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szerkesztői jegyzet…

Közeledve az év végéhez az ember általában mérleget von. Jó 
volt, rossz volt? Megítélés kérdése, de nézzük nagyvonalakban 
mi is történt ez év eddigi 349 napján, Magyarországon, a moz-
donyvezetők háza táján. 
Az év elején, január 31-én közel negyed százados szembenállást 
követően megalakult a VASZ, a Vasutas Szakszervezetek Szövet-
sége. A három legnagyobb vasutas szakszervezet – Mozdonyve-
zetők Szakszervezete (MOSZ), Vasutasok Szakszervezete (VSZ), 
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás (VDSzSz 
Szolidaritás) – történelmi jelentőségű szövetséget hozott létre. 
Január végén immár a közösen megalakított Szövetség felszólí-
totta a MÁV vezetését a 2013. évre szóló bér és béren kívüli jut-
tatások megemelésére szóló tárgyalásokra. A frissen megalakult 
Szövetségnek oroszlánrésze volt abban, hogy négy év kihagyás 
után végre bérfejlesztés történt a vasútnál. A közös tárgyalások, 
demonstrációk nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Vasutas-
napon egyösszegű, huszonötezer forintot kaptak a munkaválla-
lók. Az augusztus 23-i, további demonstrációt megelőző napon, 
szintén a VASZ-nak köszönhetően bérmegállapodás is született a 
MÁV csoportnál. A béremelés végrehajtásának módját a lapban 
is mellékelt megállapodás alapján rendezni tudtuk november 13-
án. Ennek köszönhetően a bértarifa táblára került végre a bér-
emelés, melyhez így hozzájutottak azok is, akik a július 1-e után 
léptek kategóriát. És ha már a megállapodásokról beszélünk, 
nem árt kitérni arra a levélre sem, amelyet lapunk elején olvas-
hatnak olvasóink. Október 25-én a munkáltatótól kapott levél 
alapján veszélybe került a közel egy évtizede működő bértarifa 
tábla. A megalakított Sztrájkbizottság és a VASZ közös erejének 
köszönhetően e levél okafogyottá vált. A megállapodás – amely-
nek létrejöttében a MÁV és a VASZ elnökének is komoly szerepe 
volt – 2014. év végéig garantálja a mozdonyvezetői alapbére-
ket, s nem utolsó sorban rendet teremt az új munkakör, jelesül 
a motorvonat-vezetői besorolásoknál is. A MOSZ rendezte így 
azon munkavállalók sorsát is, akik per pillanatban nem tagjai 
szakszervezetünknek. Külön tisztelet a 13 fő közül azoknak, akik 
most is már tagjaink sorait erősítik. Természetesen, szakszerve-

zetünk kapuja a többiek előtt is nyitva áll. 
Az év során – mozdonyvezetőink érdekében – több olyan leve-
lezés történt, amely a hiányosságok, túlkapások megszüntetése 
ellen irányult. Az NKH, ha nem is túl gyorsan, de rendezte a 12 
órás lakáson töltött pihenőidők sorsát (elmarasztalta a gyakor-
lat miatt a MÁV-TRAKCIÓ-t), bár ezt még a munkáltató firtatja, 
állásfoglalt ebben a kérdésben az NFM államtitkára is. Szintén 
az államtitkár úr neve jegyezte azt az állásfoglalást, amely cu-
korbetegséggel kezelt munkavállalókra vonatkozott. Konzultá-
ciót kezdeményeztünk a sebességmérők hitelesítése ügyében is. 
Amint az ismeretes, korábban levélben fordultunk a kormány 
jogalkotási programjáért felelős államtitkárhoz, Dr. Lázár Já-
noshoz, hogy a vasúti járművek sebességmérőinek hitelesítésé-
ről szülessen jogszabály. 
Az érdekvédelem terén még egy adóság hátravan. A Kollektív 
Szerződés módosítását a VDSZSZ, VSZ aláírta, a MOSZ egyet-
értőként kézjegyével látta el. Ma már csak az MTSZSZ támaszt 
vitatható feltételt az aláírás érdekében. Ő csak akkor hajlandó 
a KSZ módosítását aláírni, ha hasonló klauzula kerül be a MÁV 
KSZ-be mint amilyen a mozdonyvezetők miatt a Start KSZ-be 
belekerült. Ennek lényege, hogy a MOSZ nélkül nem lehet a 
KSZ-t módosítani. Most már csak az a kérdés, hogy az MTSZ a 
MOSZ-t, vagy a Munkáltatót zsarolja-e?
Az elmúlt év bővelkedett a sport programokban is. Lezajlott a 
MOSZ Kupadöntő, kosaraztak kollégáink, a dombóvári tó kör-
nyékén űzték a halakat is, és számos regionális sportrendezvé-
nyen ápolták a munkatársak közötti jó kapcsolatokat.
Az év végéhez közeledve nem marad más 
hátra, mint, hogy testületeink, vezetőtársaim 
és munkatársaim nevében is Boldog Békés 
Karácsonyt és eredményes Boldog Új Esz-
tendőt Kívánjak!
Végezetül szeretném megköszönni kollégá-
inknak az ez évben is tanúsított, felelősség-
teljes munkát. Folyt. köv. jövőre, veletek, 
ugyanitt!
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Mozdonyvezetők Szakszervezete

Ezzel az írásommal most valószínűleg sokaknak meglepetést 
fogok okozni, hiszen akik eddigi cikkeimet olvasták, megszok-
hatták, hogy többnyire szakmai dolgokkal foglalkozom. Most 
azonban úgy éreztem, hogy egy kicsit más, nagyon fontos do-
logról kell, hogy írjak. Mai témám a Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete és a mozdonyvezetői társadalom kapcsolata. 

Ha időm engedi, szívesen kalandozom az internet különböző 
közösségi portáljain, elsősorban azokon az oldalakon, amelye-
ken vasutasok, mozdonyvezetők írogatnak hosszabb, rövidebb 
posztokat, jegyzeteket.  A személyes kapcso-
latokon kívül ezekből, és az időnként kapott 
hírlevelekből próbálok tájékozódni a masi-
nisztákat foglalkoztató, életüket, munkájukat 
befolyásoló problémákról, nehézségekről.
Feltűnt nekem, hogy az utóbbi időben egyre 
gyakrabban jelennek meg olyan bejegyzések, 
amelyek írói arról számolnak be, hogy ők nem 
hajlandóak fizetni a szakszervezeti tagdíjat, 
ezért már régen kiléptek, hiszen a MOSZ sem-
mire nem jó, semmit nem tesz a mozdony-
vezetők érdekében, a befizetett tagdíj pedig 
ablakon kidobott pénz. Elgondolkodtam azon, 
hogy vajon mi okozhatja egyes emberekben – 
ráadásul gyakran jó képességű kollégákban - 
e negatív hozzáállást szervezetünkhöz?
Amikor az utasításainkról meséltem, a jobb 
megértés kedvéért szívesen tettem kisebb 
nagyobb időutazásokat. Megvizsgáltam, hogy 
az egyes szabályok hogyan és miért fogalma-
zódtak meg, az idők folyamán miképpen tor-
zultak el annyira, hogy sokszor végrehajtha-
tatlan – lásd, vonatok fedezése, ami 2008-ban 
végre kikerült az F2-ből, bár a 16.3.2.2. pont 
továbbra is ott éktelenkedik – máskor nehezen végrehajtható 
vagy logikátlannak tűnő rendelkezésekké váltak. Ebben a cik-
kemben is visszatekintek egészen a kezdetekig, hogy világo-
sabb képet festhessek napjaink érdekképviseleti munkájáról. 
E visszatekintésben csak az emlékeimre támaszkodom, nem 
akarok konkrét adatokkal, számokkal senkit sem untatni! Te-
hetem ezt, hiszen egykoron alapító tagja voltam a MOSZ-nak. 
Amikor a rendszerváltást követően lehetőség nyílt valódi ér-

dekképviseleti szervezet létrehozására, mi mozdonyvezetők 
az elsők között éltünk e lehetőséggel, és kiválva a Vasutasok 
Szakszervezetéből, megalakítottuk a saját szakmai szerveze-
tünket. A lépés nem volt mentes a kockázatoktól, hiszen előre 
nem lehetett tudni, hogy az akkoriban cca. 6000 főt számlá-
ló mozdonyvezetői társadalomból mennyien csatlakoznak 
majd hozzánk. Szerencsére a masiniszták jelentős többsége 
támogatta az önálló szervezet megalakítását, így gyakorlati-
lag egy jelentéktelen kisebbséget leszámítva mögénk álltak. 
Csak mellékesen mesélem el, hogy akkoriban gomba módra 
kezdtek szaporodni a VSZ-ből kivált szakszervezetek, miköz-
ben a Vasutasok Szakszervezete továbbra is működőképes 
maradt, sőt, napjainkban is az egyik legnagyobb vasutasokat 
tömörítő érdekvédelmi csoportosulás.  Az újonnan megalakult 
szerveződések nevüket előszeretettel díszítették olyan jelzők-
kel, hogy „szabad” vagy „független”, hogy e varázsszavak se-
gítségével – ne feledjük, közvetlenül a rendszerváltozás után 
vagyunk – minél több munkavállalót csábíthassanak a zászla-
juk alá. A csábításra nagy szükségük volt, hiszen, ugyanazt a 
szakmailag heterogén munkavállalói csoportot célozták meg, 
tehát propagandát kellett kifejteniük annak érdekében, hogy a 
dolgozók mellettük tegyék le a voksot, őket válasszák érde-
keik védelmére. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének ilyen 
reklámra nem volt szüksége, hiszen tisztán szakmai alapon 
szerveződött, az ország szinte valamennyi masinisztáját egy-

ségbe tömörítve.
A MOSZ már a kezdeti időkben is hihetetlen sikereket könyvel-
hetett el magának, annak ellenére, hogy a többi szakszerve-
zeti tömörüléshez képest viszonylag kis létszámmal vett részt 
a küzdelemben. Akkoriban alapoztuk meg a ma is érvényes 
bértáblát. A társadalomban jelentősen nőtt a mozdonyvezetők 
szakmai elismertsége. Valahogyan kezdett lekopni rólunk a 
„süsü” jelző. (Egy reggeli rádióműsorban Csurka István kife-

Szükségünk van-e a Mozdonyvezetők Szakszervezetére?
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jezetten elismerő szavakkal illetett bennünket, dicsérte szak-
mai felkészültségünket, az összetartásunkat, egy másik alka-
lommal pedig Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök beszélt 
rólunk pozitívan.) Azokban az időkben harcoltuk ki a vasutas 
szakmákon belül viszonylag jónak mondható mozdonyvezetői 
fizetéseket és azt a csöppet sem elhanyagolható ígéretet, hogy 
mozdonyvezetőt a vállalat nem bocsájt el létszámfeleslegre 
hivatkozva. Pedig, abban az időben még a maihoz mérten is 
rettenetes volt a visszaesés mind a teherfuvarozás, mind a 
személyszállítás terén. A kilencvenes évek elején zártak be 
sorra a nagy szocialista vállalatok, a gyárak. Az ingázó dolgo-
zók munkanélkülivé váltak, tehát nem utaztak többé, a KGST 
összeomlott, nem volt mit szállítani, stb. Egyszóval szörnyű 
idők jártak, mégis túléltük. Erre a hősi korszakra esik, amikor 
az időszakos vizsgáztatási rendszert jelentősen sikerült meg-
reformálnunk. Sajnos, azóta a kezdeményezést 
átvette a mindenható HIVATAL, így mára a kép-
zés, de elsősorban az időszakos vizsgáztatás 
egy rémséges paródiává torzult.

Természetesen nem kell azt hinni, hogy a MÁV 
vezetése jószántából hallgatott ránk, jókedvéből 
engedett kéréseinknek, követeléseinknek, emel-
te a fizetésünket, kötött velünk előnyös Kollektív 
Szerződést. Ezekért a vívmányokért kemény 
küzdelmeket kellett folytatnunk, ha másképpen 
nem ment, a sztrájk eszközét is bevetve. Mun-
kabeszüntetés idején azonban mindig gondosan 
ügyeltünk arra, hogy minden lépésünk jogszerű 
legyen. Nem kerestünk a paragrafusok között 
kiskapukat. Mégis sikeresek voltunk, mert ösz-
szetartottunk, mert egy szakmát képviseltünk 
ugyanazon vállalaton belül, így lehetetlen volt az 
egyes munkavállalói csoportokat egymás ellen 
felhasználni.

Vajon minek voltak köszönhetőek e kezdeti si-
kerek? Azon kívül, hogy szakszervezeti vezető-
ink úgy felső, mint középszinten, gyakorlatilag 
a megszállottság határát súrolva dolgoztak a 
jó eredmények elérése érdekében, nagy szerepet játszott az 
is, hogy a mozdonyvezetői gárda egyet akart, összetartott. E 
szoros összetartás létrejöttét többek között a MOSZ által kidol-
gozott és elfogadtatott bértáblának köszönhettük. Ezek után 
már nem állt fenn annak a veszélye, hogy a 
bérfeszültséget kihasználva a munkáltató egy-
más ellen uszíthassa a különböző fűtőházak 
egymástól eltérő fizetésért foglalkoztatott dol-
gozóit. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy 
a rendszerváltást követő néhány évben még 
mind a kormányzat, mind a munkáltató igye-
kezett azt a benyomást kelteni, hogy szakítva 
a szocialista múlttal, lehetőleg humánusan, a 
nyugat-európai társadalmakhoz hasonlóan, 
erőszak alkalmazása nélkül, megegyezésre törekedve kezeli 
a kialakult konfliktusokat. A sztrájktörvényt is ennek fényében 
fogadta el az első szabadon megválasztott parlament, tehát a 
sztrájkot, mint végső, de legális eszközt hatékonyan lehetett 
alkalmazni, ha a munkabeszüntetésben részt vevő dolgozók 

egységesek és kellően kitartóak voltak, valamint, ha a munká-
jukra elengedhetetlen szüksége volt a társadalomnak.        
Azóta sokat változott a világ. Már a „Hosszú Sztrájkunk” alatt 
megtapasztalhattuk, hogy hova vezet, ha megszűnik az egy-
ség, ha sztrájktörők egy, ha nem is túl nagy csoportja ellenünk, 
közös céljaink ellen dolgozik, ha elveszítjük hitünket, kitar-
tásunkat. (A fiatalabbaknak mondom el, hogy első elnökünk 
mandátumát a kongresszus a harmadik ciklusra már nem 
hosszabbította meg, ezért Ő úgymond megsértődött és egy új 
szervezetet hozott létre, a Gépészek Szakszervezetét, amelybe 
a pesti területen sajnos sikerült meglehetősen sok embert át-
csábítania. Ettől kezdve folyamatosan arra törekedett, hogy a 
MOSZ pozícióit gyengítse, akár olyan áron is, hogy a többségi 
mozdonyvezetői társadalomnak okoz ezzel jelentős vesztesé-
geket.) Az eredményt ismerjük.

 A helyzet, azóta tovább romlott. A magánvasutak megjelené-
sével a szakmai egység, az összetartás megszűnt. A magán-
társaságokhoz átvándorolt munkavállalók egy része MOSZ 
tagságát is feladta. A MÁV-Start és a MÁV-Trakció összevo-

násával veszélybe került a Kollektív Szerződé-
sünk és a bértarifa táblázatunk. Pedig ahhoz, 
hogy legalább a cégen belül meg lehessen tar-
tani az egységet, a bértáblára feltétlenül szük-
ségünk lenne. (Ezt a cikket 2013. november 
10-én írom. Lehetséges, hogy mire e sorok az 
újságban megjelennek, megváltozik a munkál-
tató hozzáállása.  Ki tudja? Ha a tárgyalásokon 
ügyesek leszünk, talán pozitív lesz az elmozdu-
lás.)  A Parlament a közelmúltban elfogadta az 

új sztrájktörvényt, ezzel gyakorlatilag megfosztotta a vasutas 
munkavállalókat a hatékony munkabeszüntetés lehetőségétől. 
A munkáltató látva e számára pozitív fejleményeket, egyre ke-
vésbé hajlik a megegyezésre. 
Elmondhatjuk tehát, hogy a kilencvenes években alkalmazott 
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eszközökkel ma már nem számíthatunk sikerre. Mégpedig 
azért nem, mert megszűnt a teljes szakmai összetartás, a szo-
lidaritás, negatívan változott a törvényi háttér, megítélésünk a 
társadalomban ismét romlik, és sajnos be kell látnunk, hogy 
ma már a munkánk sem annyira nélkülözhetetlen, mint volt 
a kilencvenes évek elején. Ha a szakma túl akarja élni ezt a 
válságos időszakot, új stratégiára lesz szüksége – amelynek 
első fontos eleme a VASZ létre-
jötte -, de azt csak úgy leszünk 
képesek megteremteni, ha nem 
forgácsolódunk tovább, ha lega-
lább a jelenlegi szinten képesek 
leszünk megtartani az egységet. 
Még azon az áron is, hogy esetleg 
nem mindig értünk egyet a több-
ség meghatározó véleményével, 
cselekvési tervével. Annak idején, 
rendkívüli módon el tudott szo-
morítani, ha egy munkabeszünte-
tés előtti aláírásgyűjtés kapcsán 
a kollégák egy része kijelentette, 
hogy nem támogatja a sztrájkot, 
mert úgysem lesz annak semmi 
pozitív hozadéka, és amúgy sem 
szeretne bajt hozni a saját fejére. 
Néhány hónappal később azonban 
ők kiabáltak leghangosabban, ha 
a tárgyalásokon nem az elképze-
léseiknek megfelelően alakultak 
a dolgok, mert mint mondták, a szakszervezeti vezetők nem 
voltak elégé kemények, eléggé harcosak. Nem vették észre, 
hogy nem az elnök, nem az alelnökök, a területi ügyvivők, a 
tagcsoportvezetők a szakszervezet, nem csak rajtuk múlik 
a siker vagy a kudarc, hanem a teljes tagságon. A szakszer-
vezet maga a tagság! Ha a tagság nagyon akar valamit, azért 
dolgoznia kell, az fáradsággal esetleg áldozatokkal járhat, de 
jó eséllyel meg tudja valósítani. Ha a tagság passzív, esetleg 
destruktív, akkor ne is várjunk eredményeket! Amennyiben a 
mozdonyvezetők lassan kihátrálnak a MOSZ-ból, azzal folya-

matosan csökkentik annak tárgyalási pozícióját, tehát saját 
magukat hozzák egyre nehezebb helyzetbe. Ha tovább atomi-
zálódik a szakma, akkor az érdekében fellépő szervezet las-
san elsorvad – a munkáltatók legnagyobb örömére – az egyes 
munkavállalók abszolút kiszolgáltatottá válva képtelenek lesz-
nek követeléseiket vagy (ha egyáltalán lesznek még) a jogaikat 
érvényesíteni a munkáltatóval szemben. Ilyen körülmények 

között könnyen előfordulhat, hogy 
a jövő masinisztái kiszolgáltatott-
ság tekintetében egy TFSCO-ban 
dolgozó árufeltöltő szintjére süly-
lyednek.

Már befejeztem a cikkem írását, 
amikor arról értesültem, hogy 
megszületett a megállapodás a 
MÁV-START vezetésével - a moz-
donyvezetők jövőbeli munkálta-
tójával - a Kollektív Szerződés és 
a bértábla ügyében. Ez a példa is 
azt mutatja, hogy a jelenlegi, nem 
túlságosan kedvező jogi környe-
zetben is képes a MOSZ hatékony 
és eredményes munkát végezni a 
tagsága, sőt nem csak a tagsága, 
hanem minden masiniszta érde-
kében. Kíváncsi lennék, hogyan 
alakultak volna a dolgok, ha a 
többség a szakszervezetben egy 

felesleges és tehetetlen gépezet lát, és kihátrál mögüle! Sze-
rencsére, még mindig a józanul gondolkodó masiniszták alkot-
ják a döntő többséget, így továbbra is esélyünk van hasonló jó 
eredmények elérésére. Ha 
együtt küzdünk nem csak 
az esély, a siker megada-
tik. Móricz Zsigmond

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk

File László
miskolci mozdonyvezető,

tragikusan fiatalon, életének 34 évében hirtelen elhunyt.
Fiatal kollégánkat családja, barátai, kollégái, ismerősei körében 

helyezték örök nyugalomba.
Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték, vagy lélekben, 

gondolatban ott voltak

GYÁSZJELENTÉS

Nyugodj békében Laci! 
a miskolci mozdonyvezetők

Mozdonyvezetők Szakszervezete
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Nem szeretek a Humán Ügyfélszolgálati Irodára (HÜ-
SZI-ra) járni…
Mindig attól rettegek, ma ugyan mekkora lesz a sor.
Általában kellemesen csalódok, csak egy-két emberke 
várakozik.
De most, az arcképes érvényesítés időszakában (plusz 4. ne-
gyedévi Erzsébet-utalvány kiosztás) ismét kiverte nálam a biz-
tosítékot az, amit tapasztaltam.
Miskolc Tiszai pályaudvar, állomásépület első emelet, 2013. no-
vember 29. délelőtt.
1. Megyek fel a lépcsőn, a sor vége (kb. 6-8 méteres sor) az ajtó-
ban. Visszafordultam – na, nekem erre nincs időm, majd jövök 
máskor.
2. 2013. december 2. reggel 8 óra. A sor már rövidebb, mint leg-
utóbb, de számomra még mindig túl hosszú. Sietnem kellett 
máshová, ezért – némi morgolódás után, aminek hangot is ad-
tam a sorban állók nagy megelégedésére - megint otthagytam.
3. 2013. december 04. reggel 8óra 30 perckor csak egy ügyfél 
volt, és lám sorra is kerültem kb. 5-10 perc alatt.
Az irodán dolgozó hölgyek mindig készségesek, segítenek. Nem 
a hozzáállásukkal van a bajom, hanem a rendszerrel.
Már előre félek a 2014 évi VBKJ jegyzés (bízom benne, hogy lesz 
ilyen…) leadásával kapcsolatban. 2013 év elején csak 2 és fél órát 
kellett sorban állnom. Gondolom a megállapodások most is az 
utolsó utáni pillanatban köttetnek meg, aztán a nagy borítéko-
kat a mozdonyfelvigyázóban átvehetjük a felvigyázótól (Az, hogy 
egy mozdonyvezető a vezénylése szerint egy hétig sem megy 
be oda, nem igazán érdekel senkit. Ez így szolgáltatás?) És lesz 
rá 3-4 napunk, hogy leadjuk a kitöltött nyomtatványt… Mint már 
megszoktuk.
Okés, a megállapodások vagy megköttetnek, vagy nem, ezt nem 

áll módunkban előre betervezni. Viszont a leadási határidőt né-
miképp igen. Talán lehetne hosszabb határidőt megadni.
És volna még egy megoldás, amiért semmilyen sikerdíjat nem 
kérek, ha elfogadják, megalkotják és bevezetik.
Ügyfélkapu! (Egyébként a „meleg víz” már fel van találva, lásd 
NAV.)
Az adóbevallásomat kb. 10 éve internetes program segítségé-
vel készítem el, ügyfélkapun – korábban kinyomtatva, postán – 
küldtem be.
Miért ismeretlen ez a lehetőség a Humán Szolgáltató előtt?
Egyszer kellene bemenni, regisztrálni. Az ügyfél innentől kezdve 
intézhetne nagyon sok mindent az ügyfélkapun keresztül. Pl. a 
legidőigényesebb, legtöbb sorban állást eredményező tevékeny-
séget, a VBKJ jegyzést. A program (ha megfelelőt készítenek) 
számol, ellenőriz és a tévedést is kizárja.
Ugyanígy lehetne pl. a vasúti utazási igazolványok érvényesíté-
sét is megoldani.
A szolgáltatást igénybevevő az ügyfélkapun keresztül értesíté-
seket kaphatna különböző szolgáltatást érintő tájékoztatások-
ról, határidőkről, amiről jelenleg a felvigyázó faliújságjáról érte-
sül. (ki van téve az alufelni eladó és a kiscicák ingyen elvihetők 
hirdetés közé…)
El lehetne küldeni rajta – a banki számlakivonathoz hasonlóan 
– a bérértesítőt, az időkimutatást, szóval számtalan praktikus 
előnye lenne. 
Miért nincs ez még kitalálva? Miért rabolják az időnket?
Remélem, olvassa ezt a kis szösszenetet egy humán ügyfélszol-
gálattal foglalkozó fő szakember, és elgondolkodik, valamint 
cselekszik is ez ügyben.

egy szolgáltatást igénybevevő: 

Anti-Humánus-szolgáltatás

Tóth Ferenc Attila
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Érdekes egy helyzet ez a mostani. Olyanról akarok véleményt 
írni, amiről még sejtésem sincs, hogy milyen is lesz. Vagyis sej-
téseim vannak, de valahogy mindig rossz érzéssel tölt el a kö-
zelgő ismeretlen. Átalakulás előtt vagyunk, oda-vissza rendező-
dünk, és ráadásul olyanok akarják ezt a folyamatot levezényelni, 
akiknek tényleg semmilyen sejtésük sincs arról, hogy honnan 
indultunk el valamikor 2007-ben. Ámbár lehet, hogy ők sem any-
nyira akarják ezt, de az ukáz ki van adva, azaz integrálni kell!
Az nagyon könnyen kimondható, hogy valamit összevonni nem 
egy különösen nehéz és bonyolult folyamat. Általában. Mert azért 
nem ilyen egyszerű feladat ez. A legkézenfekvőbb dolog példát 
hozni erre a kémia világából. Egyszerű és ártalmatlan anyagok 
vegyítésével veszélyes mérgek, gázok, vegyszerek születhet-
nek. Nem mindegy, hogy mit, hogyan és miképpen adunk hozzá 
egy koktélhoz. Vagy egy egyszerűbb példa a konyha területéről. 
A háziasszonyok bizonyára jól 
tudják, hogy mikképpen kell 
elkészíteni egy rántást, egy 
habarást, vagy hogyan kell 
összeadni valamit úgy, hogy 
az csomómentes, ízletes és fi-
nom, fogyasztható étel legyen 
a család, vagy a nagyközön-
ség számára. Reménykedjünk 
abban, hogy a személyszállí-
tási vállalat „habarását” meg-
felelően képzett „szakácsok” 
fogják elkészíteni!
Tehát a vezényszó:  
INTEGRÁCIÓ (összeolvadás, 
összevonás, stb.)! Ennek je-
gyében olyan dolgok szület-
hetnek (elvileg) amik célorientáltabbá teszik az állami pénzek 
felhasználását, illetve racionálisabb eszközökkel, hatékonyabbá 
válik az új személyszállító társaság vezetése. Azért írtam, hogy 
elvileg, mert azt majd a jövőben tudjuk meg, hogy miképpen 
sikerült ez gyakorlatilag! Ahogyan mondani szokták, lakva is-
merjük majd meg egymást. Minden esetre, a számunkra nem 
egy sikerélménnyel indult a tervezett összevonás. Egy merész 
húzással felmondták az évtizede működő bértáblánkat, arra 
számolva, hogy ezt csak úgy fogjuk nézni és beletörődünk. Nos, 
nem így történt és ennek meg is lett az eredménye. Azóta meg-
állapodásokban rögzítették a bértábla jogosultságát, ami hatá-
rozatlan időre szól, de erről biztosan olvashattok e lap hasábjain, 
illetve olvastátok más hírforrásokban.
Visszatérve az integrációra, vállalat vezetés szintjén már meg-
történ ez elvileg, hiszen az előzetes tervek szerint már 2013. 
április 01-el kezdve összevonva kellene működnünk. Nem jött 
össze akkor, közbeszóltak más elemek, de ez nem is ide tarto-
zik. Az viszont már igen, hogy mit tapasztalhattunk ebből a nagy 
kollektív vezetésből. Hát túl sok jót nem. Elég, ha arra gondo-
lok, hogy a munkáltató nem tud háromfelé szakadni és olyan, a 
KÜT által még júliusban megítélt segélyek nem lettek kifizetve 
a munkáltatói együttdöntés hiányában, októberben, amelyek 
nagyon fontos segítségnek számítottak volna az adott segélye-
zettnek. Az biztos, hogy a MÁV, pontosabban a MÁV-STRART is 

szolgáltatásokat nyújt a nagyközönségnek, de azért nem olya-
nok vagyunk, mint egy üzletlánc, aki szuper és hipermarketeket 
üzemeltet az országban. Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy 
a kettőt egy kalap alatt lehet említeni, de ezzel azonnal be is bi-
zonyította, hogy halványlila szellentése sincs arról, hogy mi is 
volt itt az elmúlt 150 évben, azaz milyen értékeket is képvisel a 
MÁV (csoport). 
Időközben kihirdetésre kerültek az új felállás szerinti központ-
vezetők személyei is! Nos, nagy meglepetést nem okozott, 
hogy az egyébként is 11-ről 6-ra csökkenő SZSZK vezetők közül 
kerültek ki az új TSZKV vezetők többsége. Az egykori trakciós 
TVSZK vezetők közül csak egy bizonyíthatja rátermettségét az 
új, integrált vállalat, területi szintjén. Az, hogy ez szakmailag 
miként fog érinteni bennünket, mozdonyvezetőket még nem tu-
dom. Az esetek nagytöbbségében vontatási szakemberek gya-

korolták a munkáltatói jogokat 
a mozdonyvezetők felett. Ez 
azt jelentette, hogy szakmailag 
is tudott ellenőrizni (elvileg) és 
adott esetben át is vehette a 
mozdonyt vezetésre (elvileg). 
Nos, ez már csak a múlt, hiszen 
többnyire a kereskedelem, 
esetleg a forgalom területéről 
érkező központvezetők nem hi-
szem, hogy érvényes hatósági 
tanúsítvánnyal (jogosítvánnyal) 
fognak rendelkezni, így csak az 
alájuk rendelt szakmai veze-
tőkre lesz bízva, hogy megítél-
jék járművezetői tevékenysé-
günk helyességét. Előzetesen 

nem lehet következtetéseket levonni. Nem tudjuk, hogy az új 
vezetők milyen útravalókkal érkeztek és milyen habitussal vetik 
bele magukat az újfajta munkába. Azt azért így előre üzenem, 
hogy a mozdonyvezetők, egy fegyelmezett, szabályok mentén, 
nem kereskedelmi tevékenységet végző, utazó, munkavállalói 
csoport tagjai. Nem pont olyanok, mint a jegyvizsgálók, vagy a 
pénztárosok, de velük együtt működve nagyon jól el fogják tudni 
végezni a munkájukat (úgy, mint a múltban is). Felesleges len-
ne e munkavállalókat egymás ellen hangolni, inkább azt kellene 
célnak tekinteni, hogy mindenki jól érezze magát az új vállalat-
ban és akkor talán nem maradnak el az eredmények sem! Talán!
Én bízok abban, hogy megfelelően együtt tudunk majd mű-
ködni az új központvezetőkkel, az új munkatársakkal és a régi 
társszakszervezetek. (Ez utóbbira egyébként nagyon jó példá-
val szolgál a VASZ!) Végezetül kívánok minden MOSZ tagnak 
és minden MÁV csoport munkavállalónak békés boldog kará-
csonyt és eredmények-
ben gazdag boldog újévet! 
Reménykedjünk abban, 
hogy az újév jobb lesz, és 
sikeresen el tudjuk majd 
költeni a 2014-ben kapott 
fizetésemelést is!

Ahogyan én látom….
…..különvélemény 8.

Gyüre Ferenc
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RCH hírek...

Együttműködő partnerek: 

GIFT workshop Budapesten
Fejlesztési javaslatok környezetkímélő áruszállítási folyosók létrehozására

Budapest, 2013. november 8. - Kézzelfogható eredményeket ér-
tek el az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 
megvalósuló GIFT (Green Intermodal Freight Transport) projekt 
eddig eltelt másfél éve alatt az együttműködésben résztvevő ha-
zai intézmények, vállalatok és szakértők. Erre a megállapításra 
jutottak a nemzetközi partnerségben folytatott munka előreha-
ladását értékelő workshop résztvevői a “Szállítmányozás 2013” 
konferencia keretében rendezetett tanácskozáson, amelynek 
házigazdája az együttmű-
ködés egyik magyarországi 
koordinátora, a Rail Cargo 
Hungaria Zrt. volt.

Elkészültek az egyes fo-
lyosók jelenlegi állapotáról 
szóló tanulmányok és fel-
kutatták a legjobb gyakor-
latok követendő irányait. A 
vizsgálatok alapján meg-
fogalmazódtak azok a fej-
lesztési javaslatok, melyek 
megvalósításán keresztül 
a folyosókon futó forgalom 
a jelenleginél környezetkí-
mélőbb módon bonyolód-
hatna le.

A mai munkaülésen a szakértők bemutatták kutatásaik ered-
ményeit és javaslataikat. A vizsgálatokra építve új irányelvek, 
stratégiák körvonalazódtak az infrastruktúra, az árukezelé-
si folyamatok, az eszközök, az információ- és kommuniká-
ció-technológia, a normatívák, a harmonizáció és standardi-
zálás vonatkozásában a kiválasztott folyosók környezetbarát 
közlekedésének előmozdítására. A munkaülésen részt vettek és 
hozzászóltak az érintett politikai döntéshozók, piaci szereplők, 
infrastruktúra-működtetők és fuvarozók. Az elkészült tanulmá-

nyok megtalálhatóak a GIFT projekt weboldalán.
Az Európai Unió a Transport 2050 stratégiájában egy olyan ver-
senyképes közlekedési rendszer létrehozását irányozza elő, 
amely 60%-kal csökkenti az európai közlekedés CO2 kibocsá-
tását 2050-ig. A GIFT keretében a projektpartnerek – az Unió 
elvárásaival szinkronban – a környezetterhelés csökkentését 
elősegítő lehetőségeket tárják fel nemzetközi szinten.

A projekt célja a Délkelet 
Európa, azon belül is a IV., V. 
és VII. páneurópai közleke-
dési folyosók helyzetének 
feltérképezése, elemzése 
és kiértékelése alapján új 
irányelvek és stratégiák ki-
dolgozása a régió innovatív 
zöld intermodális áruszállí-
tási folyosóinak fejlesztése 
érdekében.

A projektet az Európai Unió 
Délkelet-Európai Transzna-
cionális Programja támo-
gatja. A magyar partnerek 
költségvetéséhez Magyar-
ország Kormánya 10% tá-

mogatást biztosít. A GIFT sikeres megvalósításán 10 országból 
24 projekttag dolgozik. Vezető partner a görög közlekedési mi-
nisztérium. Magyarországot a Rail Cargo Hungaria Zrt., az IFKA 
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a Bajai Országos 
Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. képviseli. A mai munkaülés 
házigazdája, a Rail Cargo Hungaria Zrt. A piacvezető vasúti válla-
lat a környezettudatosságra kiemelt értékként tekint. 

Rail Cargo Hungaria Zrt.
Marketing és kommunikáció
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Idén is folytatódott a krízisintervenciós program: a ko-
rábbi évek gyakorlatának megfelelően 2013-ban is sor 
került a Rail Cargo Hungariánál a krízisintervenciós 
képzésre, amelyen vállalatunk mozdonyvezetői, illetve 
az esetlegesen bekövetkező balesetekkel közvetlenül 
foglalkozó munkatársak, menetirányítók és baleset-
vizsgálók vettek részt. 

A pszichológiai alapokra épülő tréning elsődleges célja az, hogy 
felkészítse az érintett kollégákat egy váratlanul bekövetkező 
rendkívüli esemény, gázolás, ütközés szakszerű, felkészült ke-
zelésére. A programot első ízben 2010 decemberében indította 
el a Rail Cargo Hungaria. A képzés eredményessége és az azzal 
kapcsolatos pozitív visszajelzések arra ösztönözték a társasá-
got, hogy a lehetőségekhez mérten minden évben biztosítsa az 
érintettek számára a részvétel lehetőségét, így mélyítve a már 
korábban megszerzett tudást. A tréninget ezúttal is a Corporate 
Values Szervezetfejlesztési és Vezetői Tanácsadó Kft. szakem-
berei vezényelték le, akikkel a korábbi évek együttműködése 
már eddig is gyümölcsözőnek bizonyult. A cég vállalatunkat az 
elmúlt években igen jól megismerte, így a képzés tematikájának 
kialakításakor már teljes mértékben össze tudják hangolni a 
pszichológiai irányokat és az RCH szükségleteit.
Az alábbiakban a képzés résztvevői számolnak be arról, hogy a 
legutóbbi tréning milyen gyakorlati segítséget nyújtott a krízis-
helyzetek eredményes kezeléséhez.

Zsólya Tibor mozdonyvezető
A mai napig elevenen él bennem, amikor életemben először – 
akkor még mint MÁV-Trakciós mozdonyvezető – sajnálatos mó-
don gázoltam. Jól emlékszem, egy komor, hideg, januári este 
volt. Senki sem volt velem a balesetet követő első, legnehezebb 
percekben. A következő hasonló esemény akkor történt, amikor 
már az RCH-nál dolgoztam. Akkor azonban még nem indult el 
a vállalatnál a krízisintervenciós képzés és nem állt fel a krízi-
sintervenciós team, így akkor is nehéz perceket kellett átélnem 
a segítség megérkezéséig. Amikor a társaságnál kezdetét vette 
a program, azonnal jelentkeztem. Sajnos azóta  többször kellett 
baleset után kollégával beszélgetnem, amelyhez azonban sok 
segítséget adott az eddigi képzés. A legutóbbi tréning is nagyon 
hasznos volt. Jobban megismertük önmagunkat és egymást, 
tapasztalatainkat kicseréltük. Több helyzetgyakorlatot is végez-
tünk, és valós problémáinkon keresztül próbáltunk egymásnak 
segíteni. 
Én magam saját bőrömön tapasztaltam a program sikerét. A 
két napos képzésről feltöltődve, új erővel jöttünk haza. Tudtuk, 
ezt a tudást lehet, hogy már aznap alkalmaznunk kell. Pár nap-
pal ezután sajnálatos esemény következett be. Este hét órakor 
csörgött a telefon. Berecz Árpád vasútbiztonsági és védelmi ve-
zető szólt a vonal végén: „Tibikém esemény van, gázolás történt 
Ferencváros és Kelenföld között. Ki tudsz menni hozzá?” Ter-
mészetesen autóba ültem, és kimentem. Út közben felvettem 
a leváltó mozdonyvezetőt is. A mozdonyirányító és a vasútbiz-
tonsági és védelmi vezető ugyanis eldöntötték, hogy leváltó kell. 
Megjegyzem ez a hozzáállás már önmagában nagyon pozitív. A 
rendőrség, illetve a MÁV Vasútbiztonsági Osztályának képviselő-
je már ott volt. Mikor mondtam, hogy az RCH krízisintervenciós 
munkatárs vagyok, felkapták a fejüket és meglepve kérdezték: 
„Az RCH-nál ez már működik?” Amikor a helyszínelő rendőrök 
elengedték a vonatot, a leváltott mozdonyvezetővel elindultunk a 
Nyugati pályaudvarra, hogy még az utolsó vonattal haza tudjon 
menni. Egész úton beszélgettünk, és így egy kicsit oldódhatott a 
benne felgyülemlett feszültség. Mindez nem lehetett volna, ha 
nincs a krízisintervenciós program. Azok a munkatársak, akik 
ebben részt vesznek, teljesen elkötelezettek: elég egy telefon-
hívás, ha kell, azonnal autóba ülnek és mennek, vagy ha olyan 
messze van, hogy nem tudnak személyesen kimenni, akkor  
máris felveszik a telefont, és  hívják a bajba jutott társunkat. Meg 
kellett tanulnunk, hogy ilyenkor nem ítélkezünk, nem formálunk 
véleményt. A feladatunk az, hogy munkatársunkat átsegítsük  
az őt ért traumán. Beszélgetünk, vagy elmegyünk egy kávét 
meginni, a lényeg, hogy lehetőséget adjunk a másik embernek, 
hogy beszéljen. Megtanultuk, hogy nem orvosok, pszichológu-
sok vagyunk, hanem ugyanolyan mozdonyvezetők, mint akik 
bajbajutottak. Ki tudja? A következőkben velünk is megtörtén-
het... Talán ezért is tudnak bennünk jobban megbízni kollégáink, 
mint egy orvosban, vagy egy pszichológusban. A képzés legfon-
tosabb tanulsága számomra az volt, hogy igenis szükség van 

Professzionális helytállás a rendkívüli helyzetekben is
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krízisintervenciós programra. A tudásunk, empátiánk, minden 
képzéssel szilárdabb lesz. Úgy érzem, a tréningeken egy igazi 
áldozatkész csapat jött létre, amelynek bármelyik tagját jó szív-
vel tudnám magam mellett baleset idején. Az RCH joggal lehet 
büszke erre a programra, és bár azt kívánom, hogy minél ke-
vesebb munkánk legyen, várjuk a következő képzést, amely jó 
alkalom lehet az elmúlt időszak értékelésére, új stresszkezelési 
technikák elsajátítására, csapatépítésre.
Bedő Zoltán mozdonyirányító
A képzésen ezúttal is változatos feladatok voltak. A kiscsopor-
tos foglalkozáson célirányos beszélgetések zajlottak, az azokon 
felmerülő  problémák, illetve esetek megoldását pedig a tréning 
vezetőjével átbeszéltük, kiértékeltük. A képzés ezúttal is magas 
színvonalú volt, a tréner igen aktív és segítőkész volt. Sok taná-
csot kaptunk, többek között például a lelki kiégés felismeréséhez 
és a különböző stresszhelyzetek kezeléséhez.  Mozdonyirányító-
ként számomra különösen hasznos volt, hogy mozdonyvezető 
kollégáimmal együtt vehettem részt a tréningen. Természe-
tesen elsősorban a telefonos kommunikációval kapcsolatban 
tanultakat tudom majd hasznosítani. Fontos mankót kaptam 
arra vonatkozólag, rendkívüli helyzetben hogyan tudjak meg 
minél többet a bekövetkezett esemény körülményeiről, valamint 
a mozdonyvezető lelki és fizikai állapotáról. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy az RCH-nál van ilyen képzés, hiszen egy baleset 
utáni krízishelyzetet nem lehet könnyen, segítség nélkül feldol-
gozni. Ilyen helyzetben mindenkinek szüksége van támaszra, 
hogy túltegye magát a sokkhatáson. Bízom abban, hogy jövőre 
is lesz krízisintervenciós program. Az ott tanultakat egyébként 
nem csak baleset esetén, hanem a mindennapi munkám során, 
sőt, a magánéletben is tudom hasznosítani. 

Berecz Árpád, a Rail Cargo Hungaria Vasútbiztonsági és vé-
delmi vezetője
Büszkék vagyunk arra, hogy a magyarországi vasúti szektorban 
vállalatunk elsőként honosította meg a krízisintervenciós prog-
ramok gyakorlatát, példát mutatva ezáltal az ágazat többi sze-
replőjének. Az elmúlt időszak visszaigazolta, fontos és szüksé-
ges a képzés. A program óta a kollégák szakszerűbben kezelik 
a váratlanul bekövetkezett helyzeteket, baleseteket. Gyorsabban 
reagálnak, és eredményesebben, pszichés problémák nél-
kül képesek feldolgozni a sokkhatást. Éppen ezért elkötelezett 
szándékunk, hogy jövőre is folytassuk a programot.

A Parlament no-
vemberben elfo-
gadta a 2014. évi 
adótörvényeket. Az 
adóról való rendel-
kezésre jogosító 
egészségpénztári 
egyéni befizetés, le-
kötési kedvezmény 
és a rájuk vonat-
kozó százalékos 

mértékek (20 %, illetőleg 10 %) változatlan fenntartása mellett 
2014. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödik a magánszemély 
részére kedvezményként járó összeg meghatározása. 
Az érvényesíthető önkéntes pénztári kedvezmény az adóévben 
150 ezer forint lehet, függetlenül attól, hogy a magánszemély 
mikor tölti be a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve 
attól, hogy egy vagy két típusú pénztárba teljesít-e befizetést (a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 44/A.§ 
(1) bekezdés). Az egészségpénztári megtakarítás az egyetlen 
olyan lehetőség, amit az egészségügyi felhasználás céljából 
adókedvezménnyel támogat az állam.
Az egészségpénztári befizetés kedvező befektetési lehetőség 

is egyúttal, mert az egyéni számláról el nem költött pénz után 
hozamot ír jóvá a Pénztár, és ez a hozam mentes a kamatadó és 
EHO fizetési kötelezettség alól.

Javasoljuk, hogy anyagi lehetőségeinek függvényében éljen az 
egyéni befizetés lehetőségével! Egyéni befizetését az Vasutas 
Egészségpénztár MKB Banknál vezetett számlájára teljesítheti. 
Bankszámla számunk: 10300002-10568955-49020011.
Kérjük, hogy a befizetés-
nél tüntesse fel nevét, 
tagkódját vagy adóazono-
sító jelét.

Vasutas Egészségpénztár

VASUTAS EGÉSZSÉG PÉNZTÁR
2014-ben is jár adókedvezmény az egészségpénztári egyéni befizetések után
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Mozdonyvezetők Szakszervezete

A Mozdonyvezetők Lapjának 2012. júniu-
si-júliusi számában jelent meg a következő 
cikk: „Több, mint két évvel ezelőtt szakszer-
vezetünk egyik tisztségviselőjének mun-
kaviszonyát rendkívüli felmondással szün-
tette meg a munkáltatói jogkör gyakorlója. 
Tisztségviselőnk ezen intézkedés hatályon 
kívül helyezése iránt munkaügyi pert indí-
tott munkáltatója ellen. Az elsőfokon eljáró 
bíróság helyt adott kollégánk kereseti ké-
relmének, majd a közelmúltban megszü-
letett a másodfokú bíróság jogerős döntése 
is, amely ugyancsak megállapította, hogy 
az alperesi munkáltató jogellenesen szün-
tette meg a felperes munkaviszonyát, ezért 
többféle jogcímen több millió forint megfi-
zetésére is kötelezte.
Nevezett kollégánk több évtizedes moz-
donyvezetői tapasztalattal a háta mögött 

látta el munkakörét, emellett a Mozdonyvezetők Szakszerveze-
te tagcsoportvezetője és üzemi tanács tagja is volt. Kollégánk 
munkáltatói jogkör gyakorlója - mondhatnám egyik napról a 
másikra - egy „igen rövid” vizsgálatot indított az üzemi tanácsi 
tagság után járó munkaidő-kedvezmény igénybevételével kap-
csolatban, amelynek eredményeként azt állapította meg, hogy a 
munkavállaló a munkaidő-kedvezményt nem az üzemi tanácsi 
ügyek intézésével összefüggésben vette igénybe, hanem vissza-
élésszerűen a szabadidő, illetve a hétvégék meghosszabbítása 
érdekében. 
A peres eljárásban felperes kollégánk előadta - többek között 
-, hogy a munkáltatói rendkívüli felmondás megalapozatlan és 
a hatályos jogszabályokkal, valamint az ítélkezési gyakorlattal 
is ellentétes, miután az üzemi tanács tagját alanyi jogon illeti 
meg a havi munkaideje 10 %-ának megfelelő munkaidő-ked-
vezmény. Másrészt nem jött létre olyan megállapodás vagy ügy-
rend, amely az üzemi tanács tagi munkaidő-kedvezmény fel-
használásának módjáról, körülményeiről rendelkezne, ráadásul 
ezen munkaidő-kedvezményt nem kizárólag az üzemi tanácsi 
ülésre kell felhasználni. Harmadrészt az egyenlő bánásmód kö-
vetelményét is megsértette eljárásával az alperesi munkáltató.
Az elsőfokú munkaügyi bíróság megállapította, hogy a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) szabályozá-
sa nem köti feltételhez az üzemi tanácsi tagság utáni munka-
idő-kedvezményt, „…semmilyen megszorító feltételt nem tar-
talmaz annak igénybevételével összefüggésben. Erre tekintettel 
pedig a bíróság úgy ítélte meg, hogy az üzemi tanács autonó-
miájába való munkáltatói beavatkozás lenne az, ha a munkál-
tató ellenőrizhetné, hogy az üzemi tanács tagjai az őket törvény 
alapján megillető munkaidő-kedvezményt hogyan használják 
fel. Az ilyen munkáltatói ellenőrzés lehetősége pedig csorbítaná 
az üzemi tanács függetlenségét. …Az üzemi tanács tagjai tehát 
nem kötelezhetőek arra, hogy a munkáltatónak elszámoljanak 
a számukra törvény szerint járó munkaidő-kedvezmény igény-
bevételéről, annak tartama alatt végzett tevékenységükről.”. A 
bíróság indokolásában kifejtette azt is, hogy az üzemi tanács 
tagjai és elnöke részére járó összesített munkaidő-kedvezmény 

felhasználását az Mt-től eltérően is meghatározhatja az üzemi 
megállapodás, „…az alperes azonban jelen esetben erre sem 
hivatkozhat. Megállapítható ugyanis, hogy a perbeli időszakban 
az üzemi tanács tagok munkaidő-kedvezményének felhaszná-
lására vonatkozó szabályozás az alperesnél nem volt. Mindezt 
maga az alperes sem vitatta és a tanúként meghallgatott…is úgy 
nyilatkozott, hogy a munkaidő-kedvezmény igénybevétele ko-
rábban szabályozatlan volt a vállalatcsoportnál. A szabályozás 
hiányát a rendelkezésre álló okiratok is alátámasztják…”. 
A fentieken túlmenően rögzítette a bíróság, hogy azért sem te-
kinthető jogszerűnek a munkáltatói rendkívüli felmondás, mert 
a perben rendelkezésre álló adatok alapján a felmondás indoka 
nem valós, tehát nem nyert bizonyítást, hogy a felperesi mun-
kavállaló „…a rendkívüli felmondásban terhére rótt magatartást 
megvalósította volna, azaz a munkaidő-kedvezményt vissza-
élésszerűen, üzemi tanács tagi feladataival össze nem függő te-
vékenységre használta volna fel. Mindezt a meghallgatott tanúk 
vallomása sem támasztotta alá…Megfelelő bizonyítékok hiányá-
ban pedig az alperes is legfeljebb csak feltételezhette azt, hogy a 
felperes nem az üzemi tanács tagi feladatai ellátására használta 
fel a munkaidő-kedvezményt. A felmondási indok valóságának 
követelményéből következően azonban puszta feltételezésre, 
sejtésre, vagy - kétséges megalapozottságú - gyanúra az al-
peres még egyébként, abban az esetben sem alapíthatott vol-
na rendkívüli felmondást, amennyiben olyan magatartásról lett 
volna szó, amely miatt egyébként helye lett volna a felperessel 
szemben e jogkövetkezmény alkalmazásának.”. 
A bíróság az alperesi munkáltató azon álláspontját sem osztot-
ta, amely a munkaidő-kedvezményt, annak igénybevételét lé-
nyegében az üzemi tanács üléseken való részvételre szűkítette 
le. Több tanú előadásának összességében való értékelése alap-
ján ugyanis azt a következtetést lehetett levonni, hogy az egyéb 
üzemi tanács tagi feladatok nagyobb részét teszik ki az üzemi 
tanács tagi tevékenységnek, mint az üzemi tanácsi ülésekre for-
dítandó időtartam.   
Mindezek alapján úgy ítélte meg a bíróság, hogy a munkáltató 
jogellenesen szüntette meg a felperes munkavállaló munkavi-
szonyát.”.
Ezt követően, mondhatnám a munkáltató még mindig nem 
hagyta annyiban az ügyet és jogszabálysértésre hivatkozva fe-
lülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriának. Most a Kúria meg-
hozta felülvizsgálati ítéletét, amelynek eredményeként az első-, 
és másodfokon hozott ítéleteket hatályában fenntartotta. 
A Kúria szerint az alperesi rendkívüli felmondást megelőzően 
soha nem vitatta a munkáltató az üzemi tanácstagi munka-
idő-kedvezmények felhasználásának módját, annak gyakor-
latát. A Kúria azt is rögzítette, hogy a munkáltató azon maga-
tartása miatt, miszerint a felperesnek éveken át biztosította az 
üzemi tanács tagsággal összefüggésben kért munkaidő-ked-
vezményt, később pedig a saját jogi álláspontját módosítva, ezt 
már jogellenesnek találta, nem élhetett jogszerűen rendkívüli 
felmondással. Az első-, és másodfokú bíróság helyesen érté-
kelte a rendelkezésre álló adatokat, többek között azt is, hogy az 
alperesi munkáltató nem bizonyította azt, miszerint a felperesi 
munkavállaló visszaélésszerűen vette volna igénybe az üzemi 
tanács tagként őt megillető munkaidő-kedvezményt. 

Jogtanácsos válaszol
…munkáltatói rendkívüli felmondás!
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Dr. Király György

Az idei év augusztus havi Mozdonyvezetők Lapjában is foglal-
koztam az alábbi üggyel: 
„A Mozdonyvezetők Lapjának májusi számában jelentettük meg 
a következő cikket: „Néhány hónappal ezelőtt, a Kollektív Szer-
ződés (továbbiakban: KSz) 75. §-a szerint minősülő, munkavi-
szonnyal kapcsolatos kötelezettség megszegésében vétkesnek 
mondta ki a munkáltató egyik kollégánkat és ezért hátrányos 
jogkövetkezményként az alapbérének csökkentését rendelte el. 
Azért kezdeményezett eljárást a munkáltatói jogkör gyakorló, 
mert álláspontja szerint nem a kijelölt helyen és időben jelent-
kezett a mozdonyvezető szolgálatra. A munkáltatói intézkedést 
kiszabó határozat szerint, a munkavállaló megsértette a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 
52.§ (1) bekezdés a) és d) pontjait, valamint a vontatójármű sze-
mélyzet részére szóló E.1. számú Utasítás (továbbiakban: E.1. sz. 
Utasítás) I. rész 8.4.2. pontjában foglaltakat.
A békéltetésre nem került sor, így a mozdonyvezető keresetle-
velet nyújtott be az illetékes munkaügyi bíróságon. 
Az első fokon eljáró bíróság helyt adott a munkavállaló kereseti 
kérelmének. Az Mt. idevonatkozó rendelkezései alapján rög-
zítette a munkaügyi bíróság, hogy a „…munkaszerződésben a 
munkavégzési hely meghatározásra került... Mindezek alapján 
az a szabály nem alkalmazható, hogy munkahelynek azt a he-
lyet kell tekinteni, ahol a felperes a munkáját szokás szerint vé-
gezte. Ez alapján nem minősül munkahely megjelölése nélküli 
változó munkavégzési helynek a felperes munkahelye, ezért a 
2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) 4.§ (1) bekezdése sem alkal-
mazható jelen esetben.”. 
Az elsőfokú eljárás eredményeként megállapította a bíróság, 
miszerint a munkáltató „…kötelezettsége volt az, hogy ameny-
nyiben a munkaszerződésben meghatározott és a kialakult 
gyakorlatnak megfelelő miskolci feljelentkezési helytől eltérő 
jelentkezési helyen várja el a munka megkezdését, erről a mun-
kavállalót tájékoztassa. A per során ennek bizonyítása az alpe-
res kötelezettsége volt, azonban sem az írásbeli bizonyítékok, 
sem a tanúk vallomása nem támasztotta alá azt, hogy a felpe-
rest tájékoztatták…”. Az eljáró munkaügyi bíróság álláspontja 
szerint a tanúk a felperesi munkavállaló előadását támasztot-
ták alá, vagyis azt, hogy a számítógépen való tudakozódás csak 
egy lehetőség, ilyen jellegű kötelezettsége nincs a munkavál-
lalónak. Ennek következményeként, a munkavállaló azzal nem 
követett el kötelezettségszegést, hogy a számítógépen nem 
nézte meg a szolgálat pontos tartalmát, a feljelentkezési hely 
esetleges változását. 
A perben felmerült adatok, tények és körülmények alapján tehát 
megállapította az elsőfokú bíróság, hogy a „…jelentkezési hely 
meghatározása a munkáltató kötelezettsége. Amennyiben az 
eltér a szokásostól és a munkaszerződés szerintitől, arról külön 
- igazolható módon - tájékoztatni kell a munkavállalót. Ameny-
nyiben ilyen tájékoztatás nincs és a felperes a munkaszerződése 
és a kialakult gyakorlatnak megfelelő helyen jelentkezik mun-
kára vétkes kötelezettségszegést nem követ el. … Jelen esetben 
vétkes kötelezettségszegés megállapítására nem volt lehető-
ség, ezért hátrányos jogkövetkezményt sem alkalmazhatott 
jogszerűen a munkáltató.”…”. 

Másik, a fenti üggyel azonos peres eljárásban is megszületett 
az elsőfokú ítélet, amely ugyancsak helyt adott a munkavállaló 
kereseti kérelmének. Ebben az ügyben rögzítette az első fokon 
eljáró bíróság, hogy az „…alperes által a határozatában hivatko-
zott jogszabályhely szerint a munkáltató által előírt helyen kell 
jelentkezni. Erre akkor köteles, ha a munkáltató ezt a részére 
meghatározta. Amennyiben a munkaszerződéstől és a kialakult 
gyakorlattól eltérő helyen kívánja a munkáltató a munkaválla-
lót alkalmazni, ezt a munkavállalóval közölnie kell. A per során 
meghallgatott tanúk egyike sem állította azt, hogy közölte volna 
a felperessel…” az eltérő munkavégzési helyet.  
A peres eljárás eredményeként azt is megállapította a munka-
ügyi bíróság, hogy az „…előző szolgálat befejeztekor kell a kö-
vetkező szolgálatot tudomásul venni, illetve a parancskönyvben 
kell a munkáltatási rendelkezéseket a szolgálat ellátásával kap-
csolatban az érintett tudomására hozni. Egyik eset sem nyert 
bizonyítást a per során. …Olyan kötelezettsége a munkavállaló-
nak nincs, ezt a tanúk is alátámasztották, amely alapján a szá-
mítógépet a szolgálat megkezdése előtt külön meg kell tekinte-
nie. Továbbá olyan előírás sincs, hogy az e-mailben megküldött 
tartalmat kell a munkavégzés helye szempontjából irányadónak 
tekinteni, ebből a szempontból azt a munkavállalónak meg kell 
tekintenie, ez alapján a jelentkezését teljesíteni.”. Mindezekre is 
tekintettel állapította meg a bíróság, hogy a munkavállaló nem 
szegte meg kötelezettségét, ezért jogszerűen nincs lehetőség a 
hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására vele szemben.
Természetesen az alperesi munkáltató döntésétől függ, hogy 
már az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedik-e, vagy pedig a má-
sodfokú bíróságon folytatódik a peres eljárás.”.
Ebben az ügyben is továbbment a munkáltató, benyújtotta fel-
lebbezését, így folytatódott az ügy. Végül most megszületett a 
másodfokú, jogerős ítélet, amelynek értelmében helybenhagy-
ták az elsőfokú bíróság ítéletét. A másodfokon eljáró törvény-
szék szerint a munkaügyi bíróság a jogvita elbírálása szempont-
jából irányadó tényállást helyesen és teljes körűen állapította 
meg, a levont következtetése is helytálló. A törvényszék állás-
pontja szerint, mindezekre tekintettel minden kétséget kizáró-
an megállapítható, hogy az alperesi munkáltató által kiszabott 
hátrányos jogkövetkezmény súlyosan jogsértő volt. 

Jogtanácsos válaszol
… a munkáltató mindig jogszerűen jár el!
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A MÁV TRAKCIÓ Zrt. VSZK Budapest és a szakszervezetek között 
október 14-én és november 11-én HÉT ülés keretében került sor, 
találkozóra. Az ülésen részt vett Német Zoltán a VSZK vezetője, 
valamint Gál Attila telephelyvezető. A HÉT ülésen a szakszerve-
zetek képviseletében a MOSZ Bp. Centrum terület és Bp. Nyugat 
terület vezetői, a MOSZ Északi és Déli tagcsoport vezetői (október-
ben) valamint a VFSZSZ és GSZ képviselője jelent meg.

Az októberi és novemberi HÉT ülésen napirend előtti hozzászólás 
nem volt, az elfogadott napirend szerint először a KSZ Helyi Füg-
gelék két szolgálat közötti lakáson töltött pihenőidővel kapcsola-
tos MOSZ módosító javaslatról volt szó. Javaslatunkat fenntartjuk, 
mely úgy szól, hogy a Vasúti trv. pihenőidőre vonatkozó bekez-
désének megfelelően két szolgálat közben 12 óra lakáson töl-
tött pihenőidő biztosítása szükséges. Ezt a munkáltató többszöri 
tárgyalás után sem fogadta el, értelmezési vita alakult ki, ezért a 
MOSZ az NKH-hoz fordult, kérve a TVSZK területén a pihenőidők 
kiadásának vizsgálatát és a pihenőidőre vonatkozó szabályozás 
értelmezését. 
Az NKH elmarasztaló határozatot hozott a mozdonyvezetők két 
szolgálat közötti lakáson töltött pihenőidejének kiadási gyakorla-
tával kapcsolatban, amelyet a MÁV TRAKCIÓ Zrt. megfellebbezett 
és határozott álláspontja van ebben a vitában, amelyet Német Zol-
tán novemberben is elmondott. A munkáltató álláspontja az, hogy 
a pihenőidőkre vonatkozó szabályokat betartja és ennek alapja a 
fellebbezés. Központvezető Úr úgy nyilatkozott, ha az NKH határo-
zat MÁV TRAKCIÓ Zrt. általi fellebbezése elutasításra kerül, akkor 
a munkáltató bíróság előtt bizonyítja be, hogy betartja a vasúti tör-
vényt. A beadott fellebbezés eddigi állásáról a központvezető nem 
tudott beszámolni és nincs új információja ezzel kapcsolatban. 
Német Zoltán egy esetleges munkáltatói javaslatot azonban ér-
zékeltetett, részleteket egyelőre nem árult el. Az ügynek, vitának 
folytatása következik!
Következőkben a központ teljesítményének alakulásáról volt 
szó, ennek keretében Német Zoltán a VSZK gazdasági helyze-
téről adott részletes tájékoztatást. Szeptemberben a teherszál-
lításban kb. 40000 vonatkilométerrel maradt el a teljesítmény, a 
2012 hasonló időszakában teljesülttől, ez 9%-os visszaesést je-
lent. A számok azt mutatják, hogy a személyszállításban 6,3 % 
az elmaradás, a 2012. szeptemberi adatokhoz képest. Ebben a 
teljesítményben nem szerepel az állandó RCHun és Gysev Cargo 
készenléti jellegű megrendelése. Ezek figyelembe vételével mini-
mális a csökkenés tavalyhoz képest - mondta el a központvezető. 
A novemberi ülésen még nem álltak rendelkezésre adatok, de az 
októberi fuvarpiac jól alakult, sok vonatot továbbítottak a központ 
mozdonyvezetői. A répavonatok állandó munkát jelentenek. Saj-
nos a 70, 100 és 120-as vonalak átépítése miatt van, ahol „lelas-
sult” az elegyáramlás.

Német Zoltán ezután ismertette a szeptemberi és októberi túlóra 
adatokat is.
Ferencváros és Szolnok magas túlórával zárt és túlterhelt, Győr-
ben emelkedett a rendkívüli munkavégzés, Székesfehérváron és 
Balassagyarmaton nem ennyire jó a helyzet, ott „mínusz” órát is 
terveztek, ez Székesfehérváron 800 órát jelentett októberre és 

300 órát novemberre, míg Gyarmaton eléri a 8 órát fejenként (300 
óra novemberre).
Képzésre szeptemberben 2000 órát fordítottak, a menetrendvál-
tás miatti igények pedig típusismereti oktatást generáltak Székes-
fehérváron (432 sor.) és a Keletiben (362 sor.), amelyek jelenleg is 
tartanak. Miskolcon 12 fő van diesel átképzőn és a tervek szerint 
2014. januárban újabb indul Szombathelyen. November elején el-
indult a darus tanfolyam is, közel 20 fő oktatására, kiképzésére ke-
rül sor. Szolnokról, Ferencvárosból és Székesfehérvárról kerültek 
beiskolázásra kollégák. 2014-re még „villanyátképzőt” is tervez a 
munkáltató. 2014 év elején további, főleg vonalismereti képzések-
re kerül sor. A létszámmal kapcsolatban Német Zoltán elmondta, 
hogy a munkavállalók által kezdeményezett felmondások száma 
csökkent, de még nem állt meg. Szombathelyi központból Fe-
rencvárosba került 3 mozdonyvezető egyelőre 6 hónapra.
A szabadságok kiadása tervek szerinti, ahol törtnap szabadság 
(kevesebb, mint 8 óra) megmarad, azt várhatóan átviszik a követ-
kező évre és hozzáadják a 2014 évi rendes szabadsághoz!

A START – TRAKCIÓ - GÉPÉSZET vasútvállalatok 2014. januári in-
tegrációjáról, a beolvadást követő helyzetről: 
Országosan 6X2 központ lesz, ezek a 6 TSZVK (Területi Személy-
szállítási és Vontatási Központ) és 6 Járműbiztosítási Központ. A 
legutolsó információ szerint a TSZVK Budapest területén 8 telep-
hely lesz. Ezek Ferencváros, Nyugati, Déli, Keleti, Hatvan, Szolnok, 
Székesfehérvár, Győr. Kivétel Ferencváros, amely továbbra is ön-
álló vontatási telephely marad, itt nem lesz vonatkísérő személy-
zet, de ide tartozik majd a Keletis és Délis mozdonyszemélyzet is! 
A többi telephely központokban mozdony és vonatkísérő sze-
mélyzet is lesz. A külső szolgálati helyek közül Veszprém sorsa 
még függőben van, mert a legutolsó előterjesztés a Szombathelyi 
központhoz sorolja, de ezt a veszprémi mozdonyvezetők nagyon 
nem szeretnék. A többi KSZH, jelentkezési hely valószínűleg a 
mostani telephelyéhez tartozik majd. 
A központ élén a központvezető áll majd, aki ellátja a munkáltatói 
jogköröket, Őt, pályázat útján választják ki, nevesítése november 
20. körül várható.  A jelenlegi központvezető, Német Zoltán is pá-
lyázott. A TSZVK Budapest vezetőjének, a budapesti központban 
4 helyettese lesz, 2-2 személyzeti és technológiai helyettes. A 2 
személyzeti helyettes közül 1 fő a mozdonyszemélyzet, és 1fő a 
vonatkísérő személyzet felügyeletét látja el, a 2 technológiai he-
lyettes közül 1fő a személyzetfordulók, 1fő a szerelvényfordulók 
kialakításáért, üzemeltetéséért felel majd. Ezen kívül a központ-
vezetőnek kereskedelmi helyettese is lesz, aki  pl. a jegypénztárak 
üzemeltetéséért, pénztárosok ügyeiért tartozik felelősséggel. A 
központvezető közvetlen munkatársa lesz az üzleti adminisztrá-
ció vezetője, aki a struktúrában a helyettes vezetők alatt helyezke-
dik el, a telephelyvezetőkkel egy szinten. Én úgy tudom, hogy ez a 
struktúra 2014-ben lesz jellemző, ez nem zárja ki, hogy a követke-
ző év tapasztalatait leszűrve, ez változhat a továbbiakban! 
Az októberi és novemberi HÉT ülés utolsó napirendjén kérdések-
re, felvetésekre válaszolt a munkáltató: BV típusismereti képzést 
az Északiban nem tart szükségesnek. 
A mozdonyvezetők ruhaellátásának nyilvántartását, az elmara-
dások megjelenítést telephelyi bontásban megteszi a munkáltató, 

Bp Centrum

Területi hírek
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így mindenki számára követhető lesz.
Balassagyarmaton az interaktív oktatásra utazás során az utazá-
si költségtérítés kifizetéséről visszamenőleg intézkedett a mun-
káltató. A Keleti KSZH mozdonyvezetői létszámát a menetrend-
váltás után, emelni szándékozik a központvezető.
Ferencvárosban az elmaradt, lehúzott BKV jegyekkel kapcsolat-
ban elmondta, hogy a felhasznált jegyek pótlását mindenkinek 
meg kell kapnia, a költségeket a munkáltatónak meg kell téríte-
nie, ebben a kérdésben további egyeztetést tart szükségesnek a 
MOSZ Ferencváros és a telephely vezető között.
Még ebben az évben várható a tartózkodó helységekben bútorok 
és tárgyi eszközök cseréje, a felmérés ősszel megtörtént. Főleg 
Ferencvárosban szükség van a 140-155 vonalismeret oktatására. 
Vác állomás és a kapcsolódó vonal átépítése miatt a 70. vonalra 
kiadott szolgálati menetrend egyes részei gyakorlatilag használ-
hatatlanná váltak, az Északis mozdonyvezetők nem tudják, mi-
kor indulnak a vonatok, kérik a munkáltatót, hogy szerezzen be 
tájékoztató anyagot az érvényes menetrendről! Ti. a mozdonyve-
zetők sokszor csak a részükre kézbesített írásbeli rendelkezésen 
ismerik meg a vonat menetrendjét. Német Zoltán tájékozódik az 
ügyben.
Tisztelt Kollégák! Összefoglalva, ezek a témák kerültek a legutób-
bi HÉT üléseken megtárgyalásra, a következő (az utolsó VSZK 
Budapesti) HÉT ülés december 9-én lesz. Az újonnan alakuló MÁV 
START Zrt. TSZVK Budapesti Helyi Érdekegyeztető Tanács ülései 
és az azon való MOSZ részvétel még a jövő zenéje!

Szeptemberben tagcsoportjaink közül többen a nemzetközi kap-
csolatok ápolására is fordítottak időt. A leghosszabb múltra visz-
szatekintő ferencvárosi és mannheimi partnerkapcsolat legutób-
bi németországi találkozójáról a legutóbbi Mozdonyvezetők lapja 
részletesen beszámolt.
A balassagyarmati és a szabadkai masiniszták közös programja-
iról Szaniszló Zsolt gyarmati MOSZ tagcsoportvezető tájékoztatja 
a MOSZ lap olvasóit: 2013. szeptember 10-12. között látta vendégül 
a szabadkai mozdonyvezetők küldöttségét Balassagyarmat tag-
csoportja. Mindhárom napra jutott tartalmas program, bőséges 
vendéglátás.
Első napon, Budapesten fogadtuk vendégeinket. A zuglói Trófea 
Grill étteremben kezdődött svédasztalos ebéddel a találkozó, 
majd ezután a Közlekedési Múzeumot látogattuk meg. Innen, Két-
bodonyba vettük az irányt, ahol Saliga László kollégánk és neje 
Zsuzsa várta vacsorával a népes társaságot. A menü kemencé-
ben sült „disznóságok” voltak. Ezúton is köszönjük a szíves ven-
déglátást! A késő estébe nyúló eszem-iszom, beszélgetés után 
indultunk hazafelé, illetve Nyírjesbe vendégeink szállására.
Második nap buszos kirándulás volt a program. Ellátogattunk az 
Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület kiállítá-
sára. Sajnos az időjárás nem igazán fogadott kegyeibe, esős idő 
volt, ezért nem tudtuk a geológiai tanösvényt végigjárni. Így „csak” 
a 4D-s mozi illetve a fogadó épület megtekintésére szorítkoztunk. 
Azért a rossz időnek is van jó oldala, mert így a parkoló mellett 
levő fedett teraszon jókat beszélgettünk egy kis pogácsa, pálinka 
és sör mellet. Mikor elfogyott a „hozott anyag”, Hollókő volt a kö-
vetkező úti cél. Megnéztük a Világörökség részét képező Ófalut, és 
a várat. A Katalin csárdában ebédeltünk, ahol a menü Palócgulyás 
és Katalin-tál volt. Itt is adott volt a jó hangulat, a nótázás. Ezután 
ismét útra keltünk, immár Balassagyarmat felé, a Fűtőháznál ért 
véget a kirándulás este 19 órakor. A fáradtabbak hazamentek, a 

„kemény mag” pedig folytatta tovább vendégeinkkel, az Ipoly folyó 
túloldalán, Szlovákgyarmaton.
A harmadik napon tagcsoporti fórumot tartottunk, vendég volt 
Barsi Balázs területi ügyvivő. Bemutatkozása után beszámolót 
tartott Budapest Centrum Terület munkájáról, az Üzemi Tanács, a 
Központi Üzemi Tanács, az Alapítvány, illetve a MOSZ aktualitásai-
ról, valamint a kollégák által feltett kérdésekre válaszolt. 
A fórum után következett az ebéd, szakácsaink, Árminiczky Ist-
ván, Knyazoviczki Ádám, és Kokó gulyáslevest és palacsintát 
készítettek. Nyugdíjas kollégáinkat is hívtuk erre a napra, akik 
örömmel fogadták a meghívást.  Szabadkai barátaink ebéd után 
indultak haza, mert estére volt, akinek szolgálatba kellett lépnie. 
Az estébe nyúló rendezvényt Králik Károly „zenésítette” meg, az 
irodista hölgyeket az aktív és a nyugdíjas vezérek pedig jól meg-
táncoltatták. Köszönjük mindazok segítségét, akik a programok 
szervezésében és lebonyolításában közreműködtek, és azoknak 
is, akik munkában töltötték az időt, amíg a többiek kirándultak, 
buliztak. Közben a viszontlátogatásra is sor került, novemberben 
7 balassagyarmati kolléga vendégeskedett Szabadkán. 
A Keletis mozdonyvezetők küldöttsége győri és hegyeshalmi kol-
légákkal kiegészülve töltött el 3 napot Salzburgban és környékén. 
Osztrák barátaink a programok szervezésében, és a vendéglá-
tásban ismét kitettek magukért. Igazán érdekes és egyedülálló 
kirándulásokon vettek részt a Salzburgba látogatók. Utazás a 
gőzvontatású fogaskerekűvel a Schafbergre és a Bajor Freilas-
singban lévő vasúti múzeum megtekintése, mind-mind örök 
élmény marad. Csak az időjárás mutatta kissé barátságtalan 
képét… A MOSZ Keleti tagcsoport tagjai a német GDL Hannoveri 
tagcsoport küldöttségét fogadták, ezúttal Észak Magyarország, 
a Bükk térsége, és természetesen Budapest került bemutatásra. 
Német barátaink a BZmot , a mellékvonali közlekedés, és a Vas-
úttörténeti parkban  a dicső múlt emlékeivel ismerkedtek. A ta-
lálkozó során szó esett a tagcsoporti érdekvédelmi feladatokról, 
a munka szervezéséről, a tagsági rendezvények szervezéséről, a 
szervezetfejlesztésről. Német partnereink tájékoztatást kaptak 
az előttünk álló vasútvállalati össze(vissza)szervezésről is. Terü-
letünk sportélete is pezsgő volt ősszel, főleg a labdarúgók tettek 
ki magukért. A MOSZ Keleti csapata 3. helyezést ért el, az első al-
kalommal kiírt RCHun Vontatási Kupán. A rendezőknek ezúton is 
köszönjük a meghívást, csapatunknak pedig a tisztes eredményt! 
A Fradis tagcsoport november 26-án rendezi meg hagyományos 
4 csapatos tornáját, s közben csapataink a MOSZ Kupa csoport-
küzdelmein is versenyeznek.
A terület tagcsoportjai döntöttek arról is, hogy december közepén 
2 napos területi ülésen értékelik a 2013-ban végzett érdekvédel-
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mi tevékenységet, felkészülnek az integrációt követő feladatokra, 
döntenek a 2014 évi területi rendezvények megszervezéséről, a 
szakszervezeti munka megszervezéséről. A következő évben 
Üzemi Tanács, Munkavédelmi Bizottság választások, MOSZ tag-
csoporti, tisztújító voksolás és rendes MOSZ Kongresszus is lesz. 
Úgyhogy a MOSZ Budapest 
Centrum tisztségviselőiként 
2014-ben sem fogunk unat-
kozni!
Az ünnepek közeledtével 
tagcsoportjaink év végi ren-
dezvényekre várják tagjaikat, 
az Északisok a Kis Gőzösben 
jönnek össze, a Keletis Kará-
csony ezúttal is a Mongolian 
Étteremben lesz. Ide várja a 
Déli tagcsoport vezetősége is 
tagjait 2014 év elején! 
Lapzártakor jött a hír, hogy 
Horváth Lászlót nevezték ki 
2014. január 2-tól a TSZVK Bu-
dapest központvezetői poszt-
jára. Központvezető Úrnak a 
kinevezéséhez a MOSZ Bu-
dapest Centrum nevében gratulálok! Az eddigi TVSZK Budapest 
vezetőjének, Német Zoltánnak pedig, a budapesti MOSZ tisztség-
viselők nevében köszönöm a közös munkát, vitáink során - ame-
lyek legtöbbször előre mutatók és személyeskedéstől mentesek 

voltak – sok tapasztalatot szereztünk, személyében korrekt, fel-
készült, felelős központvezetőt ismertünk meg.
 
Végezetül a MOSZ Bp. Centrum terület tisztségviselői nevében 
Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk tagjainknak, 

mozdonyvezető kollégáknak, 
a MOSZ tisztségviselőinek, 
partnereinknek, a munkálta-
tók képviselőinek. 

Területi hírek

Technikai tussal győzött a szakszervezeti vezető a Dunaferr elleni 
munkaügyi perben.
Három és fél év kellett ahhoz, hogy az ISD DUNAFERR Zrt.-től 
elbocsátott MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE IS DUNA-
FERR Zrt. tagcsoportvezető a jogszolgálat segítségével min-
den jogorvoslati szinten be tudja bizonyítani, hogy jogellenes 
volt a munkáltató rendkívüli felmondása. Az elsőfokú ítéletet, 
amely elsőként mondta ki a Dunaferr jogellenesen bocsátotta 
el a szakszervezeti vezetőt, a munkáltató hallani sem akarta. 
Fellebbezést nyújtott be, teljesen biztos volt abban, hogy a szá-
mára kedvezőtlen ítéletet másodfokon megváltoztatja a Szé-
kesfehérvári Törvényszék. Nem így történt. A Törvényszék is 
jogsértőnek mondta ki a rendkívüli felmondást.Az utolsó jog-
orvoslati lehetőségben bízva felülvizsgálati kérelmet adott be a 
Kúriához, miszerint a bíróságok álláspontja jogszabálysértő az 
MT.4.§-ban foglaltak szerint. A Kúria nem értett egyet, a Dunaferr 
jogértelmezésével, hatályában fenntartotta a jogerős ítéletet. Az 
elbocsátás jogellenességén felül, szakszervezeti tevékenység 
végetti megtorlásból történő elbocsátás megállapítása végett, 
az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult a tagcsoportvezető. 
A rendelkezésre álló iratok bizonyítják a folyamatok során al-
kalmazott közvetlen hátrányos megkülönböztetést, valamint az 
írásban benyújtott szakszervezeti kifogásokat követő, az ezekért 
megtorlásból alkalmazott rendkívüli felmondást. A rendkívüli 
felmondás átadásának módja azt igazolja, hogy a felmondást 
alkalmazó munkáltatói jogú vezető a jelenlévő kollégák előtt 

kívánta megszégyeníteni a szakszervezeti vezetőt. A pozíció-
jának fitogtatásával pedig a tagokat kívánta megfélemlíteni a 
szakszervezeti tevékenységtől, szervezkedéstől elijeszteni. A 
joggal való visszaélés mások jó hírnevének megsértése ez mind 
olyan, amit büntetlenül megtehet egy munkáltatói joggal felru-
házott vezető? Úgy gondoljuk, hogy nem. Mégpedig olyannyira 
nem, hogy az ilyen vezető feleljen tetteiért a polgári bíróság előtt.                                                                                                            
Az, aki emberek egzisztenciájával, munkahelyével, életével ját-
szik vezető létére, a munkatörvénykönyv és a vasúti törvény által 
előírt feltételek biztosítása helyett, az alkalmatlanságát önmaga 
igazolja. Lehet egy ideig erőt fitogtatni, eltaposni azokat a munka-
vállalókat, akik nem osztják a felelőtlen magatartást, de mindez 
előbb-utóbb csúnyán visszaüt. A rendezetlenséget, a szabályta-
lanságokat egy ideig lehet takargatni, mindezért szót emelőket el 
lehet távolítani, de attól az még nem szűnik meg. Azért azon 
érdemes elgondolkodni, hogy a felmondást alkalmazó vezető 
főnökei vajon tisztában vannak-e azzal, hogy a jelzett hiányos-
ságok miért állnak fenn, ezért ki a felelős? Ki az, aki munkaköri 
feladatainak elhanyagolásával, másokat felelőtlenül feltétel hi-
ányosan foglalkoztat? Mi 
tudjuk a választ. Köszönet 
Király György jogtanácsos-
nak, aki mindvégig eltökél-
ten képviselte az ügyemet. 

Dunaferr

Hólik Ferenc
Dunaferr ügyvivő

Barsi Balázs
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„Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt”

Területi híreket egy idézettel kezdeni, kissé furcsa dolog. 
Hogy miért Petőfi Sándor Füstbement terv című verséből válasz-
tottam e pár sort, remélem, írásom végére kiderül!
Sajnos valóban az érzésem az, hogy megállt az idő Miskolcon 
–már, ami a TVSZK-t illeti-, bizonyos tekintetben. Mondhatom 
azt, már évek óta szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a miskolci 
TVSZK-nál másképp működik szinte minden. Állam az államban, 
másképp értik, másképp teszik.

Mint arról korábban beszámoltam 2013 áprilisától Szabó Zoltán 
megvált a TRAKCIÓ-tól. Mivel Üzemi Tanács tag volt, a távozásá-
val járt az is, hogy a megüresedett helyre póttagot kellett behívni.
Az új póttag egy másik szakszervezet tagja, nem mozdonyveze-
tő. Az ÜT elnöke Tóth Ferenc Attila meg is értesítette a behívásról, 
s minden alkalommal neki is elküldte az ülésre szóló meghívót 
időben. Mivel hónapokon keresztül nem jelent meg az ÜT ülé-
seken, s nem tájékoztatott a távolmaradásának okairól, ezért az 
ÜT elnöke e-mailben, a MOSZ tagi levelezőlistája útján –melyen 
az érintett természetesen nem szerepel-, tájékoztatta tagjainkat 
arról, hogy az illető póttag nem jár el az ülésekre.
Történt ez azért, mert a legutóbbi ÜT választás előtt, a faliújságra 
kitett írásukban olyan hangnemet ütöttek meg, amely egyrészről 
valótlanságokat állított, másrészről több szempontból is sértő 
volt. Állításuk szerint az ÜT üléseken csak a gittet rágtuk, s a fő-
nökkel mutyiztunk. Mondták ezt azok, akik egyéni munkaszer-
ződés módosítással keresték meg a munkáltatót, s a „mutyizás” 
rájuk jellemző a mai napig. Aki olvassa e lapot, az némi rálátás-
sal rendelkezhet a MOSZ, és a munkáltatónk miskolci „mutyizá-
sairól”!
Pár nappal az ÜT elnökének tájékoztatója után, az illető levelet 
küldött az összes miskolci mozdonyvezetőnek, aki a munkáltató 
„hivatalos levelezőlistáján” szerepelt.
Állítólag a két diplomával rendelkező póttag, képtelen felfogni, és 
megérteni azt, hogy miért is nem szerepel a MOSZ címlistáján. 
Pedig arról írt ő is! Lehet, hogy a 3. diplomára is szüksége lenne?!
Nem egyszer hallottam, s azt hiszem e példa is azt bizonyítja, 
hogy diplomával nem adnak sem észt, sem intelligenciát! Félre-
értés ne essék, nem kívánom bántani, és megbántani a diplomá-
sokat, de akad különbség!
Póttagunk, magyarázó levelében azt írta, amiről „a mozdonyve-
zetők 90%-a nem is tud”, hogy őt bizony 2000-ben kirúgta a T…..-
L…..-T… „szentháromság”.
Majd bölcsen hozzá tette: 
„Nagy tanítóm mondogatta, hogy a tudatlanságtól a fél tudás 
sokkal rosszabb! (bár Ő ezt a műveletlenséggel hangoztatta)”
-Nagy tanítómnak nevezni, majd rögtön műveletlenséggel illetni 
valakit, véleményem szerint nem igazán ……….. dolog. /Ide több 
jelzőt is írhatnék, de mindenki egészítse ki a saját ízlése szerint!/
Szóval, ismét csak azt látom, hogy káros a két diploma megszer-
zése, mert azzal arányosan csökken az ember emlékezőképes-
sége!
Miért mondom ezt? Azért, mert póttagunk egészen véletlenül el-

felejtette a történteket, vagy csak nagyvonalúan nem beszél róla.
A történet esetében valójában az, hogy a 2000-es ÜT választások 
alkalmával a faliújságra a választási bizottság által kifüggesz-
tett jelölt listából szembesültünk azzal, hogy akkor még MOSZ 
tagként más színeiben indul. Bizonyára sokan tudják, akkoriban 
még a reprezentativitás fontos fokmérője volt az ÜT választáso-
kon elért eredmény. Elfelejti póttagunk megemlíteni azt a tényt 
a levelében, hogy ezek után az akkori tagcsoportvezető megke-
reste, és felhívta a figyelmét arra, hogy lépjen vissza, ne induljon 
a MOSZ ellenében. Azt is elfelejtette, hogy a figyelmét felhívtuk 
arra, amennyiben nem lép vissza, és a MOSZ ellen indul, az Alap-
szabályunkból eredően ki kell, hogy zárjuk. Mellesleg a döntést 
nem a „szentháromság” hozta meg, hanem az akkori testület 
„egyhangúan”, melynek létszáma akkor 10 fő körül volt. A dön-
tésről a mai napig megvannak a dokumentumok, s írásban is ka-
pott erről tájékoztatást. Nem részletezem tovább a dolgot, levele 
személyiséghez fűződő jogokat sértett. Jogi lépéseket ez idáig 
nem tettünk. Az ügy pikantériájához azért hozzá tartozik, hogy 
a munkáltató képviselőjeként azonos email címről küldte az itt 
említett levelét, valamint a mozdonyvezetőknek küldött munkál-
tatói tájékoztatókat, információkat. A bíróságon több alkalommal 
is ezt az email címet nevezte meg a munkáltató hivatalos 
címként. Amikor persze rá kérdeztem a dologra TVSZK veze-
tőnknél a fenti ügy kapcsán, rögtön privát címmé vált. A mai na-
pig erről a címről kapjuk a munkáltató leveleit. Már túl vagyunk 
azon a bírósági eljáráson is másodfokú ítélettel, melyet azon 
munkáltatói intézkedés miatt indítottunk, mert egy kollégának 
nem volt meg a lakáson töltött pihenőideje, s nem vállalta a kö-
vetkező szolgálatot. „Természetesen” a kollégát a TVSZK vezető 
megbüntette, a bíróság viszont a munkavállalónak adott igazat. 
Számomra elképesztő, hogy ilyen vezetői szinten nem érti meg 
valaki, hogy mit jelent az a szó, hogy „utazási idő”.  Ez a kifeje-
zés szerepel a KSZ Helyi függelékében, melyhez annak rendje 
és módja szerint időtartam is párosul, a munkáltató kérésére, a 
tervezhetőség okán. A TVSZK vezető szerint, ha valaki gyalogol, 
akár 3,5 Km-t, az bizony utazik. Csak azt nem tudom, hogy milyen 
„eszközön”? Mert ugye a láb, az testrész, nem pedig „tömegköz-
lekedési eszköz”. Ahhoz, hogy utazzunk, minimum szükségel-
tetik valamiféle jármű. Gondolom én. Az értetlenség, viszont 
továbbra is fennáll.

2013. szeptember 4.-i keltezéssel megjelent egy parancsköny-
vi rendelkezés, melyben a következőek szerepelnek: „ …,vagy a 
külföldön tartózkodás időtartama meghaladná a 4 óra időtarta-
mot, akkor a mozdonyvezető gyalogmenetben vissza kell, hogy 
jöjjön Sátoraljaújhely vasútállomásra, amire 995 kód alkalmazá-
sa mellett 35 perc időt számolhat el.” 
/Hozzá teszem, ez összegszerűen, ha jól emlékszem 1175 Ft kül-
földi napidíj miatt van./ Mivel az itt meghatározott „idő” nem mi-
nősül normaidőnek, mert az nem a vonatkozó előírások szerint 
került rögzítésre, s nem is került a HF-be, ezért Pöstyéni György 
TVSZK vezetőnél konzultációt kezdeményeztem.

Pöstyéni úr, a konzultációt „elutasította”, mert a parancskönyvi 
rendelet számát elírtam.  50.45. helyett, 50.54.-et írtam. Ez va-

Miskolc
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Mozdonyvezetők Szakszervezete

Területi hírek
lóban súlyos elírás.Nem érdekelte az a tény, hogy a konzultáció 
kezdeményezéséről szóló levelemben minden egyes hivatkozási 
pont a normaidőkről, illetve annak KSz. szerinti körülményeiről ír. 
No persze a bíróság nem így állt hozzá. Az is lehetséges, hogy a 
levelet el sem olvasta, mert leragadt a parancskönyv számánál. 
Ez sem lehet viszont, mert a konzultáció kezdeményezése a hi-
vatkozások után szerepelt. Ez véleményem szerint, valami egé-
szen mást tükröz. A 2012.I. törvény szerény ismereteim szerint 
nem tartalmaz olyat, hogy a konzultáció megtartásában mérle-
gelési jogkörrel rendelkezne bár ki is. Nekem ez is azt bizonyítja, 
hogy Miskolcon ezt is másképp értelmezik. A bíróság jogerősen 
elmarasztalta a TRAKCIÓT. Ez is az ablakon kidobott több tízez-
res nagyságrendű pénz. Ezért sem vonnak/vontak felelősségre 
senkit sem! A konzultációval pedig, csak egyetlen célom volt. 
Szerettem volna, ha a normaidő bekerül a Kollektív Szerződés 
miskolci Helyi függelékébe, úgy ahogyan annak meg kellett volna 
történnie. Azóta is gondolkodom azon, vajon egy TVSZK vezető-
nek ismernie kell-e a normaidők megállapítására, és rögzítésére 
vonatkozó KSz. szerinti előírásokat. Ezek szerint nem. Szomorú!
Szokás mondani, „az élet fintora”, ezek után röviddel munkálta-
tóm többször is „elírt” néhány dolgot. Parancskönyvi rendelkezés 
kiadásának dátumát; munkáltatói határozat indoklását többek 
között. Az október havi munkaidő beosztásokat nem adták ki a 
mozdonyvezetőknek határidőig. Az egyik elírás ez volt, hiszen a 
parancskönyvben a kiadás dátuma az előző napra íródott, s csak 
másnap délutánján lehetett azt átvenni. Aznap épp ÜT ülésünk 
volt. Pozitívumként meg kell említenem, hogy akik október else-
jén dolgoztak, tudomásom szerint azoknak elszámolásra kerül-
tek a munkaidő beosztás módosítása után járó összegek. 
Több hónapja próbáljuk a munkaidő beosztás törvénytelenségeit 
kijavíttatni a munkáltatóval. A munkaidő beosztások a heti pihe-
nő idő tekintetében sok kollégánál törvénytelenül készülnek el!
A 2012. évi I. Törvény 106. §.-a pontosan meghatározza a pihe-
nő idő kiadásának szabályait. Minden naptári héten minimum 42 
órát kitevő pihenő időt kell biztosítani. Ezt a törvényi rendelkezést 
nagyon sok esetben durván megsérti a munkáltató. Jellemzően 
ez a probléma Miskolc TVSZK-nál jelentkezik. Mint mindent, Mis-
kolcon ez is másképp működik! A munkáltató még mindig abban 
a tévhitben él, hogy az adott hónap szombatjai, és vasárnapjai
határozzák meg a havi pihenők számát. Ez, 2012.07.01.-től nem 
így van! A vezénylőnktől, még a nyár derekán ígéretet kaptam, 
hogy minimum azoknak a munkaidő beosztását törvény szerint 
készítik el, akik ezt kérik. Ez sem törvényszerű!
 Mondanom sem kell, hogy a probléma továbbra is fenn áll.
Nem csak én, de az ÜT ülésen már kollégáim is felvetették a 
problémát, s várták a megoldást.  Pöstyéni György TVSZK vezető 
az ülésen azt kérte tőlünk, hogy adjunk egy listát, hogy kik azok, 
akik a törvénynek megfelelően akarják a munkaidő beosztásuk 
elkészítését. Ez a kijelentés, avagy kérés azt gondolom önma-
gában nonszensz! Ez is csak annak igazolása, hogy a dolgok 
törvénytelenül folynak. Kompromisszum készségünket igazolva 
azt az ígéretet adtuk, hogy a kollégák megkérdezése után meg-
küldjük a listát. November 22.-én e-mailben tájékoztattam a kol-
légákat a kialakult helyzetről, s kértem azt, „akik a jövőre nézve 
nem a törvény szerint kérik a munkaidő beosztásuk elkészítését 
–azaz nem kérik a heti pihenőidő meglétét-” jelezzék azt vissza 
nekem. A nyolc nap alatt, 2 fős tömeg jelezte azt, hogy neki így 
jó, ahogyan van. Egy fő ebből, igazán nem is értette, hogy miről is 
van szó.  Az összeállított listában ők ketten nem is szerepelnek.

Ígéretem szerint, a listát 2012.12.04.-én megküldtem Pöstyéni 
György TVSZK vezetőnek. Pár órával később választ kaptam tőle, 
amelyben a következőek szerepeltek:
„Tisztelt területi Ügyvivő úr!
Ez annál komolyabb ügy, hogy azt így kelljen lekezelni.
Kételyeim vannak, hogy az Ügyvivő úr kit is képvisel?
Üdvözlettel:
Pöstyéni György
TVSzK központvezető”

(Na tessék! Itt a „MUTYI”! Ugyi?)

Most is csak a döbbenetemnek tudok hangot adni.
„Lekezelni”, sem én, sem a MOSZ nem szokott semmiféle ügyet! 
Főleg nem a tagjainkat érintően!
Azt gondolom, a „lekezelni” szó nem a megfelelő a felvetett 
probléma rendezésére! Emlékeztettem Pöstyéni Györgyöt, hogy 
ÜT ülésen ő volt az, aki kérte a listát./ Persze, az ÜT emlékez-
tetőből ez kimaradt!/ Tájékoztattam továbbá, hogy tagjaink már 
2012.11.22.-én e-mailben értesítve lettek a kéréséről, valamint, 
2012.11.25.-étől a felvigyázó faliújságán is olvashatták az infor-
mációt.
- Persze, ő ezt nem tudhatja, mert információim szerint 
nem szokott arra járni, különösen a beíró folyosóján nem!-
Kételyeit eloszlatni próbáltam azzal, hogy a MOSZ Alapszabálya 
elérhető honlapunkon: www.mosz.co.hu , melyben tételesen fel 
van sorolva a tisztségviselők képviseleti jogosultsága. Egyéb-
ként, azokat képviselem, akik tagjai a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete Miskolc Területének. Mást nem! Mást nem is képvi-
selhetek. Ez axióma!
Kételyeim nekem is vannak a TVSZK vezetővel kapcsolatban, de 
kit érdekel az? Mint szakszervezeti tisztségviselő már 1990 óta 
„van szerencsém ismerni őt”. Igaz személyesen csak sokkal ké-
sőbbről, de híre megelőzte, ami sajnos beigazolódott!
Az „ügyről”:
A fentebb említett ÜT ülésen, a TVSZK vezető azt a tájékoztatást 
adta a pihenő idővel kapcsolatosan feltett kérdésre:
Előírásoknak megfelelően „ahány szombat vasárnap van, annyi 
pihenőt kell kiadni”. Ekkor megkérdeztem azt, hogy hol van ez 
leírva, mert sem az általa átadott KSZ-ben, sem a Munka tör-
vénykönyvében ez nem így szerepel. Azt is elmondtam, hogy e 
kérdést a 2012. évi I. törvény 106. §-a szabályozza. 2012 júliusa 
óta, ez nem így van, ahogy azt a TVSZK vezető tudja! 
Így írásomban tehát eljutottunk a cím utáni idézetben szereplő, 
megállt időhöz!

A TVSZK vezető fenti kijelentéséig azt hittem, hogy Miskolcon, 
csak nem akarják érteni, és csak nem akarják végrehajtani a 
dolgokat. Az arckifejezése, és a kérése is azt tükrözte, hogy azt 
sem tudják, mit hogyan kellene végrehajtani, avagy alkalmazni, 
és nem is tudják, hogy mik a vonatkozó előírások!
Elképesztő, hogy egy TVSZK vezető nincs tisztában a beosztottai-
ra vonatkozó törvényi előírásokkal! A Kollektív Szerződésről nem 
is beszélve.

A 2012. évi I. Törvény egyértelműen szabályozza a heti pihenőidő-
vel kapcsolatos dolgokat.
Azt, 2012. július 01.-től kezdve alkalmazniuk kellene. NEM LEHE-
TŐSÉG, hanem TÖRVÉNYI ELŐÍRÁS! KÖTELEZETTSÉG!
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Biztosan sokan emlékeznek arra, milyen sokszor hivatkoztak 
a munkáltató képviselői az elmúlt időszakban, többek között 
TVSZK vezetőnk is arra, hogy az új munka törvénykönyve szabá-
lyainak változása miatt sok minden megváltozott foglalkoztatási 
körülményeinkben. Gondoljunk csak Kollektív Szerződésünkre! 
Hol is foglalkoztattak az új Mt.-re hivatkozva törvénytelenül 
2012-ben? Utalok itt a munkaszerződéstől eltérő helyen történő 
jelentkeztetésekre. Igen, Miskolcon! Köszönhetően a MOSZ-nak, 
3 hónap után megszűnt a törvénytelenség. Milyen érdekes, hogy 
a heti pihenő idő szempontjából megállt az idő! Miskolcon!
Miskolcon a munkáltató törvénytelen állapotot tart fenn már 1 és 
fél éve! Személy szerint 2013 júniusában értesültem arról, hogy 
több kollégának is olyan munkaidő beosztást készítenek Miskol-
con, amely azon túl, hogy embertelen, még törvénytelen is.
Ekkor telefonon beszéltem vezénylőnkkel, s kértem a törvényes-
ség helyreállítását. Ő azt ígérte, hogy azoknak, akik kérik, törvény 
szerint készíti el a munkaidő beosztását. 
A probléma azonban a további hónapokban is jelentkezett. Csak 
TVSZK Miskolc mozdonyvezetőinél! Az ÜT ülésen nem is én ve-
tettem fel a kérdést ezzel kapcsolatban. Bíztam abban, hogy a 
tett ígéreteket megtartják. Nem így történt! Mégis, kompromisz-
szumként, elfogadtuk azt, hogy kikérjük a kollégák véleményét.

Törvénytelenségbe a Mozdonyvezetők Szakszervezete nem 
mehet, és nem is fog belemenni!

2013 júliusában megtehettem volna, hogy jogorvoslathoz folya-
modom, vagy bejelentést teszek a Nemzeti Közlekedési Ható-
ságnál, vagy a Munkaügyi Felügyeletnél, hiszen a törvénytelen-
séget már akkor több mint egy éve fenntartották itt Miskolcon. 
Mint megannyi mást, kizárólagosan másképp értelmezve, és 

másképp alkalmazva. 
Mégsem fordultam a hatóságokhoz, bíztam abban, hogy békés 
úton is rendezhető a probléma!
Már látom én is, hiba volt!

Tudom, hogy 2014.01.02.-ától a munkáltatói jogkör gyakorlója 
személyében változás következik be, a jelenlegi elképzelések 
szerint. Bízom abban, hogy ez így is lesz! A mozdonyvezetők ez-
zel már nyertek Miskolcon.
Nem tudom jelenlegi TVSZK vezetőnk milyen megbízatást kap 
majd a felálló új START Zrt.-ben. Bármilyen beosztást is kap a 
jövőben, nem fogok abban bízni, hogy jobb belátásra tér, s hogy 
szívén fogja viselni saját beosztottai, többek között a mozdony-
vezetők sorsát, egyéb körülményeit. Sajnos, ezt eddig is így ta-
pasztaltam!

EZ AZ ÚJSÁG, MINT AHOGYAN CÍME IS TARTALMAZZA, 
A MOZDONYVEZETŐK LAPJA!
A MOSZ KIADVÁNYA. ELSŐSORBAN TAGJAINKNAK SZÓL!
MOZDONYVEZETŐI; TISZTSÉGVISELŐI SZEMSZÖGBŐL!

Tisztelt Mozdonyvezetők! Tisztelt olvasók!
Ez úton kívánok mindenkinek SZERETETTELJES KARÁ-
CSONYT, s a  2014-es évre NAGYON BOLDOG, EREDMÉNYES 
ÚJ ESZTENDŐT!

Hív a vasút! Vár a START?
Mert ne feledjük: 
A VÁLTOZÁS ÁLLANDÓ!
Különben is! Nem csak a 
szekér, de az idő is szalad!

Laczai Lajos

Szegeden november 8-án tartottuk a soron következő HÉT 
ülést, ahol a munkáltatón kívül a MOSZ képviselői voltak jelen. A 
MOSZ részéről tájékoztatást kértünk az integráció alakulásáról, 
valamint felvetettük a 2,4% béremeléssel kapcsolatos problé-
máinkat.  A munkáltató a szervezeti változásokról korrekt tá-
jékoztatást még nem tudott adni, de elmondta, hogy várhatóan 
2014.01.02.-tól a Trakció és a Gépészet munkavállalói jogfolyto-
nosan átkerülnek a START szervezetébe. A központi integrációt 
követi a területi integráció, amely a pályavasút területi határai, 
tehát a jelenlegi igazgatósági határok szerint történne, ami azt 
jelenti, hogy országosan hat terület jön majd létre. Területen-
ként, így Szeged területen is két központ lenne, az egyik a Te-
rületi Személyszállítási és Vontatási Központ (TSZVK) a másik 
a Járműbiztosítási Központ (JBK). Várhatóan a TSZVK-hoz a 
jegyvizsgálók, pénztárosok és a volt trakciós munkavállalók 
tartoznának majd. A JBK a karbantartásért, tisztításért és vo-
nat előkészítésért felelne. Létszáma a jelenlegi KJK-ás létszám 
kiegészítve a külsős mozdonyfelvigyázókkal és kocsivizsgálók-
kal. A központvezetők kiválasztása jelenleg folyamatban van. 
A technológiai folyamatok kialakításában a központvezetők ki-
nevezése után várható, hogy érdemi döntések szülessenek. Az 
anyaggazdálkodással kapcsolatos feladatokat valószínűleg a 
JBK-ok fogják végezni. Kérdésünkre elmondta, hogy tudomása 

szerint az egyesülő START továbbra is folytatni kívánja a vonta-
tási szolgáltatásának értékesítését (tehervonatok továbbítása), 
mivel erre már meglévő szerződései is kötelezik, és szerinte 
ez a cég gazdasági érdeke is. Mivel az üggyel kapcsolatban to-
vábbi olyan információval nem rendelkezett, amelyben döntés 
lenne, így áttértünk a következő témára. Második napirendként 
tárgyaltuk a 2013.08.22-én megkötött bérmegállapodással kap-
csolatos problémáinkat. Felvetettük, hogy azok a mozdonyve-
zetők, akik júliustól ugranak, a gyakorlati idő szerinti bértarifa 
táblázatban, gyakorlatilag elesnek a 2,4% béremeléstől, mivel 
a cég az emelést a bértábla összegeinél nem hajtotta végre. 
Mivel a bértábla létét már azzal is elismerte, hogy a soros elő-
relépéseket végrehajtotta, így véleményem szerint megszegte 
a megállapodás utolsó passzusát, ami szerint „a munkáltatók 
a Megállapodás időbeli hatálya alatt a munkavállalók jövedelmi 
helyzetét hátrányosan befolyásoló intézkedéseket nem hoznak”. 
Munkáltató válaszában tájékoztatott, hogy ők a rendelkezések-
nek megfelelően betartották a megállapodást, mivel a megál-
lapodás szerint a 2,4%-os emelést a júniusi alapbérekre kellett 
ráépíteniük, ami meg is történt. Valamint mivel a béremelést az 
egész országban egyformán hajtották végre ezt az ügyet orszá-
gosan kellene tárgyalnunk. Természetesen ezt nem vitattuk, hi-
szen akkor már folytak az ez irányú központi tárgyalások, amik 

Szeged
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azóta köztudottan eredményre is vezetek. A következő HÉT idő-
pontja december 6.
November 11-12-én Gyomaendrődön tartottuk a MOSZ Szeged 
Területének értekezletét. A rendezvényen a hét tagcsoport (Bé-
késcsaba, Szeged, Kiskunhalas, Kecskemét, Szentes, Mezőhe-
gyes, Vésztő) tisztségviselőin kívül részt vet a KÜT és a KMVB 
elnöke, valamint a MOSZ elnöke és alelnöke is. A rendezvény 
első napján az elnök és alelnök urak nélkül vitattuk meg az előt-
tünk álló feladatokat, valamint a tisztségviselők tájékoztatást 
kaptak a tervezett integrációval kapcsolatban, már amennyi 
egyáltalán tudható az ügyről.  Mivel a vállalatok egyesítése után 
minden valószínűség szerint új Üzemi Tanácsokat és új Munka-
védelmi Bizottságokat kell majd választanunk, így ezt a témát 
is megkíséreltük megbeszélni. Másnap reggel már Kiss László 
elnök és Dancsa Attila alelnök urakkal kiegészülve folytatódott 
a program. Először tájékoztatót hallhattunk a munkáltatóval 
történő tárgyalások állásáról, majd beszéltünk a 2013.08.22-én 

megkötött bér megállapodásról, a munkáltató által felmondott 
bértábláról valamint a további tárgyalási stratégiáról. Később 
felvetődtek egyes az előző nap már érintett témák, igaz ezeket 
már országos tekintetben tárgyaltuk. Remélem a rendezvény 
építő jellegű volt, és azt minden résztvevő hasznosnak találta. 
November 13-án a Küldött Közgyűlés elején a munkáltató hu-
mán vezetői bejelentették, hogy a gyakorlati idő szerinti bértábla 
és a Kollektív Szerződés bennünket érintő pontjaiban is megál-
lapodnak velünk, mivel nem szeretnék az integráció folyamatát 
munkaügyi konfliktussal terhelni. A bejelentés figyelembevé-
telével azt hiszem való-
színűsíthető, hogy elértük 
azt a célunkat, hogy az 
integráció ne okozzon hát-
rányt a mozdonyvezetők 
számára. 

Területi hírek

A Rail Cargo Hungaria MOSZ tagcsoportja az elmúlt időszakban 
több rendezvény és találkozó szervezésében és lebonyolítá-
sában vett részt. Szeptember végén a Bakony szívében Vinyén 
tartottunk egy igen kellemes, családias hangulatú csapatépítő 
tréninget. A péntektől  vasárnap délig tartó rövidke hétvégét vál-
tozatos programokkal igyekeztünk színesíteni, amit a természet 
is igyekezett követni a vörös és a barna árnyalatok számtalan 
variációival. Az erdei szálláshelyünk, a Cuha patak völgye, az 
erdei séták, a gombaszedés és a közös főzőcskézések, nagy be-
szélgetések mind a gyerekek, mind a felnőttek körében nagy si-
kert arattak. Mindannyian élményekkel feltöltődve tértünk haza. 

Októberben a kiskunhalasi tagcsoport és a halasi tűzoltók fut-
ballistáit hívtuk meg egy barátságos focimérkőzésre és közös 
ebédre. Korábban, tagcsoportunk focistái részt vettek Kiskun-
halason, Török János kollégánkról elnevezett Kupamérkőzésen. 
E nemes gesztust kívántuk viszonozni, amit a ferencvárosi foci-

pályán tartottunk. A mérkőzések valamennyi 
csapattag kellő fáradtságával végződtek, ami 
után mindenkinek jól esett a Trófea Grill étte-
rem bőséges és energia feltöltő ételei, itókái.
November 13-án, cégünk szervezésében és 
tagcsoportunk lebonyolításában közösen, a 
Vasas Sport Klub sportcentrumának fedett 
pályáin rendezték meg első alkalommal az 
RCH Vontatás Labdarúgó Kupát. Hét csapat 
indult a Fáy utcai pályákon. Az RCH Székhá-
za, az RCH Vontatás 1-es ill. 2es csapattal, a 
RCRomania, a DB Schenker Győr, a MOSZ Bp. 
Keleti, a MOSZ Hegyeshalom, a MOSZ Sop-
ron1-es csapatai mérkőztek meg egymás-
sal két csoportra bontva. A két csoportból a 
RCH Székház és MOSZ Sopron1-es csapatai 
kerültek ki győztesnek. A kupamérkőzésen 
a bűntető rúgások eredményeként a MOSZ 
Sopron 1-es csapat diadalmaskodott, így az 
első Vontatás Kupát Sopron nyerte! A torna 
után vacsorával egybekötött záró rendezvény 

kötetlen beszélgetésekkel és kapcsolatépítéssel végződött. A 
hagyományteremtő sporteseménnyel szeretnénk a kapcsola-
tok erősítésének fontosságát, a testmozgást és egészségünk 

RCH

Szóth Tibor
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megőrzését kiemelni.
Több hónapos előkészítés és tárgyalássorozat után,  a jövő évi 
bérintézkedésekről és béren kívüli juttatások feltételeiről szüle-
tett az a komplex megállapodás, melynek értelmében:
2013 decemberétől 2,4 %-os alapbéremelést biztosít a 6-17 
MMK-ba sorolt dolgozóknak. 
Emellett egyösszegű, egyszeri kifizetést nyújt, melyet a novem-
beri munkabérekkel együtt kap meg minden dolgozó:
6-8 MMK esetén 60.000 Ft-ot,
9-13 MMK esetén 48.000 Ft-ot, 
14-17 MMK-nál pedig 22.000 Ft-ot.
•  Amennyiben az idei év eredménye eléri az üzleti tervben 
előírt célt, akkor 2014. májusi bérfizetéskor újabb egyösz-
szegű egyszeri, kiegészítő kifizetésben részesül minden 
6-14 MMK-ba sorolt dolgozó (6-8 MMK esetén 15.000 Ft-
ot, 9-14 MMK-nál 12.000 Ft).  
•  A 2014. évi VBKJ keretét pedig 475.000 Ft-ra emeli a 
munkáltató. 
A megállapodás mellett a felek külön szándéknyilatkozat-
ban aláírták, hogy kölcsönösen érde¬keltek a középtávú 
foglalkoztatáspolitikai terv megvalósításában. 
Úgy gondoljuk, hogy a megállapodás jól tükrözi mindkét 
fél szándékát, akaratát és nem kevésbé mutatja a bele-
tett munkaórák mennyiségét, nehézségét is. Itt kívánjuk 
megjegyezni, hogy most először és remélhetőleg ezentúl 
mindig a megkötött Vasutas Szakszervezetek Szövetsé-
gének köszönhetően írhattunk alá, a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének képviseletében. 

Hosszú, közel két hónapos tárgyalásokon vagyunk túl, 
ahol persze nem csak a 2014. évi bérekről és juttatások-
ról volt szó, hanem egyéb, más szakszolgálati ágakat 
érintő kérdésekről és a Kollektív Szerződésről folytattunk 
olykor heves vitákat. 

November 18-tól 21-ig tagcsoportunk vezetését meghív-
ta a Cargo Központi Üzemi Tanácsa és a Munkavédelmi 
Bizottsága Velencére, a jövő évi választásokat előkészí-
tő tárgyalásokra. A munkavállalók képviselete mellett, a 
HR Gazdálkodás és Partner Vezető, a Humánerőforrás és 
Pénzügyi Igazgató, az Üzemeltetési Igazgató és a Területi 
Központok Vezetői is részt vettek a három napos ülésen. 
Tartalmas és eredményes értekezlet sorozat volt, amit 
ezúton is köszönünk a professzionális szervezést és le-
bonyolítást végző csapatnak!
Dolgos hónapokon vagyunk túl, de ismét elérkezik az 
advent ideje, ezúton szeretnénk mindenkinek kellemes 
karácsonyi készülődést kívánni.

Fehér József
László levente
Bezdán Mihály

Cargo ügyvivők
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Területi hírek

Belecsapva a közepébe, a 2,4% béremelés mozgatta meg a tag-
társakat. Forrott a drót, s néhányan már bíróságra indultak keres-
ni az igazukat. Ugyanakkor előkerült a demonstráció gondolata 
is, s volt pár továbbmutató telefon, szóval finoman szólva felpap-
rikázták tagságunkat. Erre csak ráerősített a munkáltató a ter-
vezetével, ami elgondolkodtató minden téren. Hisz hirtelen, egyik 
napról a másikra változtatott stratégiát. Szerencse, hogy erőteljes 
tárgyalásokon, kölcsönös érdekek alapján megváltoztatta elkép-
zelését. Ugyanakkor az is kiderült, van olyan vezető, aki szerint 
mi mozdonyvezetők sokat keresünk. Hova lett már az a gondolat 
– „Én azt szeretném, ha az Én embereim (szakmát nem jelölünk) 
az ilyen s hasonló körbe dolgozók közül a legtöbbet keresnék 
(sicc, legalább a felső 90% legyenek bent), hisz akkor biztosan a 
legjobban képzetteket és munkájukhoz legfelkészültebbeket tu-
dom alkalmazni, és tudom ezért maximálisan elkötelezettek a 
cég felé.” Na, ugye ez nem arról szól, hogy elveszünk a béretekből 
valamennyit, s annak egy részét majd „differenciálva” visszaad-
juk. Nem érti senki - de biztos, hogy úgy igaz, ahogy mondom 
- senki, ezt miért is kellene homályba burkolva bevezetni (diffe-
renciálás-teljesítménybérezés). Na, mindegy túl vagyunk rajta, s 
van időnk felkészülni, hogy ilyen meglepetéseket ne érjünk meg. 
Vagy csak az lehet, megtanultuk ilyen meglepetést is hozhat az 
élet, erre számíthatunk. Azt is jól látni, milyen gyorsan zárt össze 
a tagság. Kis grimasz – a tisztségviselőink, kapják a telefonokat 
– „jók voltunk fiúk”.
A Herend – Veszprém közötti vágányzár, segítette a foglalkoz-
tatást, de előbb vagy utóbb visszatérnek az átképzősök, és ilyen 
képzés minket érintően már nem lesz. További képzés lehet, a 
nekünk újtípusok megismerése, valamint annak a néhány vonal-
nak az ismeretszerzése, amin szolgálatot kell végezni. Most már 
megtudjuk előbb vagy utóbb, a terület kiegészül-e Veszprémmel. 
Igaz most először, arról kell tudomást szereznünk, ki nyerte meg 
a vezetői posztot az új felállásba, tehát milyen személyi mozgás 
várható ezen a téren, a területen, ha lesz változás. A cikk megjele-
nése után tudjuk meg. A november s december hónapban az éves 
szabadságterv elkészítését végzik kollégáink maguk részére, 
amit a munkáltató koordinál. Hozzá kell tennem, az éves szabad-
ságterv iránymutatását kifüggesztette a munkáltató mindenki 
számára elérhetően. Érdekes „okmánygyűjtést” végez a cégünk, 
majd háromszáz ember tölti az idejét a végzetsége bemutatásá-
val. Remélem nem tűnt el, nem azért kell háromszáz embernek 
időt tölteni vele. Azért emelem ki, mert lehet, hogy nem minden-
kinek kellene a papírját bevinnie – akkor az ő idejét miért rabolják 
el fölöslegesen – az ilyesmi nagyon bosszantó dolog. Kis szorzó 
tábla – 300*1 (egy órát legalább foglalkozunk vele, megkeressük, 
bevisszük, stb. – aki elveszi tőlünk, ha egy fő, kb. 10-20 perc, ha 
több fő, akkor * aki csinálja, ehhez kell energia, stb. Lassan ösz-
szejön 3-4 munkanap. Igaz a mienk nem munkaidőből megy el, 
akkor most mi van) 
Több programot tartanak, szerveznek a tagcsoportok, mint már 
említettem a november 23-án, Tapolcán volt megtartva a MOSZ 
Kupa őszi döntője. Ugyanakkor van olyan tagcsoport ahol kettő 
hetente, a sportolás jegyében termet bérelnek a kollégák (foci), 
vagy teke versenyeket tartanak. Szombathelyen az év végi „Sakk 
Versenyt” rendezik meg, minden érdeklődő részére, december 28 

– 30-án.
Elhunyt egy volt kollégánk, Gerencsér Miklós volt Zalaegerszegi 
mozdonyvezető, hosszú betegség után tért nyugalomra, pont ez 
ok miatt kellett itt hagynia az utazást, ötvenhárom éves volt.
A területen az átalakulásra várva, lassan kiderül milyen az új 
felállás, s az új felállás szerinti posztokra, kik nyertek a pályázók 
közül. Az átalakulás teljes energiával folyik, pontos s biztos infor-
mációt, a következő lapban tudok - remélem - adni. A foglalkoz-
tatásban pillanatnyilag, lényeges segítséget ad a répaszállítás s 
a „magán vasúti” vasérc. A felfutás, néha 110 %-ra áll, majd visz-
szazökken az alapra. Operatív szolgálatok lettek kivezényelve de-
cember hónapra átlagosan hat óra körül, ezen fogyaszt az előbb 
említett példa. Megállapítható kellene a felfutás. A december 
hónapban oktatás is volt, itt gyakorolhattunk a szimulátoron. A 
vizsgadrukk nélküli gyakorlás, önteszt, pozitív visszhangot adott 
a dolognak. A „gyakorlati óra” megfelelően teljesített, az oktatás 
többi része kis mértékben száraznak tűnt. Az oktatás időt emelni 
kellene, csak kis példák, hogy miért. Azért, mert most mi az, amit 
tudnom kellene mint munkavállaló. A rendszer felállása, komplett 
rálátással. - S hogy miért kell? - rossz kérdés ha felmerül. Ha meg 
lesznek a hozzá tartozó nevek, s titulusok. Azok megnevezésével 
akikkel kapcsolatba lehetek, akár napi vagy alkalmilag - munka-
végzésem alatt. Ez mellett, az ehhez kapcsolódó egyéb felállás. 
Ha ez meg van, még hozzájön vagy jöhet a területi feladatok, vár-
ható új feladatok ismertetése, a hozzá tartozó lehetőségekkel. 
Elég komplexnek tűnik a dolog, s csak egy kérdést érintettem. 
Akkor jön a Kollektív Szerződés változásai, ha függelékünk lesz 
annak a beépülése a kollektív szerződésbe, s ehhez kapcsolódó 
helyi függelékek s stb. Ez mellett a kötelező előírt dolgok, s már 
vége van a majdnem kéthavi alkalommal tartott háromszáz perc 
oktatásnak. Emelni kellene ezt az óra számot. A kisördög súg-
ja, „ezzel emeljük az improduktív időt”. Hiába „valamit valamiért” 
ahogy énekelte valahol egy csapat. A területen a mozdonyvezetők 
képzését folytatjuk, ami az új mozdony típusok s olyan vonal is-
meretek szerzéséről szól, ahol hasznosítható ez a tudás.     
A Mozdonyvezetők Szakszervezete Futball Kupa elődöntője őszi 
bajnokságát Tapolca rendezte meg. November 23-án az ottani 
sportcsarnokban. Az elődöntőn egy csapat nem vett részt, Pápa 
csapata nem jelent meg. Így biztos utolsó helyezettként végzett 
0 ponttal, s kapott 12 góllal. Így, egy biztos győzelme volt minden 
megjelent csapatnak.
A vég eredmény : 
Szombathely, Sopron, Tapolca, Celldömölk, Pápa
Köszönöm a Tapolcai kollégáknak a szervezést, a „harmadik fé-
lidőben” minden csapat a maximumot mutatta, köszönet a kollé-
gáknak. 

Minden Tagtársnak, Kollégának, Munkatársnak, s a kedves ol-
vasónak, ezúton kívánok 
Békés Karácsonyi Ünne-
peket, valamint Boldog 
s Gazdag Új Évet, a Moz-
donyvezetők Szakszerve-
zete Szombathelyi Területe 
nevében.

Szombathely

Horváth György
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Debrecen  
Már nagyon vártuk a november hetedikét, na nem a Nagy ok-
tóberi szocialista forradalom megünneplése miatt, hanem idén 
erre a napra esett, a már  hagyománnyá vált területi bowling 

versenyünk. Az eseménynek rendhagyó-
an a Chili Café  kávéház adott otthont. Nagy 
örömünkre szolgált az eddigi legnagyobb 
létszám elérése.   Kereken 50 főt sikerült e 
néhány órára megmozgatni (plusz a kísérők, 
szurkolók hada),és külön örömmel töltött 
el bennünket szervezőket, hogy munkatár-
saink hosszabb utazást is bevállaltak azért, 
hogy néhány órát jó hangulatban, jó társa-
ságban töltsenek el. Neveztek versenyzők  
Záhonyból, Mátészalkáról, Püspökladány-
ból, de három csapat még Szolnokról is. A 
verseny lebonyolítása kicsit változott az elő-
ző évekhez képest, ugyanis két fordulóssá 
tettük a kiírást. Az első fordulóban bonyolí-
tottuk a csapatversenyeket, ahova háromfős 

csapatok nevezhettek, majd az egyéni versenybe azok juthattak 
be, akik a csapatban a legjobb egyéni kilenc helyezést érték el. 
A vándorkupát sikerült Debrecenben tartani, hiszen immáron 
harmadik alkalommal nyerte debre-
ceni csapat az első helyezést.  A leg-
eredményesebb csapat a Vincze Elek, 
Szabó Kálmán, Hoffer Mihály trió volt 
433 pont gurításával. A második he-
lyezést a Lakatos László, Szegedi Zol-
tán, Kiss András érte el 384 ponttal, 
míg a harmadik lépcsőfokra Szacskó 
Gábornak, Bírczi Jánosnak és Tóth 
Sándornak sikerült felállnia 350 pont 
elérésével. Az egyéni versenyben, az 
ismételt rágurítás után a legjobb ered-
ményt Hoffer Mihály érte el 171 fával, 
második lett Vincze Elek161 gurítás-
sal, és a  harmadik helyezést érte el Sipos András 139 fával, és 
csak negyedik lett Kiss András, pedig a csapatversenyben elért 
157-es gurítása, ami alapján bejutott a döntőbe, jobb helyezést 
vetített elő. De hát ilyen a bowling, nem elég egyszer jól koncent-
rálni, szerencse is kel hozzá !  Mindenkinek Gratulálunk az elért 
eredményekhez! A svédasztalos fogadásnak is nagyon örültek a 
résztvevők, a házigazdánk kitett magáért, mert nagyon finomak 
voltak a fogások. Reméljük jövőre is meg tudjuk ismételni ezt a 
népszerű rendezvényt. A rendezők nevében köszönjük minden-
kinek a részvételt, és szeretnénk megköszönni azt a segítséget, 
amelyet az alapítványtól és az újra funkcionáló sportbizottságtól 
kaptunk. Nélkülük sokkal nehezebb lett volna a verseny lebo-
nyolítása.
 A szórakozás után némi komolyabb téma. Az érdeke-
gyeztetetés a Területen mint olyan, egyenlő a nullával. A Köz-
pontvezető tudatosan lerontja az érdekérvényesítő folyamato-
kat, az ÜT és az MVB törvényi minimumon vegetál, míg a HÉT 
az ügyrendjével ellentétesen működik, vagy inkább nem műkö-
dik. A KSZ Helyi Függelék módosításáról állnak a tárgyalások, 

ezért jogkörnyezeti problémák vannak a 
lakáson töltött pihenő idővel, de problémás 
az állomási vonalismeret nélküli tolatások 
elrendelése is. A kollégák naponta konf-
rontálódnak abban, hogyan is tolassanak 
olyan állomásokon, iparokban, kihúzó és 
összekötő vágányokon, ahova nincs vonal-
ismeretük (a Központvezetőnk szerint elég, 
ha a forgalmi szolgálattevő elrendeli Írás-
beli rendelkezésen). De hát itt nagy baj nem 
történhet hisz lassan megyünk, és a Köz-
lekedési Főfelügyelet, és a KTI is hagy kis-
kapukat, nem beszélve a vontatójárművek 
típuscsalád vizsga tervezetükről. De mi van, 
ha 120-al kell menni. A héten ismét két vonat ment egymással 
szemben Vác és Verőce között ugyanazon a vágányon, és mikor 
az egyik hírműsorban Sigulinszki Tibort a MÁV szóvivőjét kér-
dezték az esetről az átépítés alatt lévő pályán, ököl szabályokra 
hivatkozott, amit be kell, vagy kellene tartani, intézkedési tervről 
beszélt, de amikor konkrétan azt kérdezték tőle, hogy „Mit tesz-
nek azért, hogy a későbbiekben ilyen vagy ehhez hasonló esetek 
ne ismétlődjenek meg, amikor például sokat hallunk arról, hogy 

különböző pályaszakaszokat felújíta-
nak, akkor mondjuk ne legyen kiiktat-
va ez a biztonsági berendezés?” Erre 
a kérdésre már csak kitérő választ 
adott és ismételten csak az intézke-
dési tervre hivatkozott, aminek persze 
része volt az állomás távolságú köz-
lekedés a biztosító berendezés kikap-
csolása mellett. Nyilván tudott arról a 
kiskapuról amit a 100-as vonal átépí-
tése közben alkalmaznak, és direkt 
kikapcsolják a biztosító berendezést. 
Egyszerű a történet : A mozdonyveze-
tő kap egy írásbeli rendelkezést, hogy 

a következő állomásig megváltozott a közlekedési rend. Most-
tól három napig itt állomástávolságú közlekedés van, az hogy 
vannak térközjelzők smafu, az legyen figyelembe nem veendő,-
vagy érvénytelen, a menetrendi segédkönyv, vagy útvonalkönyv 
természetesen nem érvényes és a menetrendi rublikák sem, 
ezenkívül ne 100-al menj, hanem 120-al ezért felül egy második 
dolgozó is, ja és az éberségi berendezést iktasd ki. Amúgy erről 
a forgalom kapott  Végrehaj-
tási Utasítást, oktatva lett és 
vizsgáztak belőle, és el lett 
küldve a Trakciónak is, de ott 
érezték, hogy sántít a történet, 
ezért nem lett belerakva a pa-
rancskönyvbe, ezért oktatva 
se lett, viszont ki lett téve a 
faliújságra, ha valakit érdekel 
olvashatja. Miről beszélünk ? 
ugyanott vagyunk mint eddig, 
meg van hekkelve az utasítás, 
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Mozdonyvezetők Szakszervezete

és csak abban bízhatunk, hogy 
nem történik személyi mu-
lasztás ! pedig az szokott . – 
De megígérték, hogy ebben az 
esetben nem lesz hibáztatható 
a mozdonyvezető ( ha túléli).
 Az elmúl időszak a Terü-
leten a várakozással telt, a kol-
légák nem győzték kapkodni a 
fejüket a gyors történések le-
követése végett. Az egyik nap 
még felmondja a Munkáltató 
a bértarifa táblát, amire nem 

volt hajlandó ráépíteni a csekély béremelést sem, megfűsze-
rezve ezt egy csomó bérelem lerontásának lehetőségével, 
utána már sztrájkhangulatban egyre jobban felhergel-
ve egymást és magukat, cselekvésre készülnek, 
miután jön a jó hír, a Munkáltató visszakozott, 
megvan a megállapodás. Közben ezerrel zajlik az in-
tegráció, sok a kérdőjel, de az már biztos, hogy a Központ-
vezető Úr nem nyerte meg a kiírt pályázatot, leendő főnökünk 
Katona Sándor Úr lett, ezúton is gratulálunk kinevezéséhez. 

Sajnos a Területen nagyon 
sok a hátramaradt megol-
datlan probléma, aminek 
kezelése most már az Ő 
feladata lesz. Természete-
sen mi partnerek leszünk 
ebben, és reméljük sok-
kal jobb munkakapcsolat 
alakulhat ki köztünk, mint 
elődjével. Bízom ebben, 
és ennek szellemében 

mondom, hogy Ered-
ményekben Gazdag 

Boldog ÚJ Évet Kívánok Mindenkinek !

Nemes Zsolt

Területi hírek

Mozdonyszolgálati idő. Újra borzolja a kedélyeket területünkön 
ez a lerágott csontnak tűnő, de nyugvópontra egyelőre nem ju-
tott, az érintetteknek komoly anyagi hátrányt jelentő probléma. 
A történet 2008-ra nyúlik vissza. Szakszervezetünk kötött egy 
megállapodást a munkáltatóval a mozdonyszolgálati idő megál-
lapításának tárgyában.” Mozdonyszolgálati idő a bármely munkál-
tatónál mozdonyvezetői vasúti járműves daruvezetői, mozdony-
fűtői, mozdony segédkezelő, vontatási vonatkísérői munkakörben 

teljesített idő, valamint a mozdonyszolgálatra történt kiképzés 
időtartamából legfeljebb két év.” Sajnos a szövegből kimaradt, 
hogy a mozdonyvezető képzés előfeltételének számító gyakor-
noki utazási időt más (nem vontatási vonatkísérő) munkakörben, 
pl. vonatvezetőként teljesítő munkavállalók ezen időtartama nem 
csak vasúti-hanem mozdonyszolgálati időnek minősüljön. A két 
számított idő közötti különbség a bértábla besorolásnál illetve 
a soros előrelépésnél jelent hátrányt. Területünkön egy 2010-es 
felülvizsgálat során a ’80-as években vonatvezetőként gyakorno-
koskodóknak e megállapodásra hivatkozva csökkentették moz-
donyszolgálati idejüket. Az érvelés, a lefolytatott egyeztetések 
ellenére a korrigálás elmaradt. Sőt : ebben az időszakban munka-
szerződéstől eltérően egy másik központnál foglalkoztatott kol-
légánk helyesen megállapított idejét egy 2013-as újabb vizsgálat 
során kilenc ( 9) hónappal csökkentették. A munkaügyi bírósági 
út elkerülhetetlennek látszódik melyet nehezít az üzemfőnökségi 
időszakból  fellelhető személyi anyagok hiánya.
A dombóvári tagcsoport évről évre az „ Európai Mozdonyveze-
tők Napja” alkalmából vendégül látja tagjait és családtagjaikat. A 
kellemes időtöltést és szórakozást biztosító két nap kiemelkedő 
eseménye a „Tagcsoport-ért” emlékérem átadása. A hagyomá-
nyos ünnepségen Deliné Kardos Erzsébet a tagcsoport  pénztá-
rosa , „ anyukája” vehette át a megtisztelő díjat. Erzsike 1994-től 
vesz részt a Mosz tagcsoporti munkájában. A „ mozdonyvezetők 
édesanyja”-ként az élet minden területét felölelő problémákat old 
meg, munkáját nagy szakértelemmel, elhivatottan végzi. További 
munkájához erőt egészséget kívánunk.
A terület egyik kiemelkedő sport eseménye az „ Egyed Árpád” 
kispályás labdarugó torna. A lebonyolítására  október 11-én került 
sor Dombóváron. Több év kihagyás után „haza” került a vándor 
serleg a házigazdák kiváló teljesítményének köszönhetően.

Pécs
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Rövid hírek...
Eredmények: 1. Dombóvár 
                         2. Pécs
                         3. Kaposvár
                         4. Nagykanizsa
                         5. Vegyi-gyümi
Gólkirály: Valusek László
Legjobb kapus: Szigethy János
Fair play díj: Vegyi-gyümi
November 25-én a pécsi,  26-án a nagykanizsai tagcsoport szer-
vezett tagsági fórumot, melyek vendégei, előadói a Mosz vezető 

tisztségviselői voltak. A résztvevők kimerítő tájékoztatást kaptak 
a meghirdetett illetve aktuális témákról. A felvetett problémákra 
sikerült a fórumokat megtisztelő kollégáknak kielégítő válaszo-
kat kapniuk.

Nettó 6 milliárd 150 millió forintra becsüli az ellenértékét a 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) Zrt. a hálózatán kiépíten-
dő központi forgalomirányítás tervezésének és kivitelezésének, 
amelyre nyílt közbeszerzést írt ki a társaság - a felhívás a hétfői 
Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.
 
A feladat része új forgalomirányító központ létesítése Szombat-
helyen, a csornai központ bővítése, egy új forgalomellenőrző 
üzemirányító központ létesítése Sopronban, továbbá hét vasú-
tállomás biztosítóberendezési távvezérlésének kiépítése.
A projekt egészében az Európai Unió Kohéziós Alapja támoga-
tásával valósul meg.
Az ajánlattevőnek referenciaként fel kell mutatnia az elmúlt 5 
évből, az EU területén végzett, legalább 250 millió forint értékű 
állomási biztosítóberendezés létesítését vagy pedig átalakítását, 
továbbá egy távvezérlő központ telepítését és két állomás távve-
zérlésének kiépítését.
Az ajánlattételi határidő január 16. A legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást kínáló ajánlattevő lesz a nyertes.

MTI

Sínen az új FLIRT motorvonat
Németh Lászlóné nem-
zeti fejlesztési miniszter 
mondott köszöntőt a Sop-
ron-Szombathely-Szent-
gotthárd vasútvonal kor-
szerűsítése keretében 
átadott első FLIRT motor-
vonat avatásán 2013. de-
cember 6-án, Sopronban.
 

projekt összköltsége közel 50 milliárd forint volt, amiből mintegy 
42 milliárd forintot tett ki az uniós támogatás. A száztíz kilométe-
res vasúti pálya villamosításával az elérhető sebesség 120 km/
órára emelkedett. A szerelvények a korszerű biztosítóberende-
zéseknek köszönhetően biztonságosabban fognak közlekedni. 
Az egész vonalszakaszon csökkent a környezetterhelés és a zaj.

A GYSEV Zrt. korszerűsítési projektje utolsó elemeként a ma 
átadott járművel együtt összesen négy új FLIRT motorvonatot 
helyez forgalomba a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vona-
lon. Ezek előfutárai annak a további 48 vonatnak, amelyeket a 
vasúttársaság és a MÁV közös közbeszerzés keretében vásárol 

meg és állít forgalomba 2015 őszéig.
Az alacsonypadlós járművek 200 ülőhellyel és 164 állóhellyel 
rendelkeznek. A GYSEV FLIRT-öket a kor követelményeinek 
megfelelően korszerű utastájékoztató rendszerrel, légkondicio-
náló berendezéssel, WIFI internettel, mobiltelefonok és laptopok 
töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal látták el. A motorvo-
natokon a kerékpárok szállítására alkalmas multifunkcionális, 
akadálymentesített terek szolgálják az utasok kényelmét.
A FLIRT motorvonat a Stadler cégcsoport legsikeresebb termé-
ke: eddig világszerte mintegy 940 darabot értékesített belőle a 
Magyarországon 2005 óta jelenlevő nemzetközi vállalat. A ha-
zai flotta az évtized közepére száznál is több járműből áll majd. 
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Szijjártó Péter a Budapest-Belgrád vasútvonalról tárgyalt 
A magyar és a szerb vas-
úttársaság között a be-
ruházás előkészítésére 
munkacsoport jött létre, 
amely később kiegészül 
kínai delegáltakkal is. 
A Budapest és Belgrád 
közötti vasútvonal felújí-
tásáról tárgyalt Szijjártó 
Péter, a Miniszterelnök-

ség külügyi és külgazdasági államtitkára Dragoljub Simonovi-
ctyal, a Szerb Vasutak vezérigazgatójával pénteken a magyar 
fővárosban - közölte az államtitkár sajtófőnöke, 
Fülöp Judit felidézte, hogy a múlt heti bukaresti Kelet-Kö-
zép-Európa-Kína csúcstalálkozón Orbán Viktor miniszterelnök 
megbeszélést folytatott Li Ko-csiang kínai és Ivica Dacic szerb 
miniszterelnökkel a két fővárost összekötő vasútvonal moder-
nizálásáról.  
 A két ország közötti teher- és személyforgalom felgyorsítását 
célzó beruházások finanszírozásáról és az azokban való részvé-
telről is megkezdődtek az egyeztetések - tudatta. Közlése sze-
rint Szijjártó Péter elmondta: a magyar és a szerb vasúttársa-
ság között a beruházás előkészítésére munkacsoport jött létre, 
amely később kiegészül kínai delegáltakkal is. 
Az államtitkár szerint ez a beruházás hozzájárul azon stratégiai 
cél eléréséhez, hogy Magyarország legyen a keleti áruk Nyu-
gat-Európába juttatásának fő tranzitországa.

MTI

Többmilliárdért épít forgalomirányító központot a GYSEV

Wéber József
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Mozdonyvezetők Szakszervezete

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanács az elmúlt idő-
szakban heti rendszerességgel kapta a munkáltatótól a 
különböző jövőre is vonatkozó utasítás tervezeteket.  A 
munkáltató nagyon termékeny, igyekszik kihasználni azt a 
lehetőséget, hogy a MÁV-START Zrt. újonnan alakult Köz-
ponti Üzemi Tanácsának még kevés a tapasztalata, és Üzemi 
Megállapodás híján, a lehetőségei is a MÁV-GÉPÉSZET KÜT-
nek és a MÁV-TRAKCIÓ KÜT-nek pedig megkérdőjelezhető 
a véleményezési joga, az utasítás tervezetekkel kapcsolat-
ban, hiszen majd mindegyik a MÁV-START Zrt.-re készült. A 
fentebb írt termékenységet alátámasztandóan a munkáltató 
szeptember 24. és november 19 között - ami pontosan 8 hét 
- 13 utasítás tervezetet juttatott el címünkre, ez 1,6 utasí-
tás/hét. A dolog innen kezd érdekessé válni, a Munka Tör-
vénykönyve 264. §, valamint, a Munkáltató és a KÜT közötti 
Üzemi Megállapodás 7. pont szerint a Munkáltató döntése 
előtt 15 nappal kikéri a KÜT véleményét a fenti pontokban 
részletesen megfogalmazott utasítások tervezetéről. Bont-
suk tovább, a KÜT tagjainak havonta 10% (16 óra) munkaidő 
kedvezmény jár. A KÜT minden hónapban egyszer ülésezik 
Budapesten a MÁV- Zrt. Könyves Kálmán körúti székházá-
ban, amely ülés idejét ebből a munkaidő kedvezményből 
fedezzük. Ha a tanácskozásra csak 8 órát veszünk igénybe, 
ami lássuk be a vidékről beutazók számára nem túl sok (a 
MÁV-TRAKCIÓ KÜT tagjainak több mint 90%-a vidéken él) 8 
óra marad havonta 6 utasítás véleményezésére. Hozzáte-
szem, a munkáltató nem igyekszik elősegíteni a munkánkat, 
mert még egyszer sem sikerült KÜT ülésen előterjeszteni 
utasítás tervezetet. Nézzük, hát mire jutunk, az utasítások 
átlagban minimum 40 oldalasak (a 13 utasítás 575 oldal) a 
véleményezési idő 15 nap/utasítás, erre a Mi estünkben 2 óra 
marad, az anyag elolvasására, értelmezésére, és a vélemény 
leírására. Ez tehát – figyelembe véve a 15 napos szabályt - 
havonta 2 utasítás, mi lesz a többivel? Mondhatnánk, hogy 
nem minden esetben van szükség 15 napra, de azt is látni 
kell, hogy nem lehet mindig azonnal leülni és belemélyedni 
a tervezetekbe, eleget kell tenni a munkaszerződésünkben 

előírt kötelezettségnek is a törvény pedig csak ennyi időt 
biztosít. A munkáltató az Üzemi Megállapodásban nem volt 
hajlandó több lehetőséget adni. Azt kell tehát kérni a KÜT 
tagjaitól, hogy azt az utasítás tervezetet, amit a munkáltató 
munkaidejében készít, Mi a szabadidőnk egy részének felál-
dozásával véleményezzük! De melyik részével? A munkaidő 
beosztásunkat megnézve nehéz olyan időszakot találni, ahol 
ezt a feladatot maradéktalanul el tudnánk végezni, hiszen 
a két szolgálat közötti pihenőidők nagyon karcsúak, éppen 
hogy ki tudjuk pihenni a fáradságot. Maradnak a heti pihenő-
napok (48 óra) amit mindenki a családjával szeretne tölteni, 
nem pedig – az előző számításokat figyelembe véve - a ma-
radék 4 utasítás tervezetet véleményezni. Íme, a megoldás: a 
munkáltató ontja az anyagokat, nyugodtan hátradőlhet, mert 
szerinte eleget tesz a törvényi szabályozásnak, és még az 
írásom elején megfogalmazott véleményezési jogot sem kell 
vitatni, az így lefolytatott eljárásban elég nehéz értékelhető 
véleményt megfogalmazni. Az már csak a torta habja, hogy 
a KÜT tagjai az összes szabadidejüket a véleményezéssel 
töltik, azt elküldik, hogy próbáljam összehangolni és időben 
a munkáltatóhoz eljuttatni, milyen lehetőségeim maradtak? 
Még szerencse, hogy nem mindhárom társaság Központi 
Üzemi Tanács elnöke vagyok!

Budapest, 2013. november 21.

KÜT Hírek

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanács (KÜT) hírei

Bordás Imre
KÜT elnök

MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. Központi Üzemi Tanács
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60. Telefon: 06 30 203 16 52 E-mail: mavtr.kut@gmail.com
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Hol a határ? 

A téma, amelyre szeretném a figyelmet felhívni, nem más, 
mint az Írásbeli Rendelkezések. Pontosabban az a helyzet, 
ami ebben a témában kialakult. Tudom már sokszor felme-
rült, hogy egyes vonalakon iszonyúan sok írásbelit adnak, 
lassújelek, pályaépítések miatt. Ami viszont mostanában 
lett jellemző az írásbeli rendelkezések körül, az mindenkép-
pen megér egy két gondolatot. Mire is gondolok? Nagyrészt 
tehervonatok, gépmenetek esetében találkozhatunk azzal, 
hogy a vonat kiindulási állomásán az egész útvonalra kézbe-

sítik az írásbeli rendel-
kezéseket akkor, ha 
a vonat az útvonal 
más rendelkező ál-
lomásain menetrend 
szerint áthalad. Ezzel 
önmagában még nem 
is lenne problémám, 
hiszen az utasítás így 
rendelkezik, de egy az 
ország egyik végéből 
a másik végébe köz-
lekedő vonat esetében 
ez azt jelenti, hogy az 
átadott írásbeli ren-
delkezések terjedel-
me egy ponyvaregényt 
is megszégyenítenek, 
ami már szerintem 
nem lenne elfogad-
ható. Tudom, hogy az 
utasítás szerint nincs 
határa, hogy hány 
darab írásbeli rendel-
kezést adnak egy vo-
natnak, de úgy gondo-
lom, mindenképpen át 
kellene gondolni, hogy 

menyi az, amit még normálisan lehet kezelni. Már csak azért 
is mert szerintem az nem normális, hogy a vezetőálláson 
menet közben a több méter hosszúságú írásbeliken keres-
geti a mozdonyvezető, hogy hol mit kell betartania. Ugyanis 
azt ne mondja senki, hogy egy 35-40 pontos írásbeli minden 
rendelkezését meg lehet jegyezni akkor, amikor az átvé-
telnél élőszóval közlik a kollégával. Illusztrációként közre 
adok egy képet, ami erősen inspirált, hogy egyáltalán fog-
lalkozzak a témával. A képen látható kolléga egy gépmenet 
számára kézbesített írásbeliket tart a kezében. Még mielőtt 
elkezdenétek számolgatni, pontosan kilenc darab írásbeli, 
ami összesen 34 pontot tartalmaz. Természetesen megfe-
lelő betűmérettel, menetiránynak megfelelően sorrendben, 
szaggatott vonallal elválasztva. Szinte már hallom is, ahogy 
most sokan azt mondjátok, ez semmi, én már kaptam en-
nél sokkal többet, 15 - 16-ot vagy tudom is én hányat. Azt 
is tudom, ha versenyt rendeznénk, hogy ki kapta a legtöbb 
írásbelit egy vonatnál, akkor ez a kilenc még a dobogós he-
lyek közelébe sem érhetne. Azonban pontosan ezért kellene 

elgondolkodni a következőn. Vajon menyire fér össze a köz-
lekedés biztonságával az, hogy nemegyszer 10-15 db írásbe-
lin kell keresgetni, hogy hol, hogyan (Hol is van vágányzár 
és mikor kezdődik? Hol van feszment? Milyen lassújel van, 
és melyik vágányon?) végezze a feladatát a mozdonyvezető. 
Mivel egyre sűrűbben fordul elő, hogy tetemes mennyiségű 
írásbeliket kapunk, ezért az sem csoda, hogy a kollégák már 
azon viccelődnek, hogy egy-egy vonat továbbítása során két 
méter húsz centi írásbelit kaptak. Csakhogy véleményem 
szerint ez így nagyon nem jó, és lassan az illetékes emberek 
fejében is megfogalmazódhatna a kérdés, hogy hol a határ, 
kell e határ, az egyszerre kézbesített írásbelik tekintetében. 
Mert véleményem szerint, igenis kellene!   

Szóth Tibor

	  

Közlekedésbiztonság?



Mozdonyvezetők Szakszervezete

30

Már megint reflektorfényben vagyunk

Szakmai kitekintés

A Mozdonyvezetők Lapjának októberi számában „IS-
MÉT RÓLUNK BESZÉLTEK” címmel megjelent cikke-
met a következő mondattal fejeztem be: „Remélem, 
hogy ezek után hosszú ideig nem történik majd semmi 
olyan bennünket, mozdonyvezetőket rossz színben fel-
tüntető esemény, amely a médiumok érdeklődését is 
felkelthetné!” Nos, mint tudjuk hiába reménykedtem. 
Tegnapelőtt, december 2-án ismét egymással szembe 
közlekedett két vonat. Ezúttal Vác és Verőce között.

Baleset szerencsére ezúttal sem következett be, a vonatok biz-
tonságos távolságra megálltak egymástól. A média ezúttal egé-
szen visszafogott hangnemben tálalta az eseményeket. Azért 
bennem kezd kialakulni egyfajta félelem, vagy talán inkább 
aggodalom. Ha a foci nyelvén fogalmaznám meg aggodalmam 
okát, akkor azt mondanám, hogy rövid időn belül ez volt a máso-
dik kapufa. Félek, hogy a harmadik gól lesz.

Vajon mi lehet az oka e szerencsétlen szériának? A mozdonyve-
zetők tudatlansága? Nem hiszem. Az interaktív oktatások alkal-
mával eddig úgy tapasztaltam, hogy járművezetőink felkészült-
sége megfelelő, az elegendő a biztonságos vonattovábbításhoz. 
Akkor hol a hiba? Miért fordulhatott elő kétszer egymás után 
un. „szembemenesztés”, amelyről tudjuk, hogy a világ vasútjai 
a legsúlyosabb veszélyeztetésként tartják nyilván, és nem indo-
kolatlanul.

Egyszer már írtam róla, de nem árt megismételni, a hasonló sú-
lyos veszélyeztetések és balesetek nagyon gyakran rendkívüli 
üzemi körülmények között fordulnak elő (átépítés, üzemzavar, 
kábellopás, stb.), amikor a vonatforgalom nem a napi rutinnak 
megfelelően zajlik, amikor különleges, ritkán alkalmazott sza-
bályok szerint kell eljárni. Ilyen esetekben a laikus azt gondol-
hatná – és jogosan -, hogy ezekre az alkalmakra megvannak 
az előre megírt forgatókönyvek, azokat a közlekedés résztve-
vői valamennyien ismerik, alkalmazni tudják, függetlenül attól, 
hogy mely szakághoz, vasútvállalathoz tartoznak, hogy dön-
téshozóként, rendelkezésre jogosultként, vagy végrehajtóként 
vesznek-e részt a vasúti forgalom lebonyolításában.

Ha belegondolunk, valóban le van írva az utasításban, hogy az 
ilyen, a szokásostól eltérő rendben közlekedő vonatok esetén 
mi az eljárás. A mozdonyvezetők nagy többsége tisztában is van 
vele, de vajon tisztában vannak-e mindezzel a rendelkezésre 
jogosultak, a Végrehajtási Utasítások készítői, a biztosító be-
rendezési szolgálat szakemberei? Erre a feltett kérdésre csak 
nemmel válaszolhatok.

Sokan most valószínűleg felkapják a fejüket és azt kérdezik, 
hogy mire alapozom a fenti sommás megállapításomat? Nos, 
roppant egyszerű. A mozdonyvezetők részére kézbesített Írás-
beli rendelkezésekre. Ezeken az A5-ös méretű papírokon néha 
csodákat olvashatunk. Idéznék néhány gyöngyszemet. Legelő-
ször lássuk, a Szob állomáson 2013. 11.25-én kiállított egyik Írás-
beli rendelkezés 4. pontját.

„Verőce-Vác állomásközben a 358+10 sz. szelvényben levő 359a 
és 359b jelű Vác állomás bejárati jelzőire előjelzést adó önműkö-
dő térközjelzőket az általános fékúttávolság hiánya miatt négy-
fogalmú jelzés adására alkalmasnak alakították ki.”  

A jelenleg érvényben lévő F1-es Utasítás 2.12.2.2. pontja a követ-
kezőket írja: „Az előjelzők a velük kifejezhető jelzési fogalmak 
száma szerint lehetnek:
kétfogalmú és
háromfogalmú előjelzők.”
Mint látható, a Jelzési Utasításunk nem ismeri a négyfogalmú 
előjelzőt. Így persze felmerül a kérdés: Vajon melyik utasítás 
alapján készült ez a rendelkezés? Miért nem tűnt fel a mozdony-
vezetőn kívül senkinek sem a hiba?

Ugyanezen a rendelkezésen Vác állomás végponti oldalán felál-
lított ideiglenes bejárati jelzőkről a következőket írja: „Az iD és iE 
jelű bejárati jelzők minden esetben csak kettő folyamatos sárga 
fénnyel adnak továbbhaladást engedélyező jelzést. A jelzőkön 
két folyamatos sárga fény jelenik meg akkor is, ha a bejárat 
iránya egyenes, illetve a következő kijárati jelző továbbhaladást 
engedélyező jelzésére előjelzést nem adnak.”

Lapozzuk fel újból az érvényes Jelzési Utasításunkat!  2.4.1.2. 
pont. „A továbbhaladást engedélyező jelzések jelzik az érkezési 
és a továbbhaladási sebességet, ugyanakkor előjelzést adnak a 
következő jelzőn várható jelzésre is.
A jelzések nem utalnak a közlekedés irányára, továbbá a helyte-
len vágányra történő kihaladásra.”

Lehet, hogy az Írásbeli rendelkezés szövegének megfogalmazó-
ja egy 1967. előtti Jelzési Utasítás alapján dolgozott? Abban még 
szerepelnek négyfogalmú térközjelzők, a behaladás irányát mu-
tató bejárati jelzők, amelyek nem adnak előjelzést a következő 
jelzőre. Ha így van, akkor sürgősen új, érvényes utasításokat 
kellene beszereznie, és azokat tanulmányoznia.

Egy másik „gyöngyszem” 2013. 12. 03-án állíttatott ki Török-
szentmiklós állomáson. Ez a rendelkezés arról értesíti a vonat 
személyzetét, hogy Fegyvernek- Örményes és Törökszentmik-
lós között a vonat állomástávolságban közlekedik, a vezető jegy-
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vizsgáló a mozdony vezetőállásán köteles a szolgálatát ellátni, 
mint figyelésre kötelezett dolgozó, a mozdonyvezető az E1-es 
Utasítás előírásainak megfelelően kapcsolja ki az EÉVB beren-
dezést, a térközjelzők érvénytelenek, kivéve a bejárati jelzőkre 
előjelzést adó önműködő térközjelzők.

Ez utóbbi szöveg megfogalmazója már kezd felzárkózni, hiszen 
ismeretanyagban a lemaradása már nem több évtizednyi, mind-
össze néhány hónapos, bár az augusztus 26-án érvényét vesz-
tett paragrafusokat sem tudja pontosan.

Sorolhatnám még jó ideig vezetőink hozzáértésének hiányos-
ságait bizonyító rendelkezéseket, rendeleteket, de nem teszem, 
mert ahhoz nincs elég hely e lap hasábjain. Azon mindeneset-
re érdemes elgondolkodni, hogy mindez milyen hatással van a 
végrehajtó szolgálat dolgozóira, gondolok itt elsősorban a moz-
donyvezetőkre, hiszen ők viszik a bőrüket a vásárra, ők vannak 
egyedül, baleset vagy veszélyeztetés esetén őket találják meg 
először, ők vannak kiszolgáltatva a médiumok szenzációhajhász 
hazugságáradatának, ha pedig a balesetben életükkel fizetnek, 
a felelősséget könnyen rájuk lehet húzni, hiszen egy halott már 
nem tud védekezni. (Lásd, a zebegényi balesetet, ahol szerintem 
a mozdonyvezető ártatlan volt – ennek az ellenkezőjéről soha, 
senki nem fog tudni meggyőzni -, a valódi felelősök pedig soha 
nem lettek megnevezve a nagy nyilvánosság előtt! Azon vitat-
kozhatunk, hogy az Utasítás minden egyes betűjét szigorúan 
betartotta-e vagy félreértelmezte azt, aminek egyértelműnek, 
logikusnak és világosnak kellett volna lenni.)  

De térjünk vissza a múltból napjaink problémájához! Hiába tud-
ja a szerencsétlen mozdonyvezető az Utasítást, ha a vezetők és 
rendelkezésre jogosultak tudása hiányos, fellépésük pedig arro-
gáns. A masiniszta egyedül van, hatalmi szóval sokszor könnyű 
rá nyomást gyakorolni, hiszen amúgy is feszülten végzi a mun-
káját, tudja, hogy orwelli módszerekkel figyelik szinte minden 
mozdulatát, tudja, hogy a munkáltatója nem fogja megvédeni, 
hogy könnyen munkaügyi jogvitába keveredhet, sőt az állását is 
elveszítheti. Ezért sokan nem vállalják fel a konfliktust, elfogad-
ják az önmagukban veszélyeket hordozó rendelkezéseket, csak 
a vonat haladjon, csak eseménylapot ne kelljen írni! Ha valaki 
mégis belemegy egy vitába (amelynek a vége vonatkésés, anyá-
zás, fenyegetőzések, eseménylap írása, majd jegyzőkönyvezés) 
mindig ott motoszkál az agyában a bizonytalanság érzése, hogy, 
vajon nem jött-e ki valami módosítás, vagy állásfoglalás – hi-
szen napjainkban már nem is annyira utasítások, hanem állás-
foglalások alapján dolgoznak a vasutasok – ami esetleg elkerül-
te a figyelmét.

Száz szónak is egy a vége. A vasúti felső és középvezetők vala-

mint a rendelkezésre jogosultak ismerethiánya, az utasításaink 
kuszasága, a járművezetőkben (szerintem tudatosan gerjesz-
tett) meglévő szorongás, megfelelni akarás, együttesen vezettek 
oda, hogy a súlyos veszélyeztetések száma a még elfogadható 
nulláról rövid idő alatt kettőre emelkedett. (A turai esetet most 
nem számolom ide, bár szervesen kapcsolódik a mai témám-
hoz.)  Talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a HIVATAL 
ne a mozdonyvezetőket macerálja az idiotizmus határát súroló, 
teljesen felesleges, a biztonságot egyáltalán nem növelő vonal- 
és állomásismereti vizsgákkal, hanem a rendkívüli helyzetek 
lebonyolításának szervezésében részt vevő és az ilyenkor alkal-
mazandó Végrehajtási Utasítások elkészítésén fáradozó vezető 
beosztású munkavállalók tudását hozza magasabb, mondhatni 
elfogadható szintre.  

Van még egy dolog, amiről szeretnék szót ejteni! Értesülésem 
szerint Kelenföldön és Vác állomáson is az történt, hogy a kijáró 
vonat a helytelen vágány felé közlekedett. Vita alakult ki egyes 
kollégák között, hogy megfelelően szabályozza-e az utasítá-
sunk, hogy mikor és mi módon járhatunk ki helytelen vágányra. 
Ezen kár vitatkozni, mert itt a szabály világos és egyértelmű. Idé-
zem a hatályos F2-es Utasítás szövegét:
15.14. Közlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felsze-
relt kétvágányú pálya helytelen vágányán
„…nem kell Írásbeli rendelkezéssel értesíteni (a vonatok sze-
mélyzetét) a helytelen vágányon történő közlekedésről és annak 
okáról akkor, ha a helytelen vágányra az egyéni kijárati jelző to-
vábbhaladást engedélyező jelzése mellett lehet kihaladni.”  
Ebből az következik, hogy minden más esetben értesíteni kell a 
vonatszemélyzetet a helytelen vágányon való közlekedésről.
Ha a vonat hívójelzéssel jár ki a helytelen vágányra, az értesí-
tés mellet mindenképpen meg kell követelni, hogy a Hívójelzés 
feloldása jelző kivezérelt állapotban legyen látható. Ebből lehet 
megtudni, hogy a menetirány nekünk van beállítva. Ha ez nem 
lenne lehetséges, senki, még a miniszter sem rendelheti el, 
hogy hívójelzéssel helytelen vágányra járjunk ki. A feloldó jelzés 
működésképtelensége esetén (vagy ha egyáltalán nincsen fel-
szerelve), ha a váltók a helytelen vágányra terelnek, nem szabad 
a jelzőre hívójelzést kivezérelni, a vonatot értesítés után a nem 
kezelt, továbbhaladást tiltó főjelzők melletti közlekedés szabá-
lyai szerint kell a helytelen vágányra indítani!

Ezek után ismét csak ama reményemnek adok hangot, hogy 
hosszú-hosszú ideig nem kerülünk ismételten reflektorfénybe! 
Vagy, ha igen, akkor csak jókat mondanak rólunk.    
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Sokkoló

Elismerem, a cím kissé sokkoló.  
Az utóbbi pár évben, ha nem is ilyen sokkoló módon, de azért 
sokszor éreztem azt, hogy a munkáltatónak csak az a célja, hogy 
minden áron megbüntesse mozdonyvezetőinket. Bár a két „mű-
ködtetést hátráltató” vezető, aki az önálló gondolkodás, és cse-
lekvés képességét elvette néhány vezetőnktől, nincs a cégnél, 
de szellemiségük erősen rögzült. Hatása, még ma is érezhető.
Munkáltatói intézkedés kapcsán, többször is kénytelenek vol-
tunk bírósághoz fordulni, melyekből az óta több is, másodfokon, 
jogerősen is a mi, azaz a munkavállaló igazát bizonyította. A 
még folyamatban lévő ügyeink is csak jóval kecsegtetnek. Csak 
abban az esetben fordultunk jogorvoslatért, amikor tudtuk, hogy 
a munkavállalónak van igaza. Bármilyen érv hangzott el a mun-
kavállaló mellett, nem hatotta meg a munkáltatót, még ha az alá 

is volt támasztva.
A munkáltatónak joga van a határozat meghozatalára, még ak-
kor is, ha a munkavállaló nem sértette meg az utasításokat, és 
esetleg a törvényeket sem. Legfeljebb mehet a bíróságra.
Nem tudom, ki miben van érdekeltté téve, milyen elvárásoknak 
kell megfelelnie. Azt tapasztalni viszont, hogy nem számít mi 
lesz a vége, mennyibe fog ez a cégnek kerülni, az már, legalább 
is számomra érthetetlen.
Mind ezek együttesen mutatják azt, hogy semmi nem számít, 
csak az, hogy a mozdonyvezető meg legyen büntetve (lásd se-
besség riasztás).
A tárgyalások folyamán gyakran éreztük azt, hogy a cég képvi-
selője szándékosan húzza az ügyet. Persze, ha belegondolunk 
abba, hogy a cég képviselőinek egy órára eső díja 20 ezer Ft + 
utazási költség, akkor talán érthetővé válik.
Azt gondolom, és állítom is, ha minden esetben az objektív fe-

lelősségre vonás, és a megegyezés lett volna a cél ügyeinkben, 
akkor elkerülhetővé vált volna a bírósági eljárás, és a TRAKCIÓ 
Zrt.-nek ez nem került volna egy fillérjébe sem.  Volt, amikor 10 
ezer forint volt a tét, a cégnek ez mégis legalább 100 ezer forint-
jába került.
Ráadásul hozzá teszem azt is, hogy gyakran azért nyertünk a 
bíróságon, mert szakmaiatlan, hozzá nem értő módon kerültek 
megfogalmazásra, és leírásra a munkáltatói határozatok. Per-
sze ezért, senkit nem vontak felelősségre. Utasítás pontokat fel-
sorolni könnyű, de nem mindig elegendő. A CTRL C, és CTRL V 
alkalmazásakor pedig ügyelni kellene arra, hogy kire, mire, mit, 
hová másolunk be. Ha nem is figyel reá senki, de legalább akkor, 
figyelmesen kellene elolvasnia annak, aki leírja, és elolvasnia 
annak, aki aláírja. Persze ez az eljárás is csak akkor vezet ered-

ményre, ha tudja azt a leíró, hogy mit is írt le, 
az aláíró pedig azt, hogy mit ír alá.
Az aránytalan büntetés az, amit nem tud el-
viselni sem mozdonyvezető, sem szakszer-
vezet. Az aránytalanság az, ami érthetetlen. 
Vagy érthető? Már mintha a cél megegyezik a 
címben megfogalmazottal.

Most akkor egy kicsit foglalkozzunk az MFB 
által küldött sebességtúllépés riasztásokkal.
Sokan fogalmazták azt meg az utóbbi idők-
ben, hogy ez milyen fontos dolog a vasúti köz-
lekedés biztonsága szempontjából.
Én pedig hozzá teszem azt, amit szinte min-
den mozdonyvezető, hogy fontos lenne akkor, 
ha a riasztás a jármű vezetőjének is szólna. 
Így, csak azt a célt szolgálja, hogy megbün-
tethessék a mozdonyvezetőt.

Mint, ahogyan azt a cím is írja.
Nézzük a gyakorlati példát. Kör IC Budapest 
Nyugati pályaudvarról Budapest Keleti pá-
lyaudvarra, avagy fordítva. Közel 400 kilo-
méter távolság. Elindul a vonat a kiindulási 
állomásról, és 10 kilométer megtétele után a 
mozdonyvezető úgy dönt, hogy már pedig ő, 

140 km/h-s sebességgel, vagy amit bír, úgy megy tovább, mert 
késik a vonat, meg egyébként is úgy tartja kedve (volt már ha-
sonló, emlékszünk ugye, tolatási átkapcsoló alkalmazása, 100 
km/h-s körüljárás). 
Mi történik? Megy a riasztás a szerverre, a szerver küldi a ri-
asztást a reszortosnak. Állítólag. Közben ki tudja, hogy mennyi 
idő telik, vagy telt el? Lehet, hogy órák, vagy esetleg napok. Az 
IC, meg réges-régen célba ért, már ha ki nem borult valahol út 
közben. Tett, vagy tesz valamit azért a cég, hogy ne történhessen 
ez meg?
Tudom, extrém a példa, de előfordulhatna. Mint ahogyan az is, 
hogy kisebb sebességnél, kisebb mértékű túllépés esetén is 
katasztrófa következhetne be. Most akkor mi is a cél? Büntetni, 
vagy megakadályozni azt, hogy bármilyen csekély mértékben is 
előfordulhasson sebességtúllépés?
Amíg a jármű vezetőjét nem figyelmezteti semmi sem az adott 

Minden áron felkoncolni!
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pillanatban, számomra a cél egyértelmű. Megbüntetni, nem pe-
dig cselekvésre figyelmeztetni. Úgy vélem, ez lenne a lényege a 
dolognak: „cselekvésre figyelmeztetni”! Nem a reszortost, nem 
a jogkörgyakorlót, hanem a jármű vezetőjét!
Ez történik? A választ mindenki megadhatja.
Hiába megy a riasztás a szerverre, hiába megy a reszortosnak, 
attól még a vonat sebessége nem csökken.
Baleset viszont bekövetkezhet, mert a vonat sebessége na-
gyobb a megengedettnél, de semmi nem figyelmezteti cselek-
vésre a mozdonyvezetőt. Attól még bekövetkezhet a baleset, ha 
a reszortos a riasztásról esetleg 3 nappal később szerez tudo-
mást, majd napokkal később hallgatja meg a jármű vezetőjét, és 
esetleg hetekkel később vonja azért felelősségre a munkáltatói 
jogkör gyakorlója. Mind ezektől a mozdonyvezető nem fogja a 
sebességet csökkenteni az adott pillanatban. A lényeg láthatóan 
tehát nem az, hogy „LASSÍTS!”, hanem az, hogy „megbüntette-
lek”.
Nem helyeslem a sebesség túllépését, főleg, ha az szándékos, 
és ahhoz, még nagy mérték is társul!
 Azt viszont tudjuk, hogy a jelenlegi vontatójárműveink műszaki, 
és egyéb paraméterei miatt, sebességet nem csak szándékosan 
lehet túllépni, főleg nem relatívan rövid távolságban. 
Azt a vezetési technikát; gyakorlatot, amit hosszú évtizedeken 
keresztül alkalmaztunk, el kell felejteni!
Ha a cég bármilyen szintű vezetői a riasztások megjelenéséig 
ezt a gyakorlatot megtűrték, nem úgy kellene megváltoztatni 
azt, hogy mindenkit rá kényszerítenek a felelősségre vonásokon 
keresztül, hanem talán illett volna legalább tájékoztatni, felhívni 
a mozdonyvezetők figyelmét arra, hogy a jövőben mit várnak el 
tőlük, illetve mire számíthatnak. Ebből a szempontból, nem csak 
a mozdonyvezetők a felelősek!
Ne érdekeljen senkit sem a vonat! Csak az, hogy a sebességet 
biztosan ne lépje túl senki sem, egy centiméter távolságban 
sem, 1 km/h-val sem. 
Tudjátok, a megengedett sebesség mindig csak: „LEGFELJEBB”!
Azt viszont mindenkinek magának kell eldöntenie – mert ezt 
sem oktatták-, hogy a jelenlegi sebességmérő órák megbízha-
tóságából eredően 5, vagy hány km/h-val kisebb sebességgel 
kell közlekednie, hogy a „LEGFELJEBB”, az ténylegesen is VA-
LÓS LEGYEN!

Alapítványi hírek, 2013. 
második félév
Alapítványunk kuratóriuma 2013 júliusában, augusztu-
sában, októberében és novemberében ülésezett.

Az üléseken általában a kuratórium elnöke és 
legalább két tagja vett részt. Összesen 31 
kérelmet bíráltunk el, két esetben eluta-
sításra került a kérelem, öt esetben pedig 
kiegészítésre várunk.
A 24 kérelemre összesen 810 000Ft-ot fi-
zetett ki alapítványunk, ennyivel tudtunk 
segíteni a hozzánk fordulókon.
A NAV-tól két ízben is levelet kaptunk, az 
elsőben arról értesítettek minket, hogy az adózók 
rendelkezése szerint 4 644 262Ft-ot kapunk az adó 1% után. A 
másik értesítés november hó 20.-án érkezett ebben is 1%-os 
felajánlásról kaptunk hírt 105 198Ft értékben. Összesen 4 749 
460Ft-ot utalt át a NAV.
Köszönjük valamennyi kollégának, szimpatizánsunknak, hogy 
adójuk 1%-át szervezetünk számára felajánlották. Ebből az ösz-
szegből tudjuk fenntartani a nehéz anyagi helyzetbe került kol-
légák érdekében végzett segítő tevékenységünket.
A novemberi ülés folyamán áttekintettük az „Adj egy ötöst” akció 
eredményét. Még most is folyamatosan érkeznek utalások akci-
ónk keretében a számlánkra. Sajnos a várakozásoktól elmaradt 
az adakozó kedv, jobb eredményre számítottunk, eddig kb. 700 
000Ft befizetés érkezett hozzánk. Több magánszemély, tagtár-
saink, MOSZ vezető tisztségviselők is tettek nagyobb összegű 
felajánlást alapítványunk javára. Minden támogatást nagyon 
köszönünk! Korábban azzal a kéréssel fordultunk az alapítóhoz, 
hogy az alapítványt adománnyal támogassa. Erről pozitív dön-
tés született a június 04. Küldöttközgyűlésen. Ugyanekkor nem 
kell teljes mértékben igénybe venni ezt a támogatást, mert az 
időközben megérkezett az adó 1%- a számlánkra, zavartalanul 
folytathatjuk segítő tevékenységünket. Kérjük a kollégákat, fő-
leg azokat, akiken már segített az alapítványunk támogassák az 
„Adj egy ötöst” akció keretében alapítványunkat. Közelednek az 
ünnepek, gyakoroljuk az adakozás, az önzetlen segítés nemes 
hagyományát. A felhívással találkozhattok a munkahelyeken, 
felvigyázóban kaphattok csekket, vagy utalhattok közvetlenül 
az alapítvány számlájára.
Kérek minden segíteni akaró kollégát, támogassa adomány-
gyűjtő akciónkat.

Számlaszámunk: 11706016-20806949

Alapítványunk következő ülését 2013. december 13.-án 
09.00-tól tartja a MOSZ székházban. 

Az alapítvány kuratóriuma nevében:

Laczai Lajos Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke
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Csak nyugodtan…. 
12 év mögötte, 12+1 érv mellette

Örömmel tudatom, hogy immár 12 éve gyümölcsöző a kapcsolat 
a MOSZ és az Union Biztosító között. Már annak idején is az hívta 
életre a speciálisan ránk szabott biztosítást, hogy tudtuk, nem 
könnyű pályát választottunk. Rohanó hátköznapok, éjszakázás 
és a folytonosan jelenlévő veszélyforrások mellett az évek nem 
múlnak nyomtalanul. Nem titok, hogy ma hazánkban a moz-
donyvezetők átlagéletkora 44 évre nőtt, ráadásul a nyugdíjba 
vonulás lehetősége is későbbre tevődött át. Így a biztosítás mit 
sem vesztett aktualitásából, sőt! Ezen tények arra ösztönöz-
tek bennünket, hogy modernizáljuk, bővítsük, az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján átdolgozzuk azt. Persze mindvégig szem 
előtt tartva a korábbi alapelvet:
„Megfizethető áron, kiváló szolgáltatásokat kell nyújtani!”
Így a biztosítással rendelkezők a meglévőkön túl további beteg-
ségi szolgáltatásokat kapnak változatlan áron. Ily módon 12+1-re 
bővült a biztosított kockázatok köre. Újdonságként egy maga-
sabb kategóriájú „B” extra csomag is bevezetésre került.
A MOSZ – Union csoportos biztosítás ideális mindazoknak, akik 
biztonságban szeretnék tudni saját és családjuk jövőjét, hiszen 
nem tudhatjuk, mit hoz a holnap. Használd ki a csoport számára 
biztosított előnyöket, és köss több ezer Forint értékű biztosítást 
pár százért csupán! Kedvező ajánlataink már havi 600 Ft-tól el-
érhetőek. 
Ha van már MOSZ-Union csoportos biztosításod, nézz utána a 
változásoknak, ha nincs, úgy ajánlom figyelmedbe ezt a kihagy-
hatatlan biztosítási formát. Építsd ki saját biztonsági hálódat a 
vasút és a szakszervezet nyújtotta lehetőségek segítségével: 
Vasutas Egészségpénztár, Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár, 
MOSZ – Union biztosítás együttese szinte minden élethelyzetre 
magas szintű védelmet és biztonságot nyújt, mindezt jelentő-
sebb kiadás nélkül.
Ráadásként 2013 december 1-től a MOSZ az Union biztosító által 
minden szakszervezeti tagnak és családtagjának térítésmen-
tesen utasbiztosítást ad. Az utasbiztosítás prémium kategóriát 
képvisel, a világ minden országára érvényes, akár egy napra is 
igényelhető. Így akkor is rendelkezel biztosítással, ha csak egy 
rövid kirándulást teszel a szomszédos országokban. Az ügyfél-
szolgálat a nap 24 órájában elérhető, a segítségnyújtás magyar 
nyelven történik. A balesetbiztosítási védelem az elindulás pil-
lanatától hazaérkezésig él, ezáltal Magyarország területére is 
érvényes. A biztosítás kiterjed az alábbi, nem versenyszerűen 
űzött sportokra is: síelés, snowboard, vadvízi evezés, búvárko-
dás 40 m-ig, magashegyi túrázás max. 5000 m-ig. Részletek a  
www.mosz.co.hu honlapon utasbiztosítás címszó alatt olvas-
hatóak. Mind a csoportos biztosításba, mind az utasbiztosításba 
való belépés és ügyintézés a MOSZ-on keresztül történik egy-
szerűen és gyorsan, felesleges sorban állás nélkül. Érdeklődni 
a MOSZ központban dolgozó két kolléganőtől lehet: Kaáli Zsuzsa 
és Oszvald Fruzsina, akik mindenben készséggel állnak rendel-
kezésetekre.
Végezetül minden kedves kollégának és családjának Boldog, 
Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánok.

Üdvözlettel,
 Balázs Gyula
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MOSZ-UNION CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS

Szolgáltatások A csomag 
600 Ft/hó

B csomag 
800 Ft/hó

B-extra   
1600 Ft/hó

Életbiztosítás bármely okból bekövetkező halál esetén 600 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Baleseti halál esetén plussz 500 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Baleseti rokkantság már 1%-tól 100 %-ig arányosan 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft

Baleseti maradandó egészségkárosodás 50%-ot meghaladó egyszeri 
térítéses

500 000 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft

Baleseti csonttörés 20 000 Ft 20 000 Ft 40 000 Ft

Balaeseti égés 20 000 Ft 20 000 Ft 40 000 Ft

Baleseti múlékony sérülés( 28 nap táppénz) 10 000 Ft 10 000 Ft 20 000 Ft

Baleseti kórházi napi térítés legalább 5 nap elérése után, max 50 na-
pig-naponta

2 000 Ft 2 000 Ft 4 000 Ft

Baleseti műtét, súlyossági fok szerint 50-200%-ig 100 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft

Betegségi kórházi ápolás 5-50 napig naponta 3 500 Ft 3 500 Ft 7 000 Ft

Betegségi műtéti térítés súlyossági fok szerint 50-200%-ig 150 000 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft

Kritikus betegségek - szívinfarktus, rákos megbetegedés,agyi érkataszt-
rófa, by-pass, szervátültetés, veseelégtelenség

100 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft

Teljes és végleges munkaképtelenség 100 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft

Belépési feltételek: Egyéb tudnivalók

díjlehívás lehetősége lakossági folyószámláról belépés után azonnal indul a biztosítási védelem

belépési nyomtatványok kitöltése ( 3 db)
kivéve  a kritikus betegségeknél, itt 3 hónap  a vára-
kozási idő

családtag is beléphet
belépés és kárrendezés egyszerűen a MOSZ közpon-
ton keresztül

Belépési korhatár                                                                                                     
kifizetett összeget saját címre vagy folyószámlára 
utal a biztosító adó- és járulékmentesen

 18-55 éves korig
folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosí-
tás fenntartása érdekében

Részletek és feltételek a www.mosz.co.hu honlapon.                                                                                                           
Bővebb felvilágosítás telefonon hétköznap 9-13 óra között:                                                                                                                    
Kaáli Zsuzsa +36 30 825 5887 Oszvald Fruzsina +36 30 639 0910
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Integráció

Területi Személyszállítási és Vontatási Központok
Budapest – Horváth László
Debrecen – Katona Sándor
Miskolc – Bakos Csaba
Pécs – Ábrahám Attila
Szeged – Huszár Zoltán
Szombathely – Hangó Pál

Járműbiztosítási Központok
Budapest – Neue Vilmos
Debrecen – Bujdosó János
Miskolc – Zelenák Zoltán
Pécs – Gáspár István 
Szeged – Szilágyi Károly
Szombathely – Nagy Alfonz

A MÁV-START e-hírlevél szerint kialakításra kerültek a Területi Személyszállítási és Vontatási Központok és a 
Járműbiztosítási Központok. Hosszú pályáztatási folyamatot követően a központvezetői kinevezések megtör-
téntek az alábbiak szerint:.

Szeged Szeged
 Békéscsaba
 Kiskunhalas
 Szentes
Debrecen Nyíregyháza
 Záhony
 Debrecen
Miskolc Miskolc
 Füzesabony
Budapest Bp. Keleti
 Hatvan
 Bp. Déli 
 Győr
 Bp. Nyugati

Székesfehérvár
 Ferencváros
 Szolnok
Pécs Pécs
 Dombóvár
 Nagykanizsa
Szombathely Celldömölk
 Tapolca

TSZVK TELEPHELY TSZVK TELEPHELY
 Szolnok
 Békéscsaba
Járműbiztosítási 
Központok 
 Budapest
 Budapest 
 Istvántelek
 Budapest 
 Ferencváros
 Budapest Keleti
 Hatvan
 Szolnok
 Győr
 Székesfehérvár
 Miskolc
 Miskolc

 Debrecen
 Debrecen
 Záhony
 Fényeslitke
 Nyíregyháza
 Szeged
 Szeged
 Békéscsaba
 Szentes
 Pécs
 Pécs - Pécsbánya
 Nagykanizsa
 Dombóvár
 Szombathely
 Szombathely
 Celldömölk

VASÚTIJÁRMŰ JAVÍTÁS 
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A MÁV Csoportban zajló integrációs folyamat újabb, jelentős 
szakaszába lépett. Az integráció megvalósulása után a MÁV-
START Zrt. a vasúti személyszállításhoz olyan elengedhetetlenül 
szükséges vasúti tevékenységeket tömöríti majd magában, mint 
amilyen a járműjavítók, járműkarbantartók, személypénztáro-
sok, jegyvizsgálók, kocsivizsgálók, mozdonyvezetők munkája. 
E jelentős feladatot vasutas elhivatottságunknak köszönhetően 
az egymás iránti toleranciával, a közös cél szem előtt tartásával 
biztosan sikeresen megoldjuk. Sikerességünk kulcsa tehát nem 
csak a vállalatvezetés átalakítási céljain, hanem a 15 ezer mun-
kavállaló elhivatottságán, szakmai tudásán, és legelsősorban 
utasbarát hozzáállásán múlik.
Hatékonysági szempontokat figyelembe véve az Irányítási szin-
ten a főbb folyamatok mentén megtörtént a racionalizálás. Két 
nagy terület került kialakításra az Üzemeltetési szervezeten be-
lül: Technológiatervezés (személyzet) és Járműmenedzsment 
(eszközök – járművek)

Üzemeltetés
A végrehajtási szinten kialakításra került a két főterület, így lesz 
két központ – letisztult feladatkörökkel – 6 helyszínen és a Szol-
noki Járműjavítóban. A két irányítási terület szakmai és mun-
káltatói jogkörrel irányítja majd a területi központokat. Ezek: 
Területi Személyszállítási és Vontatási Központok (TSZVK) és 
Járműbiztosítási Központok (JBK)
A kialakításra kerülő központok területi lefedettségei igazodnak 
a Pályavasút területi lefedettségéhez. A Központok száma jelen-
tősen csökken, a jelenlegi 23 központból 12 központ lesz. A 12 
központ helyszíne:

• Budapest (előváros)
• Miskolc
• Debrecen
• Szeged
• Pécs
• Szombathely
A 6 nagyvárosban tehát egy-egy Területi Személyszállítási és 
Vontatási Központ (TSZVK) és egy-egy Járműbiztosítási Köz-
pont (JBK) kezdi meg a működését. Feladatok újraosztásakor 
minden feladat, ami a vasúti járművekhez kapcsolódik a Jár-
műbiztosítási Központba kerül. A személyzethez, a megren-
delőkhöz, a külső és belső ügyfelekhez kapcsolódó feladatok a 
Területi Személyszállítási és Vontatási Központhoz kerülnek. A 
kialakításra kerülő Központok vezetői és vezető helyettesi po-
zícióira jelenleg folyik a pályáztatás. December közepére már 
ismert lesz, kik azok a vezetők, akikkel a januári integrált mű-
ködés elindítható. A változás ütemezése úgy lett kialakítva, hogy 
a menetrendváltást és a napi működést ne gátolja, ne legyen 
fennakadás a szolgáltatásban.

Az alábbi táblázatban a Területi Személyszállítási és Vontatási 
Központok és a Járműbiztosítási központok fő feladatainak el-
határolását olvashatják.

A következő ábra pedig a Területi Személyszállítási és Vontatási 
Központok és a Járműbiztosítási Központok földrajzi elhelyez-
kedését illusztrálja.

Tájékoztatás a Területi Központok kialakításáról
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Sínek világa
A párhuzamok nyitódása
Arccal a vasút felé
Azt kérdezi Nagy László kommentelő a Népszabadság 
internetes fórumán, hogy „vajon végeztek-e hatástanul-
mányt a Bicske–Alcsútdoboz vasútvonal szükségessé-
gére, rehabilitálására, vagy tényleg csak egy zakkant 
elme játékszeréről van szó”.

Visszautasítjuk már a kérdést is. Először is karácsonyi vagy szüle-
tésnapi ajándék átadása előtt nem szoktak hatástanulmányt ké-
szíteni, az ünnepeltnek vagy tetszik az ajándék, vagy nem tetszik, 
ha az előbbi eset áll fönn, akkor örülni fog neki, ha az utóbbi, akkor 
a következő ünnepen legfeljebb tovább ajándékozza másnak.
Az ünnepeltnek, akit mellesleg egész évben ünnepel a népe, igen 
tetszett az ajándék játék mozdony, amit a Parlamentben kapott 
Szabó Rebeka képviselőtől az ellenzék nevében. Olyannyira tet-
szett neki, hogy Semjén miniszterelnök-helyettessel mindjárt to-
logatni is kezdték, szemmel láthatóan önfeledten. Az ajándékozott 
egyszersmind különleges helyzetbe is került, hiszen ő az első a 
legújabb kori magyar történelem vezéralakjai közül, aki a játék 
mozdonyt úgy kapta meg, hogy közben már készül hozzá az igazi, 
az életnagyságú mozdony a hozzá tartozó szerelvénnyel és kipo-
fozott állomásokkal, sőt a nagy kisvasút nem is olyan sokára a 
felcsúti stadiont fogja összekötni az alcsúti arborétummal. Ilyen 
azért még tényleg nem volt. Azoknak a fideszeseknek mondom, 
akik csak a futballhasonlatot értik, hogy olyan ez, mint ha a mi-
niszterelnök kapott volna ajándékba egy apró Messifigurát a par-
lamentben, aztán mire hazaér, már az igazi Messi edz a felcsúti 
csapattal.

Ám itt még nem tartunk. Itt csupán az történt, hogy a miniszterel-
nök ajándéka országnak szóló ajándék lett. A kormány utasításá-
ra ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiemelt beruházássá 
emelte a felcsúti kisvasút fejlesztését, ami hatszázmillió forintba 
kerül, ám semmiség ahhoz képest, hogy a kisvasút nem a mi-
niszterelnök miatt indul újra, hanem „a térségben kiépült, illetve 
kiépülő turisztikai és sportcentrumok, szórakoztatóközpontok 
összekötését szolgálja”, tehát a nemzeti érdeket.

Mondjon valaki még egy kommunistamentes országot, ahol a 
gyermekkori álmok ennyire megvalósulnak.
Nem arról van szó, hogy ha valaki gyerekkorában például bú-
gócsigára vágyott, akkor miniszterelnöki korba jutva világnagy 
búgócsigát kap ajándékba népétől, vagy hogy aki nyolcévesen a 
Hupikék törpikék figurák teljes kollekciójáról álmodozott, az most 
a miniszterelnök első embereként kétméteres törpéket kap szü-
lővárosa főterére, ez így badarság. Hanem hogy ifjúkori álmaink 
megvalósíthatók.
Az nem lehet véletlen, hogy a miniszterelnök a minap Londonban 
járva a Downing Street 10. alatt jelentette ki, hogy Magyarorszá-
gon a benzin hamarosan annyiba fog kerülni, mint az Egyesült 
Államokban, ahol a pala alól sikerrel kitermelt energiahordozó-
nak köszönhetően szinte semmibe se kerül. Ennek az ígéretnek 
az alapját nyilvánvalóan az képezi, hogy midőn az ember gyerek-
korában a matchboxaival játszott, egy csepp benzin se kellett a 
mozgatásukhoz, tehát ingyenes volt az autózás a parkettán vagy 
a játékasztalon. Jó, az igazi autók benzinnel mennek, de nehogy 
már a benzinnek költségei legyenek, vagy ha mégis, legfeljebb 

minimálisak. A rezsicsökkentési háborút is az motiválta elsősor-
ban, hogy gyermekkorban szinte minden lány olyan babaházzal 
játszott, amelybe nem volt igazi gáz- és villanyóra beépítve; akkor 
pedig mire a mostani energiaszolgáltatók világraszóló hisztéri-
ája. Továbbá 2020-ra, miközben Európa egymás után záratja be 
atomerőműveit, mi atomnagyhatalom leszünk, és épp 2020-ra 
megszűnik a kábítószer-fogyasztás is Magyarországon; igaz is, 
csecsemőkorunkban se nem drogoztunk, se nem fenyegettük 
környezetünket atommal, az én korosztályom például abban a 
meggyőződésben élt a hatvanas évek elején, hogy megvalósul 
Hruscsov szovjet első titkár ígérete, miszerint húsz év alatt a szo-
cialista országok mind lehagyják Amerikát meg a rothadó Nyu-
gatot.

S nehogy már a mi első emberünk ne legyen különb Hruscsov-
nál. Magyarországon 2020-ban, ha esetleg végképp csődbe megy 
a MÁV, a talpfákat meg a síneket, kábeleket hazaviszi az izgága 
nép, a felcsúti kisvasút akkor is közlekedni fog, vígan pöfékel majd 
a Muki mozdony, a stadion megállónál pedig ünneplőbe öltözött 
gyermekek köszöntik a régi dallal a vendégeket:

„Úttörőknek kisvasútja medve módra szusszan,
Fák alatt ma messze indul, völgyből hegyre néz.
Mennyi gyermek útra kelhet énekelve hosszan,
Kisvasúton messze menni édes, mint a méz.
Köszönjük néked, Rákosi elvtárs,
Kiért a hálánk tiszta lángja ég.
Reád ha nézünk, büszke az arcunk,
Virágot hintünk, amerre mész.
Menj előre kisvasutunk, szép jövendő tájra!
Fürge mozdony törj előre, szállj akár a szél!
Felnövünk mint száznyi erdő minden zsenge fája,
Jobb lesz mint ma, mert az ember boldogabban él.
Fogadjuk néked Rákosi elvtárs,
Utadra lépünk, Te vezess tovább!
Tavaszra nyíló gyermeki nótánk,
Elébed hajlik, mint virágos ág.”

Hócipő : Megyesi Gusztáv
  

És a valóság máshol:
Vasút: rossz hírt kaptak az ingázók

Rekordkésésben van a vasútfelújítás az esztergomi vonalon, Pi-
lisvörösvár és Budapest között nem lesz kész a pálya határidőre, 
mert a kisajátításokkal nem sikerült végezni.
A Népszabadság úgy tudja, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő (NIF) Zrt. ajánlatait az új vasúti nyomvonal által érintett in-
gatlanok tulajdonosainak jelentős hányada nem fogadta el.
A kisajátítási eljárások lebonyolítása így a Fővárosi, illetve a Pest 
Megyei Kormányhivatal munkatársaira maradt, márpedig, rész-
ben a járási rendszer kialakítása miatt, a kormányhivatali eljárá-
sok a kelleténél lassabban haladnak – írja a Népszabadság.
No comment……..
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A Kapsch építheti ki a vasút 
kommunikációs hálózatát
A Kapsch CarrierCom Kft.-vel és az MVM Ovit Zrt-vel 
szerződést kötött a Magyar Állam nevében a NISZ Zrt a 
GSM-R projekt megvalósítására.

A kormány 2012 novemberében a NISZ Nemzeti Infokommuniká-
ciós Szolgáltató Zrt.-t jelölte meg a GSM-R projekt megvalósítójá-
nak és a projekttel összefüggő támogatás kedvezményezettjének. 
A NISZ Zrt. hatáskörébe tartozik a tervezésre, a kiépítésre és az 
implementációra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
is. A NISZ Zrt. 2012. december 22-én, hirdetmény közzétételével 
induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki a GSM-R rendszer 
megvalósítására. A társaság minden olyan gazdasági szereplőtől 
ajánlatot várt, amely megfelel a részvételi felhívásban megfogal-
mazott pénzügyi, műszaki és jogi alkalmassági feltételeknek és 
a referencia követelményeknek. A felhívásra ezen technológiát 
gyártó cégek közül négy nagyvállalat adta be ajánlatát, melyek 
értékelését követően az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
adó Kapsch CarrierCom Kft. és az MVM Ovit Zrt. közös ajánlattevő 
került győztesként kihirdetésre. 
 
A Kapsch CarrierCom Kft. és az MVM Ovit Zrt-vel, mint a közbe-
szerzési eljárás nyertes közös ajánlattevőivel az előzetes tervek-
nek megfelelően, 2013. november 14-én szerződést kötött a Ma-
gyar Állam nevében a NISZ Zrt. A projekt célja, hogy Magyarország 
is csatlakozzon az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási 
Rendszerhez, ezen belül az Egységes Európai Vonatbefolyásoló 
Rendszerhez szükséges kommunikációs hálózat európai szab-
ványoknak megfelelő, magyarországi kiépítése. A GSM-R (Global 
System for Mobile Communications - Railway) egy GSM techno-
lógián alapuló, vasúti vezeték nélküli kommunikációs hálózat. 
A GSM-R teszi lehetővé a biztosítóberendezések és a vasúti jár-
művek közötti adatkommunikációt, valamint a szabványos, hang 
alapú összeköttetéseket a vasúti kiszolgáló személyzet számára.

„Egy jelentős mérföldkőhöz értünk a GSM-R projekt megvalósí-
tása során, hiszen hosszú hónapok, több fordulós pályáztatását 
követően a napokban sikerült aláírni azt a 14 milliárd forint ér-
tékű megállapodást, melynek révén 2015. december 31-ig 905 
km hosszúságú vasúti vonalszakaszon és a hozzá kapcsolódó 
mintegy 30 km egyéb vasúti pályán kiépül a GSM-R rendszert. 
A kiépítéssel megbízott nyertes Kapsch CarrierCom Kft. - MVM 
Ovit Zrt. közös ajánlattevők leszállítják és üzembe is helyezik a 
rendszer működésével összefüggő berendezéseket és egyúttal 
megvalósítják a teljes körű tervezési, építési, rendszerintegráci-
ós, tesztelési, tanúsítási, próbaüzemi feladatokat is. Az EU jelen-

tős támogatásokkal igyekszik ösztönözni a GSM-R kiépítését a 
kelet-európai országokban, a rendszerrel növekszik a vasúti biz-
tonság és jelentősen lecsökken a menetidő is. A GSM-R hálózatok 
közötti roaming szolgáltatás részeként a szerelvényeken használt 
kommunikációs berendezések a határon automatikusan átállnak 
az egyik ország rendszeréről a másikra - nyilatkozta Szabó Zoltán 
Attila a NISZ Zrt. vezérigazgatója.” 

Forrás: SG.hu

Megfelelően teljesít a MÁV saját 
fejlesztésű IC+ kocsija a tesz-
telésen 
Jól teljesített az eddigi akkreditált tesztméréseken a 
MÁV saját fejlesztésű két IC+ vasúti kocsija az osztrák 
vasút Amstetten környéki pályáján. 

Szabó Anett, a MÁV-START szóvivője a tesztpróbán az MTI-nek el-
mondta, hogy két héttel ezelőtt kezdődtek el a féktechnikai méré-
sek, amelyek jelenleg is folynak. A fékutak hosszát óránkénti 30, 
80, 120, 140, 160 és 200 kilométeres sebességekre mérik. A MÁV 
Gépészet Zrt. számítása sze-
rint várhatóan két hét múlva 
fejeződnek be a mérések az 
osztrák vasút vonalán, jö-
vőre Svájcban végzik el zaj-
teszteket, ezekből az adatok-
ból áll össze, hogy a jármű 
megfelel-e a legújabb vasúti 
közlekedési feltételeknek, 
és megkaphatja-e a nem-
zetközi forgalomban történő 
közlekedéshez szükséges 
típusengedélyt - tette hozzá 
a MÁV-START szóvivője. 
A MÁV Gépészet Zrt. tájé-
koztatása szerint a két prototípusnak számtalan vizsgálaton kell 
átesnie ahhoz, hogy forgalomba helyezési engedélyt kaphasson. 
A vasúttársaság közölte, hogy júliusban fedélzeti utaskomfort 
vizsgálaton vett részt az egyik prototípus Európa legnagyobb 
szélcsatornájában, Ausztriában tesztelték szélsőséges időjárási 
körülmények között. 
Az összes teszt mérési eredményei alapján független bejegyzett 
szervezet tanúsítványt állít ki a megfelelőségről, amely alapján a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság kiállíthatja a végleges típusenge-
délyt. A sorozatgyártásról a tesztek lezárását követően döntenek 
a vasúttársaságnál - mondta Szabó Anett. 
A MÁV Gépészet Zrt. reményei szerint a saját fejlesztésű két IC+ 
kocsi várhatóan 2014 második félévében állhat majd forgalomba.
A MÁV 2012 januárjában jelentette be, hogy a MÁV Gépészet Zrt. 
1,4 milliárd forint felhasználásával - amelyből 462 millió forintot 
tett ki az Európai Unió támogatása - két darab IC+ vasúti kocsit 
fejleszt, az elkészült járműveket 2013 májusában mutatták be. 
Forrás: MTI , Hirado.hu


