorolt esetek kivé-
telével - pilótát kell biztosítani.  
„Az alábbiakban felsorolt esetek” a következők:
12.9.2.  Nem személyszállító vonatot, továbbá az előre látott, vagy 
rendkívüli okból kerülő útirányon közlekedő személyszállító vonatot 
a mozdonyvezető vonalismeret és pilóta nélkül is továbbítani köte-
les, ha:
a)  jól működő vonatbefolyásoló berendezés van, vagy
b)  a pályán önműködő térközbiztosító berendezés üzemel és a tá-
volbalátás nem korlátozott.
12.9.3. A nem személyszállító vonat vonalismeret nélküli továbbítá-
sát Írásbeli rendelkezésen kell a mozdonyvezető részére elrendelni. 
És akkor már semmit sem értek. Kell a vonalismeret, vagy nem? 
Szükséges a biztonságos vonattovábbításhoz, vagy nem? Végigbön-
gésztem a régebbi utasításaim. Mindenütt szigorúan tiltva van a vo-
nalismeret, vagy annak hiányában a pilóta nélküli vonattovábbítás. 
Azok, akik a jelenlegi szabályozást megalkották és engedélyezték, 
sok szempontot teljesen figyelmen kívül hagytak. 
Vizsgáljuk meg először a 12.9.2.pont a) bekezdését.
1)  A jól működő vonatbefolyásoló berendezés, a jármű vezetőjé-
nek csak a főjelzők és azok előjelzőinek jelzési képeit ismétli meg, 
de nem ad tájékoztatást a jelzők helyéről, pedig az F1 1.3.8. pontja 
szerint a mozdonyszemélyzetnek azt  ismernie kell. 
2)  Az „egyéb jelzők” helyéről, és jelzéséről a vonatbefolyásoló sem-
miféle tájékoztatást nem ad, pedig az F1 1.3.8. pontja szerint erre 
is szükség volna.
3)  A b. alpontban felsorolt esetben még a vonatbefolyásoló beren-
dezés sem segíti a mozdonyvezető munkáját. 
 És mos visszatérnék az írásom elején említett esetre, amikor is az 
Írásbeli rendelkezés alapján vonatját vonalismeret nélkül továbbító 
mozdonyvezető nem vette észre időben a villamosmozdonyokra vo-
natkozó jelzőket, és ennek következtében áramszedő és felsővezeték 
sérülés következett be. Mivel az említett „kiszigetelt, feszmentes 
szakasz” már régen, a vonal villamosítása óta megvolt, erről nem 
kapott előzetes írásbeli értesítést. A növényzet eléggé kitakarta az 
adott (bal) vágány jelzőit. A vonatot egy lassan bejárandó szakaszról 
húzta éppen le, elsősorban azt figyelte a tükörből, hogy mikor jön le 
a vonat vége, mikor kezdhet gyorsítani. Mire az „áramszedőt le” táb-
lát észrevette, már késő volt. A lassú működésű áramszedő áldoza-
tul esett, magával rántva a felsővezetéket. A munkáltató az eljárást 
azon az alapon indította meg, hogy a mozdonyvezető, függetlenül 
attól, hogy volt-e vonalismerete vagy sem, ha eleget tesz figyelési 
kötelezettségének, ez a rendkívüli esemény elkerülhető lett volna.
Akkor lássuk, hogyan definiálja az F2-es Utasítás a figyelési kötele-
zettséget!
16.2.2. Menet közben a mozdony elején lévő mozdonyvezető előre 
és hátra tekintéssel köteles figyelni:
 - a vonatot.
 - a pályát és a szomszédos vágányokat,
 - az útátjárókat,
 -  a figyelmeztető jeleket, a jelzőkkel és jelzőeszközökkel adott 

jelzéseket,
 -  váltóra történő ráhaladás előtt pedig a lehetőségekhez képest 

a váltó állását, a vágányutat és a 
 -  biztonsági határjelzők utáni térséget.
És akkor még nem beszéltem az E1-es utasítás figyelésre vonatko-
zó műszaki előírásairól.
Azt hiszem könnyen belátható, hogy ilyen sok felé egyszerre nem 
lehet figyelni. Mégis teljesíthetőek a fenti felsorolásban megfogal-
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mazott elvárások, ha a mozdonyvezető kellően „képben van”, tud-
ja, hogy mikor, mit figyeljen elsősorban. Pl. ha tudja, hogy hamaro-
san „kiszigetelt szakaszhoz” érkezik, akkor a villamosmozdonyokra 
vonatkozó jeleket és a felsővezetéket figyeli és nem a vonat végét. 
Az ráér utána is. Ha azonban nem ismeri a helyi viszonyokat, köny-
nyen téveszthet. EZÉRT VAN A VONALISMERET. Az is érdekes, hogy 
az egyes vasútvállalatok komoly energiát (és pénzt) fektetnek abba, 
hogy személyzetük megfelelő vonalismerettel rendelkezzék, azt nyil-
vántartják, az NKH ellenőrzi és ha kell büntet, de minek, ha az egész 
egy „sajtpapírral”  pótolható? Úgy megérteném, ha az írásban, a vo-
nalismeret nélküli közlekedést elrendelő személy vállalná a nagyobb 
kockázatú vonattovábbításért a felelősséget. De erről szó nincs. Ő 
elrendeli, a balhét pedig viszi a mozdonyvezető. Nos könnyű belátni, 
hogy ezen változtatni kell. 
Bízom benne, hogy az új Utasítás már nem lesz ilyen megengedő 
a mozdonyszemélyzet rovására, és az 1984.március 1-én hatályba 
léptetett F2-es szabályzását veszi alapul, amely szerint:
710. A vonatszemélyzetnek ismernie kell a beutazandó vonal he-
lyi viszonyait.
711. Ha a ... mozdonyvezető olyan vonalra kap - rendkívüli esetben 
- vezénylést, melynek nem ismeri a helyi viszonyait: köteles maga 
mellé vonalismerettel rendelkező dolgozót, ún. pilótát kérni.  

Ezzel a lépéssel jelentősen javulna a vasúti közlekedés biztonsága, 
és azt hiszem ez mindannyiunk közös érdeke. 
   Móricz Zsigmond    

Mese habbal
Az elmúlt számban már megismerkedhette-
tek néhány szereplővel (Bernát király, kan-
cellária miniszter, mágia ügyi miniszter, a 
hoppmester és az ő csicskása a gondol-
kodás nélküli gondnok, valamint a végvá-
rak kapitányai), de Harry Potter, Merlin és a 
gyűrűk ura is feltűnt egy-egy pillanatra. So-
kat gondolkodtam azon, hogy miképpen is 
folytatódjon a történet, de nem lett megál-
lapítva részemről konkrét irány, így csak úgy 
írogatok, ahogyan jön. Éppen ezért meg-
jegyezni kívánom, hogy a szeplők egy-
től egyig kitalált személyek. Ha valaki 
hasonlóságot vél felfedezni valamely 
szereplő, vagy megtörtént esemény 
között, az csak a véletlen műve lehet, 
ezért felelősséget nem vállalok.

A mindig éhes Bernát király országjárása fo-
lyamán olyat látott, ami felkavarta az érzel-
meit. Ez a látvány nem volt más, mint az, 
hogy az királyságának bizonyos pontjain nem 
tudtak minden munkát elvégezni látástól mi-
kulásig, úgy ahogy ő szerette volna, így min-
dig maradt hátra valami feladat. Gondolkod-
tak a miniszterek bizony sokat azon, hogy 
milyen intézkedésekkel kellene előállni ah-
hoz, hogy az alattvalók többet dolgozzanak 
kevesebb pénzért, vagy esetleg kevesebbet 
kapjanak ugyanannyi munkáért. Végül ar-
ra jutottak, hogy kettészakítják az országot 
(varrás mentén) és a királyság egyik felében 

fizetésmegvonást alkalmaznak (több marad 
a kincstárnak), a másik felén meg felemelik 
a normát (többet kell dolgozni szinte ugyan-
azért a pénzért). Azt nem is kell mondanom, 
hogy az intézkedések folyamán a haszon a 
kincstár kasszájában realizálódott. Nagyon 
fontos volt ennek a haszonnak a bezsebe-
lése, mert az udvartartás szeretett fényűző-
en élni, mulatságokat tartani és lefölözni a 
tej legjavát. Jutott ebből a vagyonból a mi-
nisztereknek, a hoppmestereknek a helyőr-
ségek kapitányainak és az ő közvetlen alatt-
valójuknak, de nem jutott semmi a rongyos 
hadseregnek és a parasztoknak. Ezt azért 
érezte sérelmesnek az alattvalók sokasá-
ga, mert az ő saját kárukra és hátrányukra 
megtermelt vagyonból pont nekik nem jutott 
krajcár sem. Úgy gondolták és úgy érezték, 
hogy sok az a nyolcmillió garas, amit a hely-
őrség kapitánya kapott azért, hogy megta-
karításokat eszközöljön. (Azt tudni kell, hogy 
a megtakarítások azok nem igazi megtaka-
rítások voltak, hanem inkább ki nem fize-
tett járandóságoknak lehetett tekinteni. Az 
nem volt probléma, hogy más végvárak por-
tyázó katonái, vagy más királyság szakadár-
jai itt lábatlankodtak, a lényeg az volt, hogy 
ne kelljen fizetni az itteni zsoldosokat.) Eb-
ből a vagyonból még azok sem kaptak, akik 
közvetve, de inkább közvetlenül ezt megter-
melték (századosok, akik a katonákat eliga-
zították hadba vonulás esetén). Fájt is ez a 
századosoknak, de mit volt mit tenni, nem 
tudtak tenni ellene semmit.

Mással is akartak próbálkozni a mágiaügyi 
minisztériumban, ami a jövőre nézve lett 
volna érdekes és akkor hozta volna meg a 
hasznát (nekik). A katonáknak nem akar-
ták kiadni az obsitot, hanem azzal ámí-
tották őket, hogy ha megmódosítják az 
szerződő levelet, amit még a toborzás al-
kalmával írattak alá velük, akkor milyen jó 
lesz majd nekik. Nem nagyon értették a 
katonák, hogy mitől is lenne jobb nekik az, 
ha az egész életük hátralévő szolgálatában 
örökké harcolni kell az útért, vagy utazni-
uk kell a harcért, akár több száz mérföld-
re a családtól, hiszen tudták ők jól, hogy az 
idő az pénz. Minél többet vannak távol a 
családtól, annál többet kelleni fizetni a tá-
bornokoknak részükre, nemhogy pont for-
dítva. 
Ezért nem is nagyon akaródzott ezeknek 
a fegyveres embereknek megváltoztatni a 
besorozó leveleik tartalmát. Ez meg nem 
nagyon tetszett a mágiaügyi minisztérium-
nak, így mesterségesen be akarták bizo-
nyítani, hogy „megéri jó katonának lenni”, 
így azokra, akik már régebben is keresztül-
kasul járták az országot nagyon odafigyel-
tek és többet is kaptak, mint a renitensek. 
Na de kapjanak is, ha 
már ennyire ragaszkod-
nak minden egyes kraj-
cárhoz, de hogy ez hosz-
szú távon megéri nekik, 
az csak mese habbal!

Gyüre Ferenc

Fájó szívvel búcsúzunk 
Ruda Tibor 
mozdonyvezető kollégától,
aki 2010. december 11-én, életének épphogy 
megkezdett 42. évében tragikus hirtelenség-
gel elhunyt.
Az árván maradt három gyerekének és vér-
ző szívű özvegyének őszinte részvétünket 
fejezzük ki. Reméljük , hogy a mennyország 
vasútjának hang nélkül suhanó mozdonyait 
olyan szakmai alázattal fogja vezetni, mint 
az életében is tette.

Mozdonyvezetők Szakszervezete 
Záhonyi Tagcsoportja
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 A lassújel
Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallani, 
hogy mozdonyvezetőt azért vonnak felelős-
ségre, mert a pálya vagy állomás valamely 
szakaszán nem tartotta be a vágányra el-
rendelt sebességkorlátozást. Ez idáig rend-
ben is volna. A probléma csak az, hogy a 
munkáltató „megfeledkezik” arról, hogy a 
mozdonyvezetőnek az utasításokban előírt 
módon a tudomására kell hozni, hogy hol, 
milyen sebességkorlátozás van érvényben. 
A Forgalmi, és a Jelzési Utasítás ugyan-
is úgy rendelkezik, hogy fővágányokon a 
mozdonyvezetőnek  előzetesen írásban, a 
helyszínen pedig kitűzött jelzőeszközökkel 
kell a lassan bejárandó pályarészek elejét, 
végét, és az alkalmazható sebességet a tu-
domására hozni.  Nem vagylagosan, hogy 
vagy írásbeli értesítéssel, vagy kitűzött jel-
zőeszközökkel, hanem írásban és jelző-
eszközökkel. (Különleges esetekben ettől 
el lehet térni, de akkor arról a mozdony-
vezetőt külön értesíteni kell, pl. úgy, hogy 
az Írásbeli Rendelkezésen feltüntetik, hogy 
az adott lassújel nincs kitűzve.) Tehát el-
mondhatjuk, hogy amennyiben a jelzőesz-
közök hiányoznak, a mozdonyvezetőnek 
nem hozták egyértelműen a tudomásá-
ra, hogy adott pályaszakaszon csökkentett 
sebességgel kell közlekednie, tehát a las-
sújel be nem tartásáért nem felelős.
Az F1-es Utasítás 5.15.1. valamint az F2-
es Utasítás 18.1.5. pontja rendelkezik ar-

ról, hogy miképpen kell a mozdonysze-
mélyzetet előzetesen írásban értesíteni. Az 
F1-es Utasítás 5.15.2. pontja pedig a jel-
zőeszközök kitűzését szabályozza. Idézem:
„ A lassan bejárandó pályarészt, illetve vá-
gányt a Lassúmenet előjelző,  Lassúmenet 
eleje jelző, és a Lassúmenet vége jelző ki-
tűzésével kell jelezni.”     
Nem fogadható el a munkáltatónak azon 
álláspontja, hogy az előzetes írásbeli érte-
sítésből a mozdonyvezető már tudomást 
szerzett a lassújelekről, hiszen némely vo-
nalon a lassújeleket felsoroló havi kimuta-
tás valóságos kis könyv, ráadásul az indu-
lás pillanatában még kézbesítenek néhány 
oldal Írásbeli Rendelkezést, amely az elté-
réseket sorolja fel. Ha elvárnánk, hogy a 
mozdonyvezető mindezt fejben tartsa, rá-
adásul úgy, hogy a szelvénykarókat sok 
esetben a gaztól, vagy a hótól egyálta-
lán nem lehet látni, a nagyobb állomáso-
kon pedig nem lehet tudni, hogy a vonat 
éppen melyik vágányon közlekedik, (Fe-
rencvárosban például az első vágány a 
második, stb.), akkor nem embereket, ha-
nem földöntúli képességekkel felruházott 
„ufonautákat” kellene alkalmazni. Az sem 
jó ötlet, hogy a jármű vezetője menet köz-
ben a kimutatásokat olvassa, vesse össze 
az eltéréseket tartalmazó rendelkezéssel, 
és a vonat közben mondjuk 80-nal, vagy 
120-szal haladjon. „Szemed a pályán le-
gyen” és ne a kimutatásokon. Az előzetes 
értesítés arra szolgál, hogy a mozdonyve-

zető nagyjából képet alkosson magának 
a pályáról, a kitűzött jelzőeszközök pedig 
konkrétan megmutatják az alkalmazandó 
sebességet. Egyszer egy „civil” számára 
úgy ecseteltem a dolgot, hogy tegyük fel, 
neki gépkocsival Budapestről Keszthely-
re kell közlekednie, de a sebességkorláto-
zásokat jelző táblák hiányoznának, viszont 
egy kis könyvecskében a kilométerkö-
vek szerint fel lenne sorolva, hogy hol mi-
lyen sebességgel közlekedhet. Azt hiszem 
könnyű belátni, hogy ez nem megvalósít-
ható. És ez a vasúton sem járható út. Ed-
dig még nem történt nagyobb baleset. De 
ha egyszer, ne adj’ Isten mégis bekövet-
kezne, akkor a bíróság fog dönteni. És nem 
hiszem, hogy beéri annyival, hogy: „ hiszen 
a mozdonyvezetőnek volt havi lassújel ki-
mutatása és Írásbeli Rendelkezése. A vas-
úton mindent meg kell tenni annak érdeké-
ben, hogy ne forduljanak elő balesetek, és 
nem csak a járművezetőknek, hanem min-
denkinek, aki a közlekedés biztonságáért 
felel. A MÁV-TRAKCIÓ munkáltatói jogkör 
gyakorlóinak pedig nem szabadna megelé-
gedniük azzal, hogy esetenként igazságta-
lan döntéssel megbüntetik a mozdonyve-
zetőt, és utána „mossák kezeiket”, hanem 
mindent el kellene követniük annak érde-
kében, hogy a lassújelek kitűzése terén 
megszüntessék a jelenleg fennálló áldat-
lan állapotot, és ezzel biztonságosabbá te-
gyék a vasúti közlekedést.
 Móricz Zsigmond  

Munkavédelmi képviselők oktatása

A munkavédelmi képviselők oktatása 2010. november 30-án a 
BGOK Budapest, Luther utcai központjában került megrendezés-
re. Az év utolsó közös rendezvényén a munkáltató és a Központi 
Munkavédelmi Bizottság közös téma javaslatot, tervezetet terjesz-
tett elő. Az oktatás kifejezett szakmai igényét elsősorban a törvényi 
változások, belső utasítások kiadása, változása indokolta. Az egy-
napos oktatás keretében az alábbi főbb téma csoportok kerültek is-
mertetésre.
Dr. Vince Árpád a jogi iroda meghívottja előadásában ismertette 
a munkabaleset esetén és alanyi jogon járó biztosítási szolgáltatá-
sok rendjét. Ezen belül a biztosítóhoz minden esetben benyújtandó 
a hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt és 
az igénybejelentő nyomtatványhoz csatolandó dokumentumokat. El 
kell ismerni, hogy az utóbbi időben több pontatlan és hiányos mun-
kaanyag került előterjesztésre, ezzel is növelve az ügyintézési időt.
Szalay Mihály vontatójármű karbantartási technológia vezető az új 

munkahelyek létesítésére vonatkozóan ergonómiai és műszaki jelle-
gű előadást tartott részvénytársaságunk 480-as sorozatú villamos 
mozdonyairól.
Kocsis Gábor védelmi szakértő a munkabalesetek bejelentésével, 
kivizsgálásával és nyilvántartásának Munkavédelmi Szabályzat sze-
rinti rendjével kezdte előadását, majd ismertetésre került a 5/2010. 
(III. 9.) SZMM rendelet, mely január 1-jétől módosítja a Munkavé-
delmi Törvényt.
Központi Munkavédelmi Bizottság részéről három napirendet 
tartottunk elengedhetetlennek: - prioritásokat, ismérveket az előt-
tünk álló feladatokról, - szakmai beszámolókat a területek eredmé-
nyeiről, gondjairól, - konzultatív észrevételeket, kérdéseket.
A több választási cikluson át munkavédelmi tevékenységet végző kol-
légák szakmai igényét tükröző oktatás tartalmának megszervezéséért 
köszönetet kell mondani Egry Henrietta humán szakértő kolléganő-
nek. Az ismeretanyag teljes terjedelmében, a törvényi, rendeleti tarta-
lommal elektronikus formában került, kerül a helyi Bizottságokhoz. 
Sajnos akadályoztatás nélkül munkánkat most sem tudtuk végez-
ni. Az előző évi oktatások munkabér jellegű kifizetéseinek gyakor-
latát a munkáltató utólag, egyoldalúan megváltoztatta. Nem lettek 
kifizetve az úti idők. A vidékről, néha több száz kilométert utazó kép-
viselő a munkabérjegyzékről értesült a megváltoztatott helyzetről.  
A munkáltató állásfoglalást ad ki ez ügyben. Körbe lehet magyarázni 
mindent, de határozott véleményem, hogy a munkálta-
tó egy szűk csoportja kívánja lehetetlen helyzetbe hozni 
a képviselői munkánkat, jelen választási ciklusban még 
hátralevő képzést.
 Hornok Béla
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Szeged 
Területünkön december 3-án, Szegeden vettünk részt a so-
ron következő HÉT ülésen, mivel a menetrendváltás utáni 
fordulókat csak az ülés előtti napokban kaptuk meg, így azo-
kat még nem tudtuk átnézni, ezért az ülésen nem tárgyal-
tunk róla. Viszont felvetődött problémaként, hogy az MFB-
ben új adatként megjelent a napi vizsgálati idő és üzemóra, 
ami a gyakorlat folyamán nem egyezett meg a mozdonyveze-
tők által vezetett üzemórával és néha még a gépészet sem 
rögzítette a napi vizsgálati időt. Ebből adódóan egy-két eset-
ben elő is fordult, hogy gépcserét kértek a mozdonyvezetők, 
mert az MFB szerint lejárt a gép üzemórája.  A munkálta-
tó az ülésen, majd később parancskönyvben is megerősítet-
te rendelkezését, hogy az MFB szerinti üzemórákat egyelő-
re nem kell figyelembe venni, továbbra is a mozdonyvezetők 
által vezetett a mérvadó. Előfordul, hogy nem minden úgy si-
kerül, ahogy azt eltervezzük, azonban elgondolkodtató, hogy 
egyáltalán mitől van különbség a két adat között.  Később si-
került a munkáltató által átadott személyzeti fordulókat is 
átvizsgálni, egyszerűen elképesztő, hogy milyen hibákat vé-
tettek a szolgálatok tervezésénél. Nem egy esetben csodál-
kozva néztük a szolgálatleírásban, hogy a vezetési idő 10 
óránál hosszabb. Még csak nem is nekünk kellet számolgat-
ni, mert a vezénylő program kiszámolta és ki is írta, hogy 
pl: vezetési idő 10 óra 58 perc. Azután bőven fordultak elő 
olyan hibák, hogy egyes normaidők egyszerűen kimaradtak, 
vagy nem megfelelőek voltak, ennek legdurvább példája, ami-
kor egyik szolgálatban a mozdonyvezető megérkezett 19.54-
kor az IC-vel Szolnokra, leváltják, majd megkereste a Szol-
nokról - Mezőtúrra közlekedő személyvonatot, a lezárt gépet 
üzembe helyezte, fékpróbázik és 19.55-kor elindult menet-
rend szerint. Ha valaki egy perc különbséget vél felfedezni az 
nem elírás. Sajnos be kell valljam, nem sikerült teljesítenünk 
eme nemes feladatot, pedig mi mindent megpróbáltunk. Va-
lamint nem egy helyen találtunk olyan hibát, hogy az MKSZ-t 
egyszerűen lehetetlen kivenni az adott szolgálatban, vagy 
rossz időben vannak kijelölve. Soha nem fogom megérteni, 
ha már nem időintervallumot jelöl ki a munkáltató az MKSZ 
kivételére, hanem pontosan 20 vagy 40 percet jelölt meg, 
miért kell kényesen vigyáznia arra, hogy az előfűtési vagy vo-
nat előkészítési időre essen, vagy a peronon gép nélkül tölt-
se azt el a mozdonyvezető. De a nagyobb problémát ezek-
ben az esetekben is azok a szolgálatok okozzák, amelyekben 
előre látható, hogy nem adható ki MKSZ a forduló szorossá-
ga miatt. A szolgálatok egymás utáni sorendbe szedése sem 
sikerült szabályosan, mivel nem egy szolgálat között nincs 
meg a két szolgálat közötti pihenőidő. Ezeket a hibákat szé-
pen összeszedtük, és tájékoztattuk róla a munkáltatót, aki-
nek a KSZ rendelkezése szerint a forduló bevezetése előtt ja-
vítani kellet volna a hibákat. Mivel ez nem történt meg, ezért 
kezdeményeztük a probléma megoldása érdekében a rend-
kívüli HÉT összehívását, amit a munkáltató december 21-re 
össze is hívott. A munkáltatóval történt tárgyalás alkalmá-
val sajnos nem jártunk pozitív eredménnyel, sőt azóta meg-
kaptuk a januári fordulót is, amiben a hibák csak elenyésző 
részét sikerült a munkáltatónak javítania, ugyanúgy megma-
radtak a 10 óránál hosszabb vezetési idők a normaidő és 
MKSZ gondok. Valamikor az év utolsó napjaiban időpontot 
kaptunk a vezérigazgatóság illetékes helyéről a forduló prob-
lémáival kapcsolatos egyeztetésre, ezért erősen bízunk ab-
ban, hogy gondjainkat orvosolni fogják, de az is lehet, hogy 

amikor ezt a cikket januárban olvasni fogjátok még semmi-
lyen változás sem fog történni. Sajnálatos módon úgy kez-
dünk egy újévet, hogy még egy dologgal szaporodott azon 
esetek száma, amikor nem működik valami, ami nemrég még 
zökkenőmentesen működött a munkáltató és közöttünk. Va-
lamikor, ha egy fordulóban hibákat vétett a munkáltató, azt 
azonnal javította, ha jeleztük számára. Ez most nagyon ne-
hezen vagy egyáltalán nem megy, még csak nem is vitatják, 
hogy a felsorolt hibák jogtalanok lennének, egyszerűen mi el-
küldjük a hibákat a TVSZK vezetőjének ő továbbítja azt az ille-
tékes helyre, és nem történik semmi. Tudjuk, hogy kellemet-
len és nehéz feladat egy elszúrt fordulót helyrehozni, de úgy 
gondoljuk, a munkáltató még átmenetileg sem engedhetné 
meg magának, hogy törvénytelen fordulókat alkalmazzon va-
lamint, hogy rossz fordulók miatt vonatkéséseket okozzon. 
Sajnos úgy látszik ezek mégsem jelentenek problémát szá-
mára.  A legjobb esetben ezek a problémák, mire ezt a cik-
ket olvassátok, már rég megoldásra kerültek, 
vagy ha nem, hát nekünk kell más lehetősé-
gek után nézni, hogy megoldást találjunk arra, 
mivel tudnánk a munkáltatót a szabályok be-
tartására kényszeríteni. Mindettől függetlenül 
eredményekben gazdag Boldog Újévet kívánok 
mindenki számára.   Szóth Tibor

Debrecen-Kelet
Most, hogy lezárult az ó esztendő, szeretnék először boldog 
újévet kívánni! Remélem ez a boldogság ténylegesen is el fog 
érni mindenkit (kollégákat, tagokat) és nem arról fog szólni 
ez az év, ami valójában látszik 2011-re vetítve. Sajnos a kor-
mányzati politika a munkáltatók érdekeit a munkavállalók ér-
dekei elé helyezi, ami különös problémákat tud okozni az ér-
dekképviselet munkájában, ezáltal gyengítve a munkavállalók 
jogait a munkáltatóéval szemben. Legfőbb célnak kell tekinte-
ni a szinten tartást, illetve célként kell kitűzni a „károk enyhí-
tését” is. Az, hogy ez mennyire fog sikerülni, még nem tudom, 
azt majd az egy év múlva megvont mérleg fogja megmutat-
ni. Persze az ország különböző részeiben másképpen lehet 
érzékelni a megváltozott fuvaroztatási szokások hatásait je-
lenleg is, de mi itt kelet-, északkelet - Magyarországon ne-
héz és küzdelmes év elé nézhetünk. Azt most is állítom, hogy 
nemcsak a megváltozott árufuvarozási útvonalak, nemcsak a 
CARGO megváltozott üzletpolitikája, hanem bizony sokszor a 
helytelen döntések és a szakmai hibák is hozzájárultak ahhoz, 
hogy idáig jutottunk. Persze lehet tagadni, lehet egyet nem 
érteni, a helyzeten nem sokat változtat. Az azért zavarja sze-
mélyemet, hogy csak számoknak (sokszor csak törzsszámok-
nak), statisztikai adatnak (amit esetlegesen a KSH szolgáltat) 
néznek bennünket, nem pedig olyan munkavállalóknak, olyan 
embereknek, akiknek el kell tartaniuk a családjukat, meg kell 
élniük. Magyarország területe ca. 93000 km2, nem pedig 
1000 km2, nem tud mindenki egyik napról a másikra elköltöz-
ni, itthagyni a gyökereit, a jelzáloggal és terhelési tilalommal 
terhelt ingatlanját. A kormánynak is a „vidék felemelkedése” 
az egyik fő és hangsúlyos mondata. Hogyan lehet felemelni a 
vidéket, amikor nem biztosítanak nekik a lakóhelyükön meg-
élhetést? Hogyan lehet megtartani a vidéki (falusi) életforma 
szépségeit az utókornak, ha arra kényszerítenek, hogy min-
dent hátrahagyva költözzek az ország túloldalára, mert az 
könnyebb, egyszerűbb és olcsóbb a munkáltatónak?
Kollégák! Ebben a hónapban lejár a munkaszerződés módo-
sítási moratórium (állandóról-változóra), így nagyon fontos, 
hogy a legutóbbi lapban megjelent, Német László alelnök tol-
lával jegyzett írást mindenki elolvassa és értelmezze! 

Területi hírek
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k… Területünkön az elmúlt időben szinte bevett szokássá vált 
az, hogy nem adta ki a járandóságot a munkáltató. Az indok 
az volt általában, hogy beszerzés alatt, vagy hiánycikk. Per-
sze megértjük mi, hogy nem áll mindig minden a rendelke-
zésre, de azért azt is tudja mindenki, hogy már nem a szoci-
alizmusban vagyunk, és hihetetlen dolognak tartjuk azt, hogy 
ne lehessen kapni ma Magyarországon laposelemet, vagy 
szappant. A forgalmi utasítás előírja a fehérfényű lámpa 
meglétét a mozdonyvezetőnél, a munkavédelmi szabályza-
tok pedig előírják a munkáltatónak, hogy biztosítani köteles 
a tisztálkodás lehetőségét és a tisztálkodó szereket. Ahhoz, 
hogy valakit nehogy „elkapjon” a hatóság embere, kényte-
lenek voltak megvenni a zsebtelepet a munkavállalók ideig-
lenes jelleggel, hiszen ahogy a szlogen is mondja „látni és 
látszani”. A probléma csak akkor élesedett ki, amikor több 
hónap után sem volt sem elem, sem szappan. Jogosan há-
borodtak fel a kollégák és a munkavédelmi képviselők, hogy 
ami jár, az jár, és adja ide végre a munkáltató visszame-
nőlegesen is a járandóságot, hiszen ahhoz hogy mosakodni 
és világítani tudjanak a mozdonyvezetők, a családjuktól meg-
vonva, saját zsebből kellett megvenni a fentebb leírt anyago-
kat. Mi volt erre a válasza a munkáltatónak? Na mi? Hát az, 
hogy „visszafelé nem világítunk és nem mosakszunk”, meg 
az, hogy hozzuk be otthonról! Azért ez már kiverte a bizto-
sítékot az embereknél. A megtakarítás legegyszerűbb for-
mája az, hogy a járandóságot nem kiadni időben, visszafelé 
meg már minek, így egyszerűen be sem szerzi a szükséges 
anyagokat a munkáltató. Kérdezem én: ezt hívják jogköve-
tő magatartásnak a MÁV-TRAKCIÓ-nál? A munkáltató min-
dig jogszerűen jár el? Persze az is igaz, hogy ha nincs más 
lehetőség, a munkavállalók be fogják jelenteni a munkálta-
tót az OMMF-nél, vagy valamilyen hatóságnál és a bírságot 
úgy is ki kell fizetni. Tehát kollégák, az eljárás menetét isme-
ritek, ha nem kapjátok meg a jogos járandóságot időben, ak-
kor keressétek közvetlenül a felügyelőséget! Ha az ásvány-
vízzel vannak problémák nyáron, ugyanaz a helyzet! OMMF 
Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége  
illetékességi területe Hajdú-Bihar, Jász-
Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye. eamb-ig@ommf.gov.hu , Postacím: 
4002 Debrecen, Pf.71. tel.: 06-52-522-
390, 06-52-413-784, fax: 06-52-412-270
 Gyüre Ferenc 

Pécs
A „boldog békeidőkben” a szolgálatban jelentkező mozdony-
vezetővel közölte a mozdonyfelvigyázó, hogy melyik állomá-
sig utazzon a továbbítandó vonatért, majd a kitöltött me-
netigazolványával útnak indult. Ennek az okmánynak és az 
arcképes igazolványnak a birtokában teljesen mellékes volt 
az igénybe vett vonat szolgáltatásának színvonala. Az ön-
költségben utazó kolléga az emelt szintű vonatok második 
kocsi osztályán az el nem foglalt helyek bármelyikén helyet 
foglalhatott úti céljáig. Csak a „változás az állandó” mondás 
szellemében 2009-ben megjelent egy parancskönyvi uta-
sítás a működtetési vezérigazgató helyettes aláírásával, 
mely a mozdonyvezetőket száműzte a mozdony hátsó ve-
zetőállására, mondván az emelt szolgáltatást nyújtó jára-
tokat csak helyjegy vagy vasutas IC kártya birtokában lehet 
igénybe venni. A mi vállalatunknak ez felesleges pénzpocsé-
kolás, így maradt a mozdony hátsó vezetőállása. Sokszor 
kettő, három, sőt négy kolléga „rázatta” magát. Képtelen-
ségnek tűnik, de 2010. november elsejétől újabb nehéz-
séggel kellett szembesülnünk. A Start megváltoztatta sze-

mély- díjszabási utasítását, mely már a vezetőállásról is 
eltávolítaná önköltségben utazó kollégáinkat Idézem: P1 
út. 3.1: „Ha a jegyvizsgáló értesülést szerez arról, hogy a 
vontatójármű vagy motorkocsi vezetőálláson a mozdonyve-
zetőn kívül más személy is tartózkodik, kötelessége a jegy-
vizsgálatot e személy esetében is elvégezni. Ha az ilyen 
személy nem hivatalos személy vagy nem tudja igazolni azt, 
hogy a vontatójármű vezetőállásán munkavégzés céljából 
tartózkodik, utasnak minősül, és a többi utasra érvényes 
szabályt kell rá alkalmazni. Feláras vonat vontatójárművé-
nek vezetőállásán tartózkodó utasnak is meg kell fizetnie 
az adott vonatra előírt felárat (illetve Vasutas IC-kártyával 
kell rendelkeznie). Ha a vontatójármű vezetőállásán a meg-
kísérelt jegyvizsgálatot az ott tartózkodók meghiúsították, 
eseménykönyvet kell felvenni, szükség esetén – a jelen uta-
sítás által megengedett esetekben – hatóság segítségét 
lehet kérni. Ilyen esetben a menetdíj utólagos bekövete-
léséről az SZSZK vezető intézkedik.” Véleményem szerint 
vissza kell térni az eredeti szabályozáshoz, vagy el kell ér-
nünk, hogy ilyen típusú vonathoz önköltségi utazást ne ren-
deljenek el. A legutóbbi „Területi hírek” rovatban már ejtet-
tünk néhány dicsérő szót az új menetrendhez kapcsolódó 
személyzeti fordulókról. December 12-én kellemetlen meg-
lepetést nem is a forda, hanem a MÁV-Start által kiötlött 
szerelvényforduló okozott. 
Az MD szerelvények „kihaltak” Pécsről, helyüket pedig elfog-
lalta a V43-ashoz hasonlóan örök életre ítélt Bz és az eb-
ből összeállított szinkron-üzemű szerelvény. A menetrend-
váltás reggelén pedig azzal szembesült mind a személyzet, 
mind a szolgálatban levő felvigyázó, hogy ezekből a szerelvé-
nyekből kell kettőt összepároztatni. Tekintsünk most el mű-
szaki jellegű kérdésektől, mert ezekben azóta nem tudunk 
közös nevezőre jutni, amióta Bz mellék-kocsi hiányában a 
korszerű vasúti közlekedés nagyobb dicsőségére az MD sze-
relvény Bx kocsiját akasztották szerencsétlen „Studenkára”. 
A fejtörést elsősorban az okozta, hogy vajon az egy vonatba 
sorozott négy üzemelő vontatójárművet mi módon lehetne a 
menetigazolványon rögzíteni és ami még fontosabb kérdés: 
hogy lehetne mindezt az MFB-vel is „megetetni”?

A fedélzeti berendezés ebből a szempontból megfelelően 
működik, a Forgalmi Utasítás egy vonatban legfeljebb három 
üzemelő vontatójárművet engedélyez. Igaz, az F2 és vala-
mennyi egyéb utasítás megszegése – vagy finomabban fogal-
mazva: sajátos értelmezése – immár külön sportággá vált 
a munkáltatónál. Ezzel együtt a mozdonyvezető kollégáknak 
teljes joggal van tele a hócipője. Az MFB elvárásoknak meg-
felelő kezeléséhez lassan kevésnek bizonyul egy egyetemi 
diploma. Hetente újabb és újabb ötletek, elképesztő meny-
nyiségű parancskönyvi rendelkezés, időnként nemes egysze-
rűséggel a faliújságra kitűzött „fontos” tudnivaló – követhe-
tetlen és megjegyezhetetlen. Lassan pedig valóban nem lesz 
túlzás azt mondani: akinek két „pötyögés” között marad né-
mi szabad ideje, az esetleg vonatot is továbbíthat. Amúgy az 
említett Bz szerelvény közlekedésével kapcsolatban 12 nap 
alatt a negyedik variációt sikerült kitalálni. Talán szerencsé-
sebb volna leülni egy csendes sarokba, végiggondolni mi min-
denre szeretnénk használni a berendezést, mit várunk tőle 
és mit várunk a kezeléssel kapcsolatban az utazószemély-
zettől. És még egy apróság: támadt némi vita el nem szá-
molt mozdonyvezetői járandóságokkal kapcsolatban, aminek 
oka a mozdony-fedélzeti berendezés nem megfelelő kezelé-
se. Az elszámolás alapja immár élesben az EMIG – mondják, 
amihez az adatokat részben az MFB adja. Eközben parancs-
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könyvben olvasható, a berendezés tesztüze-
me lassan végéhez ér. Vagyis úgy tűnik, arra 
a viszonylag egyszerű kérdésre sem sikerül 
egyértelmű választ kapnunk, hogy a fedélzeti 
berendezés tesztüzemben, vagy élesben mű-
ködik-e. Wéber József

Budapest Centrum
Az év utolsó hónapja már egy kicsit a mérleg készítésével, a 
megélt helyzetek értékelésével, a tanulságok levonásával te-
lik, de időt kell szakítani a tervezésre, az előttünk álló felada-
tokra. Ennek mentén írom én is gondolataimat. 
Ha visszatekintünk a 2010-es évre, nem tehetjük meg, hogy 
egy kicsit be ne pillantsunk 2009-re is. Még ott van előttünk 
a gazdasági válság képe, és annak megoldása, a KSZ módo-
sításokkal, a csökkentett munkaidővel, az állásidős foglalko-
zással. Szerencsére ezek az intézkedések területünket ke-
vésbé érintették, de a Kollektív Szerződésbe akkor beépült 
szabályok, aztán 2010-ben is szinte változatlan formában 
megmaradtak. Így jött el a KSZ Helyi Függelékek tárgya-
lása, 2010 év elején, ahol a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. kimondva-
kimondatlanul tovább kívánta folytatni a mozdonyvezetők 
mobilizálását, a jelentkezési helyek szaporítását. Természe-
tesen anélkül, hogy méltó körülményeket teremtett volna a 
mozdonyszemélyzet számára. Hosszú, fáradtságos tárgya-
lások után sikerült olyan Helyi Függeléket kötni, amely nem 
akadályozza a hatékony munkavégzést, de nem eredményez 
kiszolgáltatottságot sem a mozdonyvezetők részére. Ami a 
HF tárgyalásáról tanulságként leszűrhető, egységes munkál-
tatói akarattal szemben kellett megtalálni a szakszerveze-
ti oldalon a még mindenki számára elfogadható megoldást, 
s ez nem ment egyszerűen. A munkáltató a HF alkalmazá-
sa során, területünkön többnyire korrekt magatartást ta-
núsított, sokkal több probléma adódott az utazási költség-
térítések köréből és az IVU „túlkapásaiból”. Ezek az ügyek a 
múltból gyökereznek, és a jövőben is sok vita tárgyát képe-
zik majd.
Az utazási költségtérítésről szóló MÁV-TRAKCIÓ Zrt. által 
kiadott utasítás adatvédelmi, adatkezelési anomáliái miatt 
még 2010. 09. 07-én az adatvédelmi biztoshoz fordultam, 
mert sérelmesnek találtam az utasítás személyes adatok-
kal való kezelését. Az adatvédelmi biztos válasza 2010. 11. 
30-án érkezett, amely megerősített abban, hogy a MÁV-
TRAKCIÓ Zrt. utazási költségtérítéssel kapcsolatos utasítá-
sa adatvédelmi, adatkezelési szempontból ezer sebből vér-
zik, és az utasítás megalkotóit nem különösebben érdekelte 
az a fontos szempont, amit személyes adatok védelmének 
neveznek. Mikor a Mozdonyvezetők Lapja olvasói ezt a gon-
dolatot olvassák, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. illetékesei asztalán 
már ott lesz az adatvédelmi biztos állásfoglalása, melyből 
csak néhány gondolatot ismertetnék meg az olvasókkal: kér-
déseim arra irányultak, hogy személyes adatnak számíta-
nak-e az utazási költségtérítés igénylése során kért adatok, 
amelyek gépkocsi, jogosítvány, kötelező biztosítás etc. meg-
létéről kérnek információt.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyil-
vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: 
Avtv.) 2. § 1. pontja értelmében személyes adat bármely 
meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természe-
tes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levon-
ható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes 
adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, 
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy külö-
nösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül 

vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fi-
zikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 
A hivatkozott rendelkezés értelmében, a beadványban is-
mertetett adatok a munkavállaló személyes adatinak tekin-
tendők, melyek kezelésére kiterjed az Avtv. hatálya. 
 A munkába járással kapcsolatos utazási költségek megál-
lapítása, valamint elbírálására, a munkába járással kapcso-
latos utazási költségekről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet tárgyi hatálya alá tartozik. E jogszabály nem rendel-
kezik a beadványban ismertetett adatkezelésekről. 
Az Avtv. 5. §-a ismerteti a célhoz kötött adatkezelés elvét. 
Ennek értelmében személyes adatot kezelni csak meghatá-
rozott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése ér-
dekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 
kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, 
amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhe-
tetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásá-
hoz szükséges mértékben és ideig.
A munkáltató adatkezelése tehát csak akkor tekinthető jog-
szerűnek, ha az megfelel a célhoz kötött adatkezelés elvé-
nek, vagyis a konkrét ügyet tekintve, a gépjármű adatainak 
kezelése olyan konkrét célhoz köthető, amelynek az érvénye-
sítése nem jár együtt aránytalan jogkorlátozással. Az Avtv. 
17. § (2) bekezdése értelmében azt, hogy az adatkezelés 
jogszerű volt, mindig az adatkezelőnek, vagyis jelen esetben 
a munkáltatónak kell bizonyítania. 
Az adatkezelés előtt az adatkezelőnek tájékoztatnia kell ar-
ról az érintettet, hogy az adatkezelést jogszabály rendeli-e 
el, vagy a jogalapja az érintett hozzájárulása. Ez utóbbi eset-
ben az Avtv. 6. § (2) bekezdése alapján az érintettet - egyér-
telműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésé-
vel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés 
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgo-
zásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, il-
letve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 
A beadványában ismertetettek, valamint az Avtv. hivatkozott 
rendelkezései alapján tehát, a munkáltató nem jogosult az is-
mertetett adatok kezelésére. 
Kíváncsian várom, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. felelős vezetői 
az ombudsman válaszát, hogyan minősítik majd. Folyt. Köv.
A másik ilyen örökzöld téma területünkön az IVU vezénylé-
si rendszer körüli vita. Értjük, tudjuk, hogy az időt nem lehet 
megállítani, de az embert sem lehet vasúti törzsszámmá si-
lányítani. Minden fórumon tiltakozunk és protestálni fogunk 
az embereket kihasználó, az egészséges, egyenletes leter-
heltséget figyelembe nem vevő, az emberi szükségleteket 
úgyis mind pihenés, regenerálódás kiiktató rendszer ellen. 
Erről a vitáról a közvéleménynek is tudnia kell, mert az utazó-
közönség olyan mozdonyvezetőben bízik, hisz amikor vonatra 
ül, aki nem egykedvű, fáradt, elcsigázott, hanem a feladatá-
ra figyelő, gyors reagáló képességű, döntésképes. Ez most, 
az IVU miatt nem mindig teljesül, lökésszerűen jönnek a szol-
gálatok, nem ritka a 3-4 egymás utáni hajnali jelentkezés! 
Tudjuk: a munkaképes állapotért a munkavállaló a felelős. 
És a MÁV-TRAKCIÓ Zrt?… Reméljük, hogy sikeresek lesznek 
azok a tárgyalások, amelyek a személyzeti forduló fogalmá-
nak közös értelmezéséről kezdődtek.
Még az egyik konfliktus meg sem oldódott, nyakunkon a 
másik. Annak ellenére, hogy a mozdonyvezetők létszáma a 
nyugdíjazásoknak köszönhetően kb. 3300-ra zuhant, ismét 
a csökkentett munkaidő és csökkenő jövedelem fenyegeti a 
mozdonyvezetők közösségét. A teherfuvarozás visszaesé-
se, a magánvasutak erősödése miatt a Kelet-Magyarországi 



2011. január14

ter
üle

ti h
íre

k… térségben foglakoztatási krízis is jelentkezhet. A MOSZ Bu-
dapest Centrum terület mozdonyvezetői és tisztségviselői a 
helyzet megoldásában vagyunk érdekeltek, de olyan megol-
dást nem támogatunk, ami a gazdaságossági szempontokat 
figyelmen kívül hagyja. Ugyanis akkor nem néhány kolléga, 
hanem valamennyi MÁV-TR. mozdonyvezető helyzete rom-
lik. Példaértékű az a viselkedés, ahogy a győri, és budapesti 
mozdonyvezetők segítették azoknak a kollégáknak a beillesz-
kedését, akik a kedvezőtlenebb adottságú területekről ér-
keztek hozzánk és jelenleg nálunk teljesítenek szolgálatot.
A VSZK Budapest Helyi Érdekegyeztető Tanács december 
13-i ülésén is kiemelt téma volt a telephelyek létszámhely-
zete. A munkáltató elmondta, hogy a Cargos megrendelé-
sek csökkenése és aszemélyszállításban mutatkozó igény 
miatt Ferencváros VSZT szolgálati helyei között létszámát-
adás történik. Ferencvárosból Bp. Délibe és Keletibe kerül-
nek mozdonyvezetők, és ugyanez a folyamat zajlik kicsiben 
Hegyeshalom és Győr között is.
Jelenleg közel 20 fő teljesít szolgálatot győri, keletis, délis je-
lentkezési helyeinken Kelet-Magyarországról, akik ugyanazt 
a munkát végzik, mint mi. 
A központvezető úr tájékoztatója szerint a Szolnoki telephe-
lyen lehetnek gondok a megrendelések visszaesése és a még 
keletebbre tolt teljesítmények miatt, amely a VSZK egész te-
rületére kihathat.
A MOSZ Budapest Centrum terület, választott tisztségvise-
lői számára másfél napos kihelyezett ülést tartott, amelynek 
napirendjén a MOSZ, a terület és a tagcsoportok munkájá-
nak értékelése, a hiányosságok feltárása, a jövő évi munka-
terv meghatározása és a kommunikáció, a tagcsoportok és 
a tagok viszonyának javítása is szerepelt.
A tatai helyszínen lebonyolított rendezvény második napján 
az év végi tárgyalások állása, a Mozdonyvezető Szakszerve-
zet további cselekvési lehetőségei kerültek szóba. A vitát a 
MOSZ vezető tisztségviselői, Kiss László elnök úr, Németh 
László és Dr. Dancsa Attila alelnök urak is megtisztelték je-
lenlétükkel és aktív szereplésükkel. Első kézből kaptunk infor-
mációt, a tárgyalások hangulatáról is képet nyerhettünk, va-
lamint stratégiai kérdések is szóba kerültek.
Mi, a  MOSZ Budapest centrum terület tisztségviselői dön-
töttünk arról is, hogy 2011. március 5-én, Budapesten, a 
Keleti pályaudvar területén fekvő Baross Étteremben meg-
rendezzük a Budapesti Mozdonyvezető Bált. A területi ülés 
jó hangulatban, remélhetőleg eredményeket is hozó vitákkal 
telt, tavasszal a megállapodások értékelésével és a tagcso-
portok munkájának megvitatásával folytatjuk. 
A december vége most már hagyományosan, tagcsoporti 
rendezvényekkel teljes. Az Északisok zenés-táncos estén kö-
szöntötték az ünnepeket, a Délisek nyugdíjas búcsúztatón 
Szabó Gyula kollégánktól köszöntek el, majd karácsonyváró 
bulit tartottak, a Keletisek a Keletis Karácsonyon, fehér asz-
tal mellett idézték fel az év történéseit, Győrben MOSZ ren-
dezvényen adták át a nyugdíjba vonultaknak az obsitot.
Sajnos egy szomorú hírt is meg kell osztanom az olvasókkal:
Iványi András kollégánk, aki Bp. Ferencváros VSZT. vezénylő 
tisztje, felvigyázója volt, december 17-én váratlanul elhunyt. 
Ő, akinek elektronikus címe is sokatmondó volt, igyekezett 
mindig a mozdonyvezetők óhaját-sóhaját figyelembe venni, 
a legnehezebb időkben is megőrizte higgadtságát, és soha 
nem hagyta el embersége sem. megoldomhatudom@... pos-
tafiókja nem küld több választ.
Iványi Bandi! Nyugodj Békében!
Végezetül, a Mozdonyvezetők Lapján keresztül is köszönöm 
a MOSZ Budapest Centrum terület tisztségviselőinek, segí-

tőinek, a tagcsoportoknak 
a 2010. évi tevékenységét, 
a mozdonyvezetőknek a se-
gítő szándékot, és a prob-
lémák fel-
t á r á s á t . 
Munká juk ra 
2011-ben is 
számítok!
 Barsi Balázs

Debrecen 
B.U.É.K. 2011 ! 

Nem is kezdhetném máshogy, hisz mi-
re e sorokat olvassátok, már jócskán 
január vége felé járunk az időben, de 
a területi hírekben engedjétek meg 
nekem, hogy még decemberről írjak 
pár sort. A tárgyalási javaslatokat a 
Központban hiába gyűjtöttük csokor-
ba már októberben, hiába készült el 
a KSZ, Bér és Foglalkoztatási javas-
lat csomag, a Munkáltató az „érdemi” 
tárgyalást csak december elején kezd-

te el, de a Munkáltatói javaslatokat megismerve, akár el se 
kezdte volna. A VÉT-en nagyon sok javaslat hangzott el, álta-
lában szóban a Munkáltató részéről, ami legtöbbször arról 
szólt, hogyan lehet a mozdonyvezetői munkát minél olcsób-
bá tenni, a munkaidőt pedig megnövelni. Ám megjelent egy új 
elem a tárgyalásban, a krízishelyzet. Ami olyan súlyos, hogy 
a keleti területen legalább 10 %-al csökkenteni kell a munka-
időt. A december 9-i HÉT ülésen erről kértünk tájékoztatást 
a Központvezetőnktől, a jelen tényórák alakulásáról, a jövő 
évi tervekről, aki ezt megtagadta, és csak annyit volt hajlan-
dó megosztani velünk, hogy kb. 5-10 %-.kal többen vagyunk, 
hiába kaptunk az új fordában vonatokat, hiába a vonalnyitás, 
több vonatmegrendelést és tartalékot lemondtak. Esetleg, 
ha a szalkaiak vállalnák, hogy Bp. Keletiben jelentkeznek, ak-
kor kilobbizza számukra a RailJet-et. 
Mivel ez már szórakozás kategória, had tegyek említést a 
másnapi bowling versenyről, amit a debreceni tagcsoport 
szervezett, immár több évnyi hagyományt megtörve a te-
ke helyett. A résztvevők ugyanazok voltak, mátészalkai, püs-
pökladányi, debreceni mozdonyvezetők, a bábuk meg a go-
lyók. 
Azt hiszem az új játék, 
az új hely mindenkinek 
bejött, főleg az ebédre 
rendelt korlátlan étel-
fogyasztás. Az elsődle-
ges cél a csapatössze-
tartás, a jókedv és a 
szórakozás maradéktalanul megvalósult és volt, akinek még 
a játék is ment. Az egyéni versenyt II Kiss András nyerte, 
második Cséky István, a harmadik Lakatos László lett. De 
ez csapatjátéknak lett hirdetve, amit egy debreceni csapat 
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nyert: Méhész Sándor, Deli Pál, Sipos András részvételével, 
második lett egy püspökladányi csapat : Kolláth Béla, Cséky 
István,Kiss Zoltán,
harmadik a villanyátképzős csapat : Szűcs Zoltán, II Kis And-
rás, Nemes Zsolt,
negyedik : Szegedi Zoltán, Lakatos László, Bagi Tibor,
ötödik : Orbázi Gyula, Juhász Imre, Sipos Imre,
hatodik : Balogh Ferenc, Papp Lajos, Papp József (Mátészal-
ka szenior csapata).
Gratulálok az összes többi résztvevőnek is, hisz sokan most 
próbálták ki magukat először ezen a terepen! Jövőre ugyan-
itt, még többen!  (Úgyhogy nem árt edzeni! ) 

Néhány éve a terüle-
ten a rengeteg túlóra 
okozott gondot, ezért 
az akkori vezetés, 
minden logikai átgon-
dolás nélkül, nagyszá-
mú mozdonyvezető 
képzésbe fogott, ami-
nek most isszuk a levét, pedig a tehervonati megrendelések 
már akkor is visszaestek.
December 14-én részt vettem a VÉT-en, mint az egyik érin-
tett terület ügyvivője, ahol végre megismerhettem azokat a 
számokat, ami alapján krízishelyzet van. (Már ezért megérte 
felmenni!) Tudom, hogy súlyos létszámgondokkal küzdünk, de 
mégis úgy érzem, hogy a mostani időzítés inkább a 2011. ja-
nuár 31-én lejáró foglalkoztatási megállapodásnak szól.
A tárgyaláson megismert területi tervszámokat később ki-
egészítették az egész Trakció adataival, és nem akarom el-
bagatellizálni a probléma súlyosságát, de már az első pil-
lanatban látszott, hogy nem minden következtetés helyes. 

Például elég furcsa, hogy hónapról hónapra több ezer mí-
nusz óra van tervezve a területünkön, de a tényadatokból 
látszik, hogy a fele se valósul meg, sőt, majd a kétharma-
da a tervezett feladat hiánynak teljesen eltűnik, és csodák 
csodája a nagy része túlóra díjazással lesz kifizetve. Ez nem 
anomália?! Ezenkívül nehéz nem észrevenni, hogy a sokévi 
tapasztalattal ellentétben, alig van szabadság tervezve (iga-
zából pont annyi hiányzik, mint a tervezett feladat hiány!). És 
a feladat elosztásról, fordáról, kiküldetésről, kirendelésről 
esetleg nyugdíjazásról még nem is beszéltem. De tény, hogy 
sokan vagyunk a jelenlegi feladathoz, és ezt csak súlyosbítja, 
hogy 19 fő van villanyátképzős tanfolyamon, és még kb. 10 fő 
önkéntes kiküldetésben. Azt hiszem, ha a munkáltató tény-
leg meg akarja oldani békésen és logikusan a helyezetett, 
akkor partnernek kell lennünk és segítenünk ebben neki. Ha 
átmenetileg megoldást jelenthet az, hogy újra kiküldetésbe 
megyünk, oda, ahol létszám és túlóra gondok mutatkoznak, 
akkor azt fogjuk javasolni a kollégáknak, hogy akinek az egyé-
ni helyzete lehetővé teszi, az tegye meg a többiekért.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy nehéz ám úgy érvelni, ha a 
munkáltató ellentétes és ellenséges javaslatokat kommuni-
kál, ha más a szándék, más az elvárás, és más a cselekedet. 
Furcsa, ha olyan javaslatokat látunk, hogy munkaidő növelés, 
túlóra díjazás csökkentése, rendkívüli munkavégzés szóban 
történő elrendelése, mozdonyvezető gyakornok felvétele, bé-
rek teljes befagyasztása, illetve a 4% alapbér-kiegészítés el-
vétele, főleg akkor, ha a Trakció fittyet hányva a gazdasági 
válságra, létszám gondokra, krízis helyzetre 
2010-ben nyereséges tudott lenni!)

B.U.É.K. 
Mindenkinek! Szebbet, Jobbat, Gazdagabbat, 
Egészségben!
 Nemes Zsolt

Fórum Debrecenben!
2011. január 06-án fórum 
volt Debrecenben. A sűrű 
tárgyalások miatt, Kiss Lász-
ló elnök úr egyedül vágott 
neki a kelet-magyarországi 

missziónak. Ezt a megneve-
zést kölcsön vettem. Mások 
nevezték el missziónak eze-
ket a tagcsoportokhoz való 
leutazást, de ez minket nem 
zavar. Szóval az első misszió 
– ne adjuk alább – Nyíregyházán kezdődött 10:00 órakor, de erről 
más fog írni – gondolom. Hozzánk onnan érkezett elnök úr, 13:40 
körül. Ezután egy gyors ebéd, egy kávé, egy cigaretta és irány a sű-
rűje. 14:40-kor, 10 perc késéssel, kezdés. Eredetileg két ünnep kö-
zött terveztük a fórumot, de ember tervez…
Számítva a nagy érdeklődésre, az Állomásfőnökségtől kértünk he-
lyiséget. Szükség is volt a nagy teremre, köszönet érte. A fórumra 
kb. 55 kolléga volt kíváncsi, ez minden eddigi létszámnál magasabb. 
Elsőnek Nemes Zsolt területi ügyvivő köszöntötte Kiss Lászlót és a 
megjelenteket, majd röviden vázolta a tárgyalások állását és átad-
ta a szót elnök úrnak, aki részletesen elmondta a KSZ tárgyalások 
pillanatnyi állapotát. Ismertette a munkáltató és MOSZ javaslata-

it. Részletesen beszélt a bértárgyalás állásáról. Majd következett a 
két fő téma: a foglalkoztatás biztonság és a térségünket sújtó fog-
lalkoztatási gond, valamint annak kezelési módozatai. Mindkét té-
mát, több irányból megpróbáltunk részletesen kibeszélni. Elemeztük 
a foglalkoztatási helyzetet és a munkáltató lépéseit. Megfogalma-
zódott, hogy még mindig lehetne némi feladatot felék tolni! Mivel 
a munkáltató nem hajlandó továbbcsoportosítani a teljesítményt,� 
mondván nem lehet tovább átadni � két fontos következtetést von-
hattunk le a helyzet elemzéséből.
Be kell avatkoznunk a rendszerbe – nevezetesen – vállalnunk kell 
önkéntes munkát a budapesti TVSZK területén, a felhívásnak eleget 
téve. Erre elnök úr is kérte azon kollégákat, akinek családi körülmé-
nyeik ezt lehetővé teszik.
Ha még mindig sok a mínusz óra, csak akkor lehessen bevezetni, és 
sávosan a rövidebb munkaidőt.
Határozott kérés volt, hogy szigorú szabályok mellett, egyformán 
alkalmazza a munkáltató mindenkivel szemben! Ne lehessen vele 
visszaélni, büntetni és jutalmazni!
A beszámoló után a kérdések következtek, melyek zömmel a foglal-
koztatás biztonságról és a foglalkoztatási gondokról szóltak. A több 
mint két órára nyúlt fórum után, a maradó kollégákkal még egy órát 
beszélgettünk az aktuális témákról. Véleményem szerint komoly 
hangnemben, fegyelmezetten beszélgettünk közel három órát. El-
nök úr igyekezett mindenre kielégítő válaszokat adni és mi is azon 
voltunk, hogy kérdés ne maradjon megválaszolatlan. Hasznosnak és 
szükségesnek értékelem a fórumot. Köszönet érte Kiss Lászlónak 
és minden érdeklődő kollégának! Szegedi Zoltán
 vezető ügyvivő

szervezeti élet…
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2011-ben is válassza az egészséget!
2010-ben több, mint 36 ezren bíztak meg a Vasutas Egészségpénz-
tárban!
Tagjaink részére az elmúlt évben 3,6 milliárd Ft értékben fizettünk ki 
szolgáltatásokat, közel 700 ezer számla ellenértékét utaltuk át.
Az egészségpénztárba befizetett összeg 2011-ben is segítséget 
nyújt az egészséggel összefüggő termékek és szolgáltatások széles 
körének megvásárlásához. 
Az egészségszámlán gyűjtött megtakarítás - lekötés nélkül - ma-
gas, adómentes hozamot biztosít és a folyószámlához hasonlóan 
felhasználható, akár naponta felmerülő kiadásokra.
2011-ben az egészségpénztár által nyújtható szolgáltatások köre 
nem változik.
Emelkedik a sporttevékenységre fordítható keret, személyenként 
(pénztártag és bejelentett hozzátartozók külön-külön) 78.000 Ft 
összegben lehet elszámolni uszodabelépőket és bérletet, síbérletet, 
kondibérletet, horgászbérletet.
Az egyéni befizetéseik után pénztártagjaink 20%, maximum 
100.000 Ft/év összeg visszatérítésére jogosultak, ezt az összeget 
az adóhivatal továbbra is a tag nyilatkozatában megjelölt önkéntes 
pénztárba utalja.
Érdemes kihasználni a prevenciós szolgáltatásokhoz és a két éves le-
kötésekhez kötődő adókedvezményeket, melyek mértéke az igénybe 
vett prevenciós szolgáltatás, tárgyévben lekötött összeg 10 %-a!
Bízza ránk Ön is VBKJ keretét, egészségcélú megtakarításait!
Válassza az egészséget 2011-ben! A jövőben is számíthat ránk!
 Vasutas Egészségpénztár

Túl az egymilliomodik látogatón.
A tavalyi évben sok érdekes esemény zajlott szervezetünk életében, elég, 
ha csak a MOSZ fennállásának huszadik évfordulóját, vagy a szeptember 
16-án Biatorbágyon megrendezett 6. kongresszust említem. Történt azon-
ban még egy, számunkra fontos esemény a 2010-es évben, ami felett so-
kan elsiklanának, hiszen csak egy szám, egy statisztikai adat. Az elmúlt év-
ben a Mozdonyvezetők Szakszervezete honlapjának látogatottsága elérte, 
sőt az azóta eltelt időben már jócskán meg is haladta az egymilliomodik lá-
togatót. Kóstolgassuk csak egy kicsit ezt a szót, „egymillió”. Ha a számok 
tengerében nézzük, akkor csak egy csepp. Ha viszont a honlap elindítása 
óta eltelt napokkal elosztjuk a site látogatottsági statisztikáját, az-az a bű-
vös egymilliót, akkor a napi átlagos látogatottságot kapjuk meg. Hát ez is 
csak egy csepp. De mi erre a „cseppre” nagyon büszkék vagyunk, hiszen 
ezek a cseppek az elmúlt időszakban, szépen lassan folyammá duzzadtak.
De most tekintsünk el a bűvös számoktól, a folyammá duzzadó cseppektől 
és nézzük meg, hogy mi is van mögöttük igazából. A MOSZ  weblapja 2006. 
márciusában indult útjának teszt jelleggel. Ebben az időszakban a felme-
rült hibákat folyamatosan javítottuk és az oldal fokozatosan elnyerte mai ar-
culatát. Két hónappal később már élesben működött a site. Eleinte az ol-
dal látogatottsága a mostaninak csak töredéke volt, de az idő múlásával 
népszerűsége egyre növekedett. Köszönhető ez egyrészt annak a ténynek, 
hogy az internet egyre több háztartásban elérhetővé vált, valamint remé-
nyeink szerint annak, hogy az oldal áttekinthetősége számottevően javult, 
a hírek naponta frissülnek, és azoknak az állandó tartalmaknak melyekre a 
látogatók folyamatosan igényt tartanak, figyelemmel kísérnek. Ilyenek pél-
dául a Munka Törvénykönyve, a Kollektív Szerződés vagy a Mozdonyvezetők 
Lapja is. Megfigyelhető továbbá az a tendencia, hogy fontosabb társadalmi 

vagy politikai események, valamint a szakmai vizsgák időszakai kiemelkedő látogatottságot hoznak. 
Az eredmények ellenére a fejlesztéssel nem állunk meg, már készülőben van egy új site, melynek egyik fontos kulcsszava az interaktivitás. Ami le-
het blog, vendégkönyv vagy fórum. Mindez azért, hogy látogatóink érezzék, hogy mi kíváncsiak vagyunk véleményükre, hallani akarjuk kérdéseiket, 
gondjaikat. Fontosnak tartjuk, hogy honlapunkon keresztül kiaknázzuk a kétoldalú kommunikációban rejlő lehetőségeket. Reméljük megújuló web-
lapunk ugyanolyan népszerűségnek fog örvendeni, mint elődje, és a napi látogatottsága  rövid idő alatt túlszárnyalja az előző időszak statisztikai 
eredményeit. Bene Lajos, Benkocs Attila 
 mozdonyvezetők
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évértékelés…

Alapítványi hírek – Évértékelés
Alapítványunk – a Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért 
Alapítvány – 2010 év folyamán havi rendszerességgel ülésezett.
Több komoly feladatnak illetve kihívásnak kellett alapítványunknak megfe-
lelnie.
Az év elején segélyprogramot hirdettünk a 2009 év utolsó négy hónapjá-
ban munkaidő-csökkentés miatt keresetveszteséget elszenvedett kollégák 
számára. A kritériumrendszer megfogalmazása, a kérelmek begyűjtése va-
lamint azok kiértékelése hatalmas munka volt. Kuratóriumunk tagjai szinte 
két álló napig tanulmányozták a beérkezett kérelmeket.
A kérelmek - összesen 204 eset – 93%-a tehát túlnyomó része, megalapo-
zottnak tűnt, ezért támogatást utalt alapítványunk az érintett kollégáknak, 
4 205 000Ft összegben.
A szokatlanul szélsőséges időjárás miatt a tavaszi áradások és azt köve-
tő viharkárokban érintett kollégák megsegítésében is közreműködtünk. En-
nek a programnak a keretén belül húsz kollégánkon segítettünk, mert olyan 
mértékű vihar illetve árvízkár érte őket, hogy önerőből a helyreállítást meg-
oldani nem tudták. A húsz megalapozott kérelemre összesen 2 505 000Ft-
ot fizettünk ki.
Az év elején döntöttünk arról – tanulmányozva a beérkezett ajánlatokat – 
hogy melyik könyvelő céget bízzuk meg az alapítványunk könyvelésével. 
Ugyancsak döntöttünk arról is, hogy egy könyvvizsgálóval megvizsgáltatjuk 
az eddigi könyvelésünket. Mindkét munkát elvégezték – illetve folyamatosan 
végzik - a felkért szakemberek. Mindkét esetben döntéseikért, az általuk al-
kalmazott módszerekért, anyagi felelőséget is vállalnak. Ez garanciát jelent 
alapítványunk számára, hogy a jövőben egy esetleges vizsgálat során nem 
találhat a hatóság szabálytalanságot.
Igyekeztünk alapítványunk működésében rendet teremteni, és a jövőt ille-
tően is ez a szándékunk.
Az év folyamán a szokásos havi kuratóriumi ülésen összesen 334 kérelem 
került elénk. (Ezen felül kell érteni a fentebb említett 204 és 20 esetet. Te-
hát az év folyamán 558 kérelemmel kellett a kuratórium tagjainak foglal-
kozniuk.)
A kérelmek tekintetében még mindig igen színes a kép. Vannak esetek, ami-
kor megalapozott kérelmet kapunk, igazolások támasztják alá az igényt. És 
itt felhívnám minden hozzánk forduló kolléga figyelmét arra, hogy alapítvá-
nyunk csak indokolt és megfelelően dokumentált kérelmekkel tud érdem-
ben foglalkozni. Egy haláleset önmagában nem alapozza meg a támogatá-
si igényt. Akkor alapozza meg csak, ha a szomorú esemény miatt a kolléga 
nagyon rossz anyagi helyzetbe került. 
A jövőben határozottabban fogjuk kérni a különböző igazolásokat. (Feleség 
munkanélküli státusza esetén erről szóló igazolást, tanuló gyermekek ese-
tén iskolalátogatási igazolást, stb.)
A szokásos havi üléseken a 2010 év folyamán gyermekszületési segélyből 
87 kollégánk részesült, összesen 2 660 000Ft értékben – mivel egy eset-
ben ikrek, és egy esetben sérült gyermek született. Sajnos 2010-ben hat 
kollégánk is elhunyt, így a hozzátartozók megkapták a 125-125eFt-ot, va-
lamint négy kollégánk veszítette el feleségét. Öt kollégánk gyermeke is el-
hunyt, ezért részükre 75-75eFt-ot utalt alapítványunk.
Un. kárfelelőségi segélyt 14 kollégánk kért, összesen 684 000Ft összeg-
ben.
Hét kollégánk fordult hozzánk támogatásért, ők daganatos betegségben 
szenvednek ill. infarktuson estek át, számára 75-75eFt-ot utaltunk. 
Nyolc tagcsoport illetve mozdonyvezetőket is tömörítő szervezet fordult hoz-
zánk támogatásért, részükre 581eFt támogatásról döntöttünk.
A többi 177 kollégánk egyéb indokkal – többnyire hosszantartó betegség, 
és közeli hozzátartozó halála miatt – kért segélyt illetve támogatást, össze-
sen 4 870 000eFt összegben.

Az ülések során 20 kérelmet elutasítottunk ill. a kérelmező visszavonta ké-
relmét - és 10 kérelem kiegészítésre vár. 
Alapítványunk kuratóriuma így az év folyamán összesen 10 770 000Ft-
al tudta támogatni a rászoruló kollégákat. Ezen felül került kifizetés-

re 4 205 000Ft a munkaidő-csökkentés miatt keresetveszteséget el-
szenvedett kollégák részére, valamint a tavaszi árvízkárosultak részére 
2 505 000Ft. Mindösszesen 17 480 000Ft-al tudtuk a nehéz helyzetben 
lévő mozdonyvezetőket ill. családjukat támogatni.
Ki lehet jelenteni, hogy ez az alapítvány az, ami komoly, hathatós segítsé-
get nyújt egy mozdonyvezetőnek, ha megélhetése, lakhatása, egzisztenci-
ája veszélybe kerül. Úgy véljük, nincs a mai Magyarországon olyan szakmai 
csoport, aki alatt ilyen szociális védőháló lenne. Ezt a segítséget akkor tud-
juk a jövőben is biztosítani, ha a kollégák az adójuk 1%-át felajánlják alapít-
ványunk részére. Tehát amikor az adó 1%-ról rendelkeznek kérjük a kollégá-
kat ezt az adószámot írják a nyilatkozatra:

ADÓSZÁMUNK:18174432-1-42
Az alapítvány kuratóriuma nevében: Tóth Ferenc Attila
 kuratórium elnöke

Tisztelt Kollégák

2010.12.9-én nyugdíjas búcsúztatót tartottunk Győrben. E napon 10 győ-
ri mozdonyvezető kolléga csatlakozott a nyugdíjasok táborához. A rendez-
vénynek a győri Zöldfa étterem adott otthont. Először Kovács István tagcso-
port vezető mondott beszédet, azután a győri nyugdíjas tagcsoport vezetője 
Stergerits József köszöntötte az egybegyűlteket. Ezek után a nyugdíjba vo-
nuló kollégák Korcz Levente vezetésével közösen elénekelték az úgyneve-
zett „Nyugdíjas nótát”, majd késő éjszakába nyúló mulatozás kezdődött. A 
MOSZ győri tagcsoportja a nyugdíjba vonuló kollégáknak erőben, egészség-
ben gazdag boldog nyugdíjas éveket kíván! Nyugdíjba vonuló kollégák: Kollár 
László, Nagy Mihály, Varga Ferenc, Vas László, Bertalan János, Molnár Jó-
zsef, Bors Dezső, Füredi József, Csonka Dezső, Bognár Tamás.

Búcsúzunk!
Nagy Károly 
nyugdíjas mozdonyvezető 

a MOSZ alapító tagja életének 57.-évében 2011-
01-02 napján rövid súlyos betegségben elhunyt.

Emlékét megőrizve gyászolja 
a Mozdonyvezetők Szakszervezete 
Székesfehérvári Tagcsoportja
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A történet végső fokon pár évvel ezelőtt kezdődött. A 
hitelesség megkívánja, hogy ne hallgassuk el.
Felfigyeltünk, hogy az újonnan belépő gyakornokokat 
kizárólag változó munkahelyre szóló munkaszerződés-
sel veszik fel. Az akkori indok az volt, hogy lévén nem 
egy helyen vannak a tanfolyami képzések, így nem 
kell köröztetni, illetve némi költség is megtakarítható, 
mert hogy mindenhol „otthon” van a delikvens. Ezt 
akkor több ízben is jeleztük, de egyik alelnökünk azzal 
hárította el a kérdést, hogy amíg nem él vissza vele a 
munkáltató, addig nem kell foglalkozni vele.
Nos azóta változott a felállás, és mivel nem foglal-
koztunk vele, ezért most elég bonyolult helyzet ala-
kult ki.
Miről is van szó? A recept rém egyszerű. Nálunk en-
nek hozadéka az IVU bevezetése óta érezhető. Nem 
tudni miért, de azóta elszabadult az agytevékenység.  
Azért, mert választás nem lévén, valakinek  változó a 

szerződése szinte bármi megtehető vele. Nem számít, 
hogy hol van az öltözőszekrénye, mert változós. Nem 
számít, hogyan jut el a feljelentkezési helyre, mert 
változós. Még fontosabb, hogy az sem számít, hogyan 
jut haza. Változóssal mindent lehet. Akár 13 napot 
is dolgoztatni folyamatosan. Ja: és kínosan ügyelni 
–vagy nem figyelni- arra az apróságra, hogy lehetőleg 
az utolsó vonat indulása után végezzen, illetve az első 
érkezése előtt kezdjen. – Reklamálsz: változós nem?  
Ez a válasz is elhangzott egy egészen egyedi gondo-
latokat közvetítő alvezénylő szájából. Szomorú, hogy 
egyébként ő is ebbe a kategóriába tartozik. -  Ez a le-
gális szívatás.
Mindezektől függetlenül természetesen józan, kipi-
hent állapotban viseld el az egészet. De hogyan is? 
Amit biztosítani tudunk az a józanság. A kipihentséget 
mindenkinek a fantáziájára bízom. 
Rugalmasnak kell lenni, halljuk sűrűn. Tudjuk, hogy 
változik a világ, a megrendelők, az igények. Lehet 
ennek megfelelni teljesen korrekten, emberségesen 

is. Hiszen július 31-ig is változó igények mentén dol-
goztunk. Csak egyes jelentkezési helyek személyzete 
nem utazott egymással szemben értelmetlenül.  Azt 
látom,  – függetlenül attól, hogy az IVU-ról eddig alko-
tott véleményemet továbbra is fenntartom – gyakran 
mögé bújnak; elismerve azt a tényt is, hogy gyakran 
akár három nap alatt kell elővezénylést produkálniuk.
Nos, nem tudom, meddig lehet még feszíteni a húrt. 
Csak ismételni tudom egyik kollégánk mondását: 
„dolgozni és dolgoztatni csak megelégedett embe-
rekkel lehet.”  ( és szabad..) Át kellene értékelni a 
munkáltató részéről ezt a fajta bábjátékot. A bábuk 
nem érzik, mi történik velük. Csak dolgoznak mono-
ton módon érzéketlenül ( és nyereséget termelnek, 
mint mi….).  Egy apróságra azonban felhívnám a fi-
gyelmet! 
Urak! A bábukon is kopik a festék! 
Az újra festés mindig drágább, mint 
az állagmegóvás! Mi nem bábuk va-
gyunk! Bartha Géza

Köszönetnyilvánítás!
Beismeréssel kell, hogy kezdjem: földi halandóként, és 
vezető ügyvivőként sem vettem észre azokat a – mun-
káltatótól származó apró – jeleket mellyel a kollégák éle-
tét hol kisebb, hol nagyobb mértékben jobbítani kíván-
ja a munkáltató. (A cikk végén a legújabb jótéteménye.) 
Mondta is kezdetektől a debreceni TVSZK vezetője, hogy 
partnerként kezeli a munkavállalókat és az érdekképvise-
leteket is, ezért együttműködést ajánl mindenkinek, Ő ne-
künk csak jót akar! (Természetesen ezeket mi is garan-
táltuk Neki.) Mi hittük is meg nem is, amit mond nekünk, 
mert az életben már annyiszor kellett csalódnunk. És Ne-
ki lett igaza. Erről 2011. január 13-án, Debrecenben, HÉT 
ülésen meg is győződhettünk. Olyan szívhez szólóan nyil-
vánult meg, hogy a meglepetéstől meg sem tudtam szó-
lalni, és abban a pillanatban több mint négyévnyi jót aka-
rás megvilágította elmémet. Az eufórikus állapotomban 
azt még észleltem, hogy ezt az érzést többen is átélik kö-
rülöttem – az érdekképviseleti oldalon.
 Én őszintén megkövetem a MÁV-TRAKCIÓ-t, hogy négy év 
kellett nekem ahhoz, hogy megértsem a TRAKCIÓ jobbító 
szándékait. Ugyanakkor köszönettel tartozom a TRAKCIÓ-
nak, mert folyamatos fejlődést mutat a mozdonyvetetők 
irányában tanúsított szociális- és család iránti érzékenysé-
ge – különös tekintettel – az utóbbi egy évben. Tehát elég, 
ha csak az utóbbi egy évet vizsgáljuk meg, hogy mire is 
gondolok. Tavaly, ilyen tájban, már vártuk a jó időt és per-
sze a KSZ Helyi Függelékének a megkötését. A munkál-
tató, akkor még kicsit akart jót nekünk – de akart – ezért 
egyre-másra kötötte a változó telephelyes munkaszerző-
déseket. Amikor már vagy több százat megkötött, akkor 
úgy gondolta, hogy egyelőre elég lesz a jóból – átmene-
tileg – nem köt többet. Majd azt gondolta, hogy nagyon 
jót tesz velünk és kössünk egy olyan KSZ. Helyi Függelé-
ket – mindenhol az országban – mely alapján egy moz-
donyvezető az ország bármely üzemelő, MÁV vasútvona-
lán, bármely állomásán, megállóhelyén, stb. jelentkezhet 
szolgálatba, illetve végezhet a szolgálatból. (Majd az IVU 
megoldja – mondták.) Amikor érzékelte, hogy az mek-
kora sikert aratott a mozdonyvezetők körében, elkezdte 
a jelentkezési helyeket visszavonni. Egy debreceni moz-
donyvezető mégse jelentkezzen Gyékényesen szolgálat-

ba! Még mindig maradt alternatíva bőven, jelentkezhetett 
volna Tiszalökön, Görögszálláson, Mátészalkán, stb. Ami-
kor látta, hogy ennek is mennyire örül a mozdonyvezető 
társadalom, a maradék jelentkezési helyek közül, további-
akat vont vissza. Végül is, kisebb-nagyobb jótétemények-
kel megszülettek a KSZ Helyi Függelékek. A foglalkozta-
tási gondok enyhítésére a munkáltató – nagyon helyesen 
– villanyátképzős tanfolyamokat indított. Valamilyen oknál 
fogva Mátészalkáról összesen 8 főt iskolázott be, a 39 fő-
ből. Teljesen biztosak voltunk benne, hogy Mátészalká-
ra húzni fogják a madzagot, de nem! Pedig a két város – 
Nyíregyháza és Debrecen – versengett a villamosításért! 
Valami más lehetet Mátészalkával a terv – minekután elő-
zőleg vonalakat zártak be körülötte – de szerencsére nem 
valósult meg a jóakaró terv. Csakhogy ezek után Máté-
szalka túlképzett lett és menni kellett volna villanymoz-
donyt vezetni, de a közlekedés Nyíregyháza felé, Záhony 
felé és Debrecen irányában is olyan rossz, hogy nem fo-
gadták be a kollégák ezt a jótékonykodást se.
A jót akarásnak is van határa, és amikor nőttek a mínusz 
órák, Mátészalkának bőven kijutott belőle – mondván – 
mert nem akarnak kimozdulni! Miután elsáncolták magu-
kat, abban bíztak, hogy jönni fog a törvényes út: belföldi 
kiküldetés, úton töltött idő, stb. Legalább a mostoha- uta-
zási idők és körülmények miatt némi kárpótlást kapnak, 
de nem! A patthelyzetet a Főnök úr úgy kívánta feloldani, 
hogy RailJet-et ígért Mátészalkának – Budapesti jelentke-
zéssel. (Bár mégis csak lehet valami gond az IVU-val, mert 
– 2011. 01. 13-án elhangzott – egyszerre, vagy négy em-
ber mehet Mátészalkáról Budapestre, vagy egy se. Aki ezt 
érti, magyarázza meg nekem!)  A 20 Km/órás átlagse-
bességhez szokott kollégák még mindig nem érezték vala-
mi jónak az ötletet, ezért tovább sáncolták magukat. (Bo-
csánat a 20 kilométerért, de a pálya állapotáért nem a 
mozdonyvezetők felelnek.)  A TRAKCÓ pedig, nem a ki-
küldetési díj fizetése miatt, hanem családcentrikussága 
miatt senkit nem kényszerít belföldi kiküldetésre. Ő csa-
ládokat nem választ el. Így, itt marad a mínusz óra, más-
hol a túlóra, ez mindenkinek jó! Amikor az ország nyuga-
ti- és keleti fele között egyre csak nőtt a teljesítménybeli 
különbség, beleástuk magunkat a fordába és adtunk ötle-
teket némi teljesítmény átcsoportosításra. Tisztában vol-
tunk vele, hogy a feladatátcsoportosítás, a keleti régió-

ban nem old meg minden gondot, de legalább enyhíti. Ezt 
nem csinálták meg, illetve teljesen más irányban avatko-
zott be a TRAKCIÓ. Eközben felkészítettük az embereket, 
hogy itt bizony menni kell a munka után, hiszen Mátészal-
kának is jó ideje ezt vetik a szemére! A MOSZ együttmű-
ködést ígért a helyzet kezelésére, a Vezérigazgató úr is 
felhívással élt a kollégák felé, melynek komoly eredmé-
nye lett. A debreceni TVSZK területéről 25 fő jelentkezett 
önkéntes kiküldetésbe, ebből 16 fő február elsejétől. Vé-
gül 6 fő kellett csak. Hüm? (Persze itt azt mondják, hogy 
nem fogadtak többet Budapesten, a másik információ 
szerint, csak hatan jelentkeztek.) Hüm? És amiért dicsé-
ret illeti a TRAKCIÓT: az a családcentrikussága. E cikk is 
ezért íródott: a központvezető úr szem előtt tartja a moz-
donyvezetők családi körülményeit, humánusan jár el ve-
lük szemben és átmeneti időre sem akar családokat ki-
küldetés miatt szétválasztani, ha létezik más megoldás is. 
Nocsak! Ez 2011. január 13-ig nem így volt. Ugye mek-
kora a fejlődés a tavalyi KSZ. HF. kötés körüli állapotok-
hoz képest? Akkor még akarta, most már nem! Itt viszont 
nincs vége a történetnek: sokkal humánusabb megoldást 
javasol a központvezető úr. Nevezetesen: szolgáljuk ki in-
nen a vonatokat, ehhez csak egy nyilatkozat kell és kész. 
Szó nincs itt változó telephelyes munkaszerződésről, csak 
egy nyilatkozatról és irány Hegyeshalom. (Ja, 120-at úgy 
is le lehet írni, hogy: 5! – öt faktoriális. Ugye, hogy telje-
sen máshogy néz ki, és még is 120 a végeredmény!) Ha 
szerencséje van a kollégának 20 órával meg is járja He-
gyeshalmot. Ebben az esetben – még most – másodla-
gos a közlekedésbiztonság, a kolléga családi körülményei, 
a 20 órás távollétből adódó fáradtság, stb. Reményeink 
szerint egy év alatt sikerül ez ügyben is eredményt elérni! 
Nincs reménytelen munkáltató, csak kitartónak kell len-
nünk! Egyébként – elmondás alapján – heti 60-100 órát 
jelentenek ezek a vonatok. Így – jelen állapot szerint – 
vége a foglalkoztatási gondnak. (Természetesen tudjuk, 
hogy jelenleg 19 fő van tőlünk villanyátképzős tanfolya-
mon, és arról kellene tárgyalni, hogy hogyan tovább akkor, 
ha kijönnek a tanfolyamtól, de ez most senkit nem érde-
kel.) Egyébként, most sokan vagyunk, vagy sem? Minden 
esetre ennyi fáradozást illik megköszönni! Köszönjük szé-
pen TRAKCIÓ! Szegedi Zoltán
 vezető ügyvivő
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sínek világa…

A Nola karbantartóbázis látványterve
(fotó: NTV)

 Tovább fokozhatja a versenyfutást a Trentitalia nemrég útjára 
indított járműbeszerzése: a Bombarder ötven Zefiro motorvona-
ta komoly kihívást jelent az AGV-ket üzemeltető magáncégnek. 
Olaszországban rövid időn belül 75 új nagysebességű vonat-
egységgel bővül a vasút kínálata; kérdés, hogy lesz-e piac gaz-
daságos üzemeltetésükhöz. Ha a kereslet nem követi majd a 
kínálat hirtelen megugrását, az papírforma szerint a kisebb ma-
gánvállalat tevékenységének ellehetetlenüléséhez vezet.

Káosz a lengyel menetrend körül Molnár András    
A mentrendváltást teljes fejetlenség követte Lengyelországban. 
A baj nem csupán az volt, hogy későn mutatták be – szinte az 
életbe lépésével egy időben – az új „kottát”, hanem az is, hogy 
a PKP egyes leányvállalatainak fogalma se volt, mennyi pénzt 
kapnak a 2011-es évre üzemeltetési költségeik fedezetéül. 
Így fordulhatott elő, hogy a váltófűtések áramellátását lekapcsol-
ták, továbbá emiatt nem igazán tudták a vasúttársaságok, hogy 
hány szerelvényt érdemes/lehet elindítaniuk. Teljes volt a felfordu-
lás, sokan megérkeztek egy állomásra, számítva a csatlakozó vo-
natra, ám arról kiderült, hogy már elment – vagy nem is létezik.

Az időjárás sem könnyíti meg a vasúton közlekedők helyzetét
(forrás: pkp.pl)

A PKP csoport ünnepélyes hangvételű bocsánatkérést tett köz-
zé a lengyel sajtó vezető napilapjaiban, de! Elfelejtettek bármi 
olyasmit ígérni, ami remélni engedi, hogy ez többet nem fordul 
elő, semmilyen kompenzációt nem kínáltak az utasoknak az el-
szenvedett kellemetlenségekért, és – bár ez már csak formali-
tás – a vállalat igazgatója helyett „a PKP csoport vasúti dolgo-
zói” kollektív aláírás szerepel, holott a rendszerek kialakításához 
az egyszeri váltóőrnek, mozdonyvezetőnek, forgalmistának vaj-
mi kevés köze van...
Említésre méltó még, hogy a lengyel kormány a közlekedési 
célú költségvetési keretnek mindössze 10 százalékát szánja a 
vasútra, míg Közép-Európa többi országában ez átlagosan 40 
százalék körül mozog. A politikusok és szakmai vezetők között 
folyik az egymásra mutogatás, a helyzet megoldása még vá-
rat magára.
(Ui.:  Nálunk csak az IVU nem tudott a menetrendváltásról………
vagy a Lengyeleket is rábeszélte valaki a használatára?)

Itáliába érkezett az AGV  Hörcher Dániel    
  Célegyenesbe ért Európa leg-

újabb nagysebességű motor-
vonatának tesztüzeme: 2011 
szeptemberétől a tűzpiros AGV 
megkezdi a menetrend szerinti 
szolgálatot az olasz NTV színei-

ben. A hatósági engedélyek megszerzése áprilisra esedékes.
 A Nuovo Trasporto Viaggiatori attrakcióját epedve várja a vi-
lág közlekedési szakmája: ez lesz az első olyan magántulajdon-
ban lévő vasúttársaság, amely nagysebességű személyszállí-
tásra adja a fejét. A helyszín Olaszország, 2011 szeptemberétől 
a Róma–Firenze–Bologna–Milánó útvonalon használhatják elő-
ször az utasok az .Italo névre keresztelt járműveket.
Tizenegy részből állnak a befüggesztett kocsiszekrényű mo-
torkocsik, egy részüket az Alstom saviglianói központjában, a 
Pendolinók szülőhelyén szerelik össze. Az engedélyeztetési el-
járást már tavaly megkezdték a prototípus szerelvénnyel. Milá-
nó és Bologna között, a frissen elkészült nagysebességű vo-
nalon óránként 330 kilométeres 
sebességet sikerült elérni 2009. 
december 12-én. Azóta az Alstom 
kompetenciaközpontjai, a velími 
próbapálya és Savigliano között in-
gázik a taljánok büszkesége.
(fotó: NTV)
 
A jármű felkészítésével párhuzamosan megkezdték a személy-
zet toborzását is. Első körben száz járművezetőt képeznek ki a 
legkorszerűbb szimulátorok segítségével. Az .Italók leendő kar-
bantartóhelyén, a Nápoly melletti Nola bázison is lázas munka 
folyik, hogy szeptemberre minden készen álljon a menetrend 
szerinti forgalom beindításához.
Az NTV nagyratörő vállalkozása a személyszállítás liberalizáci-
ójának első nagy próbatétele lesz. Kapcsolatuk az államvasút-
tal messze nem rózsás, a két társaság közötti verseny, vetél-
kedés a liberalizációt megálmodók szerint előbb vagy utóbb a 
szolgáltatási színvonal emelkedéséhez és az árak csökkenésé-
hez fog vezetni.

Összeállította: 
Bartha Géza

mozdonyvezető, mozdonyfelvigyázó,
életnek 47. évében, 2011. január 19-én

tragikus hírtelenséggel elhunyt.
Istvánt gyászolja családja  

és debreceni kollégái.

Mély fájdalommal 
tudatjuk , 

hogy kollégánk ,
Lukács István 
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Szilánkok és Bölcsességek
Történelem alulnézetben
A történelem menetét időnként egészen jelentéktelen, mondhatni pimf dolgok be-
folyásolják.
Gondoljuk el, mi lett volna, ha Nagy Sándor a gordiuszi csomót nem vágja át, ha-
nem nekiáll babrálni a kibogozásával, és csak néhány havi piszmogás után ismeri 
be, hogy nem sikerült.
Mi lett volna! Hát elmaradt volna az indiai hadjárat, a világ meg szegényebb lett 
volna egy mondással. NL
Akkor tanul a gyerek, ha kérdez
Az egyik előző szilánk kapcsán kérdezte a kolléganőm, hogy mit jelent a „homless” 
kifejezés. Nyelvleckét adtunk neki, nagyjából így:
A „less” az angolban „nélkül” jelentésű, szóösszetételben. A homless otthon nél-
kül, a topless felső (ruha) nélkül az undeless – ejtsd anderlessz – alsó nélkül, az 
Anderlecht viszont egy belga futballcsapat, de az belgául van. NL
Rokonlelkek
Nem kéne valakit azért macerálni a munkahelyén, és kirúgni, mert fura a termé-
szete – kelt a védelmére valakinek B. B. a VÉT-en.
Akik ismerik őt (mármint B.B-t), megértik az együttérzését a fura természetű 
emberek iránt. NL
Goodwill
Szeretnénk mis is bebetonozni még jobban az embereket, mondja a VÉT-en a vég-
kielégítések emeléséről a VSZ.

A bebetonozást a maffia is előszeretettel alkalmazta, igaz, csak egyedileg, tö-
megesen soha Az már emberiség elleni bűncselekmény lenne, és a maffia mindig 
adott a jó hírére. NL
Itt az anyag, ne légy hanyag
A VSZ azt mondja, hogy valami anyagot várna a munkáltatótól. Nem tudtam, 
hogy a VSZ kábítószerfüggő. Azt meg pláne nem, hogy a munkáltató drogdíler. NL
Hozomra viszem
Elhiszem, hogy a mozdonyvezetők hozzák az eredményt, mondja a VSZ képviselő-
je a VÉT-en.
Bocsánat, ha közbeszólhatunk, mi inkább vinnénk az eredményt. Mondjuk egy ren-
des béremeléssel. NL
KSZ-naptár
Tulajdonképpen már 23-án elkezdődik a következő hónap, utalt valaki a KSZ-
vitában arra, hogy a munkaidő beosztást az előző hónap 23-ig át kell adni. 
Érdekes gondolat, de azért Gergely pápának ehhez lenne néhány hozzáfűznivalója, 
ha élne. NL
Áthallás
A Gépészek Szakszervezete csatlakozik a MOSZ-hoz, mondja a képviselőjük az ér-
dekegyeztetési vitában.
Rendben van, akkor kérjük a taglistát, a vagyonleltárt, és tárgyalhatunk a beolva-
dás részleteiről. De miért kellett ezzel eddig várni? NL

TÁJÉKOZTATÓ A MOZDONYVETŐK SZAKSZERVEZETE 
CSOPORTOS SZAKSZERVEZETI BALESETBIZTOSÍTÁSÁRÓL.

 A MOSZ és a SIGNAL BIZTOSÍTÓ Zrt. között fennálló szerződés értelmében, a Mozdonyvezetők Szakszervezete tagjai számára a SIGNAL BIZTO-
SÍTÓ az alábbi szolgáltatást nyújtja.

A Biztosító kockázatviselése a nap 24 órájára és az egész világra 
vonatkozik, kivéve a munkahelyi balesetre vonatkozó szolgáltatást, 
ahol a biztosítás a munkahelyen, szervezett munkavégzés közben 
bekövetkező, valamint a munkahelyre történő legrövidebb oda – és 
visszaút közben bekövetkezett balesetekre nyújt fedezetet.
Káresemény esetén a MOSZ honlapjáról letölthető balesetbiztosítá-
si bejelentő lapot kell kitölteni és az orvosi igazolások, kórházi záró-
jelentések, munkabaleseti jegyzőkönyvek, táppénzes igazolások stb. 
fénymásolatával együtt a MOSZ központba beküldeni.
A SIGNAL szakszervezeti balesetbiztosításról információ, felvilágosí-
tás kérhető
Barsi Balázstól a 06-30 9197-746 mosz telefonszámon. 

SZAKSZERVEZETI TAGSÁG = JOG A BIZTONSÁGRA

Biztosítási szolgáltatások Biztosítási összeg
  Balesetből adódó elhalálozás esetén 250.000 Ft
  Balesetből eredő rokkantság esetén 250.000 Ft
     ill. a rokkantsági foknak megfelelő rész 
  Baleseti kórházi napidíj a kórházban 600 Ft/nap
     tartózkodás minden egyes napjára
  Csonttörés esetén 6000 Ft

Munkahelyi balesetre járó szolgáltatás
  3 napot meghaladó táppénz esetén 3500 Ft
  21 napot meghaladó táppénz esetén 6000 Ft

FelHÍVáS – ÜZeMI TAnáCS VálASZTáSRA 
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Területi Vontatás Szolgáltatási Központjaiban

2011. március 17-18-19-én zajlanak le az üzemi tanácsi választások. A választáson való részvétel 
minden munkavállaló érdeke. 

A jelöltállítás határideje: 2011. február 23. 14 óra


