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Elmúlt a tavasz s jönnek a nyári meleg 
napok. Szokták volt mondani, hogy a 
szabadságok miatt „uborkaszezon” 
kezdődik. Azonban miután a tavasz 
néhány vasúti vonatkozású történése 
még nem zárult le – ezekről mindjárt 
pár szóban – vélhetően a nyár sem lesz 
unalmas. Az elmúlt hónapok kedélyeit 
bőszen borzolta a Vasúti Törvény át-
alakítása. Különböző erők, különböző 
irányba próbálták megváltoztatni a 
törvény szabályait. A hosszas huzavo-
na eredményeként szinte eredeti tar-

talmával köszönt vissza a törvény a hétköznapok vasúti 
világába, nyitva hagyva az eddig is vitatott szabályokat.    
William Shakespeare egyik érett, városi, komédiájának 
címe jut az ember eszébe – Sok hűhó semmiért.  
Áprilisban megkezdődtek a kongresszusok, 16-17 között 
a VASZ Küldöttgyűlése értékelte a megalakulásától tör-
ténő eddig érdekvédelmi munkáját, eredményeit, továb-
bá elfogadta, majd megválasztotta tisztségviselőit. A 
Szövetség munkájában a MOSZ részéről a tisztséget 
eddig is betöltő Kollégák kerültek pozícióba. Az előzetes 
megállapodásnak megfelelően a VASZ elnöki posztját a 
VSZ részéről Papp Zoltán tölti be.
Május – vasúti berkekben – a Kongresszusokról és kon-
ferenciákról szólt. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének 
az a megtisztelés jutott, hogy megrendezhette Európai 
szövetségünk, az ALE soros elnökségi ülését Budapesten. 
Május 7-10 között vendégül láthattuk az európai moz-
donyvezetők szakszervezeteinek színe-javát. Az ülésről 
képes beszámolónkat a lap későbbi oldalain tekintheti 
meg a tisztelt olvasó. Örömmel fogadtuk a pozitív visz-
szajelzéseket: Magyarországról, Budapestről kellemes 

benyomásokkal távoztak az ülés résztvevői.
Az ALE elnökségi ülés kezdő napján került sor a VASZ 
egyik alapító szakszervezetének Kongresszusára is. A 
VDSZSZ Szolidaritás XIV. Küldöttgyűléséről szintén la-
punkban olvasható egy rövid összefoglaló. Amit ma tud-
ni lehet, hogy az elnöki poszt betöltése nem történt meg, 
júliusban kerül sor a választásokra, ahol két jelölt indul 
majd a posztért. Remélhetőleg a mostani feszült helyzet 
onnantól rendeződik. Szintén májusban került sor a VSZ 
XVIII. Kongresszusára. A Küldöttek két napon át vitatták 
meg a Vasutas Szakszervezet eddigi tevékenységét, meg-
határozták jövőbeni elképzeléseiket, majd megválasztot-
ták vezetőiket, akikről írásunkban fényképes beszámolót 
is láthatnak. A VDSZSZ és a VSZ is pártját fogta a VASZ 
további működtetése mellett, a személyi változásoktól 
függetlenül. Társ szakszervezeteink új vezetőinek sikeres 
munkát kívánunk a MOSZ részéről! Reményeink szerint 
a korrekt együttműködés tovább folytatódik! 
Az október óta tartó MÁV-START KSZ módosítási tár-
gyalások még mindig nem zárultak le véglegesen. A Moz-
donyvezetők Szakszervezete az MKSZ kiadásának sza-
bályai miatt nem támogatja a módosítás aláírását. Ennek 
lényeg, hogy az MKSZ közvetlen a lejelentkezés előtti 
kiadása az MKSZ értelmét kérdőjelezi meg. Hosszú-hosz-
szú idők után, viszont egy kérdést eredményesen lezár-
tunk, együttműködési megállapodás született a MÁV–
START Zrt.-nél. Nyár ide, kezdődő uborkaszezon oda, 
egy biztos: mozgalmas hetek, hónapok állnak előttünk. 

Mindezek mellett kérném a kollégákat, 
hogy a fokozódó meleg, és hőség miatt 
különösen vigyázzanak szolgálatteljesí-
tésük során. Kellő körültekintéssel és 
elővigyázatossággal járjanak el.
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ok Budapesten került sor az ALE tavaszi elnökségi ülé-
sére. Az előzetes információk szerint, mind a 16 ország jelezte 
az ülésen való részvételét, de 7-én, az érkezés napján azonban 
egymás után jöttek az információk a távol maradni kényszerülő 
tagszervezetekről. A GDL Német szakszervezet a kezdődő több-

napos sztrájk miatt nem tudott részt venni, a Portugál delegáció 
a légi társaság pilótáinak a sztrájkja miatt nem tudott elutazni. Az 
Olasz szakszervezeti delegáció a Római repülőtéren keletkezett 
tűz miatt nem tudott útra kelni, törölték a járatukat. A Szerb szak-
szervezet a megkezdett bértárgyalások miatt nem tudott teljes 
létszámmal megjelenni, 8-án, pénteken került sor az elnökségi 
ülésre. Az ALE elnöke a megnyitó beszédében megköszönte a 
magyar szakszervezet előkészítő munkáját az ülés megszerve-
zésében. A napirendi pontok elfogadását követően, napirend előtt 
egy szolidaritási határozatot elfogadására került sor, melyet az 
elnökség eljuttatott a GDL szakszervezet részére. Az ALE elnök-
sége egy szolidaritási nyilatkozatban támogatta a GDL-t a sztrájk 
céljainak elérésében és követeléseik sikeres teljesülésében.
 A napirendi pontok sorrendjében változás történt, mégpedig a 7. 
napirendi pont, ami a MOSZ javaslatát tárgyalta, előre került, így 
volt lehetőség arra, hogy Dr. Dancsa Attila alelnök úr ismertesse 
az általa kidolgozott és benyújtott anyagot. A következő napirendi 
pontokat tárgyalta az elnökség:
• A Sinaiai (Románia) kongresszus és elnökségi ülés jegyző-

könyvének elfogadása 
• A MOSZ javaslata
• A vezetőség beszámolója az őszi ülés óta folytatott tárgya-

lásokról
• Pénztárosi beszámoló a pénzügyi helyzetről
• VSLF (Svájc) javaslata az utazási költségekről
• Tagszervezetek beszámolói
• Egyebek
A napirendi pont szerint tehát a MOSZ javaslatának ismertetésére 
került sor. Mint már a Sinai elnökségi ülésen benyújtott tervezetet 
ismerték a résztvevők, a mostani javaslat ennek egy már vég-
legesen kidolgozott anyaga került megvitatásra. Ezt az anyagot, 
már minden tagszervezet előre írásban megkapta. Így most még 
mindenki tudott hozzászólni és kiegészítést javasolni. Alelnök úr 
előadását nagy figyelem kísérte, rengeteg hozzászólás, kiegészí-
tés érkezett. A javaslat elfogadásra került és így a végleges anya-
got május végére minden tagszervezet kötelezően kidolgozza. A 
benyújtott kérdőív a következő pontokból áll: 
1. Mekkora a teljes vasutas létszám az adott országban?
2. Mekkora a mozdonyvezetői létszám az adott országban?
3. Foglalkoztatnak női vasúti járművezetőket, ha igen mennyi 

főt?
4. Mennyi azoknak a vasúttársaságoknak a száma, akik moz-

donyvezetőt foglalkoztatnak?
5. Létezik mozdonyvezetői munkaerő-kölcsönzéssel foglalko-

zó vállat, ha igen, mennyi?
6. Milyen jogviszonyban foglalkoztatják a mozdonyvezetőket?  

(munkaszerződéssel, munkaerő-kölcsönzés keretében, 
vállalkozóként)

7. Milyen életkortól lehet valaki mozdonyvezető?
8. Mennyi a mozdonyvezetőkre vonatkozó nyugdíjkorhatár?
9. Létezik-e valamilyen kedvezményrendszer az idő előtti 

nyugdíjazásra?
10. Mennyi legmagasabb napi munkaidő?
11. Mennyi a napi vezetési idő maximuma?
12. Mennyi a heti vezetési idő maximuma?
13. Mennyi a munkaközi szünet időtartama, több részletben is 

kiadható?
14. A munkaközi szünet a munkaidő része?
15. Megváltható pénzben a ki nem adott/ ki nem vett munkaközi 

szünet?
16. Mennyi a napi lakóhelyi/két szolgálat közötti minimum pi-

henőidő?
17. Létezik-e a lakóhelyen kívüli pihenőidő, ha igen mennyi?
18. Mennyi a heti, havi pihenőidő?
19. Létezik-e állásidő, ha igen, akkor alkalmazzák-e?
20. Mennyi az egy főre vetített átlagos havi állásidő?
21. Mennyi az átlag havi bruttó mozdonyvezetői díjazás euro-

ban?
22. Rendszeresített és kötelező használnia a mozdonyvezetőnek 

lap-topot, tablet-t?
23. Ha létezik lap-top vagy tablet, akkor azon milyen alkalmazá-

sok futnak, pl.: munkaidő-beosztás, utasítások stb…?
24. Kötelező használnia a lap-top-t vagy tablet-t a mozdonyve-

zetőnek pihenőidőben is, ha igen, jár érte pénzbeli vagy va-
lamilyen díjazás?

25. Léteznek az adott országban a mozdonyvezetőkre vonatko-
zó foglalkoztatás-biztonsági megállapodások?

26. A mozdonyvezetői foglalkoztatás mely szabályait tartalmaz-
za jogszabály, kollektív szerződés, munkaszerződés? 

27. A szakszervezet milyen formában nyújt munkajogi segít-
séget tagjainak? (pl: saját jogszolgálat, szerződés alapján, 
biztosítás)

28. Milyen támogatási-segélyezési rendszert működtet a szak-
szervezet a foglalkoztatás során joghátrányt ért tag eseté-
ben?

Képzés-oktatás-vizsgáztatás
1. Mennyi idő alatt lehet megszerezni alapképzésben a moz-

donyvezetői jogosítványt?
2. Milyen időközönként kell időszakos vizsga keretében meg-

újítani a megszerzett forgalmi, műszaki, típus- és vonalis-
mereti kompetenciákat?

3. Az adott országban a mozdonyvezetőt vasúttársaság vagy 
független képző szerv képez?

4. Hány vasútvállat vagy képző szerv végez mozdonyvezetői 
képzést?

5. Liberalizálták a vasúti képzést vagy maradt központi/állami 
feladat?

6. Mennyi az időszakos oktatás/szinten tartó oktatás kötelező 
évi óraszáma a mozdonyvezetőknek?

7. Létezik speciális képzési program a közlekedésbiztonság 
javítása érdekében, ha igen milyen időközönként és mennyi 
óraszámban?

8. Létezik program az energiatakarékos vezetési stílus erősí-
tésére?

9. Alkalmaznak-e mozdonyszimulátort a képzésben, ha igen, 
akkor évente mennyi óraszámban?

10. Alkalmazzák az e-learning-et a képzésben, ha igen, milyen 
témákban és mennyi óraszámban?

11. Létezik megállapodás szakszervezet és munkáltató(k) kö-
zött a mozdonyvezetői képzés indítására és létszámára vo-
natkozóan?

ALE elnökségi ülés 2015.05.07.-10. Budapest
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12. A vasúttársaság vizsgáztat vagy független vizsgáztató szerv?
13. Kik lehetnek vizsgabiztosok, milyen feltételeknek kell meg-

felelni?
14. A vizsgabiztosok függetlenek a vasúttársaságoktól?

Közlekedésbiztonság – ellenőrzés
1. Az ország pályahálózatának hány %-án található valamilyen 

vonatbefolyásolási rendszer?
2. Az ország vasúti járműveinek hány %-a van felszerelve vala-

milyen vonatbefolyásoló rendszerrel?
3. Egy adott mozdonyon hányan teljesítenek szolgálatot, mi a 

minimum létszám?
4. A vasúti járművön a mozdonyvezetőn kívül más is teljesít 

szolgálatot, ha igen, hány fő és mi a munkakör megnevezé-
se?

5. A vasúti közlekedésbiztonság ellenőrzése független vagy to-
vábbra is a vasúttársaság feladata?

6. Kik, milyen szervezetek jogosultak ellenőrizni a mozdonyve-
zetőt?

7. Mire terjednek ki az egyes ellenőrzési típusok?
8. Ha az ellenőrzés során szabálytalanságokat állapítanak 

meg, milyen szankciókat alkalmaznak cégszinten, az orszá-
gos biztonsági szervezet szintjén?

9. A közlekedésbiztonság szabályainak megsértése esetén mi-
lyen szankciókat alkalmaznak? (Kollektív Szerződés, jogsza-
bály)

10. A szakszervezet milyen jogi támogatást nyújt a közlekedési 
bűncselekménynek minősített esetekben?

Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
1. Milyen betegségek miatt válnak alkalmatlanná a mozdonyve-

zetői munkakör betöltésére a kollégák?
2. Évente hányan válnak alkalmatlanná a hivatásra, milyen fog-

lalkozás-egészségügyi okból?
3. A mozdonyvezetői munkakörre alkalmatlanná vált kollégával 

mi történik? (Pl.: tovább foglalkoztatják más munkakörben, 
megszűnik a munkaviszonya stb…)

4. Létezik-e biztosítás az foglalkozás-egészségügyileg alkal-
matlanná válás esetére?

5. Létezik-e a munkáltatók vagy az állam által finanszírozott 
preventív, az egészségügyi kockázatokat csökkentő gyógy-
kezelő program, ha igen, milyen időtartamban és milyen ke-
zelésekből áll?

6. Létezik-e program a közlekedési balesetben érintett moz-
donyvezetők mentális rehabilitációjára, ha igen, melyek a 
főbb jellemzői?

A vezetőség beszámolt arról, hogy a 2014. októberi Sinai kong-
resszus óta egyszer ülésezett az ALE vezetősége idén március-
ban, Madridban. A következő kérdéseket tár-
gyalták meg:
Az ALE levelet küldött az EU Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottságának a Sinai kong-
resszus határozatának megfelelően, melyben 
ismételten bemutatták az ALE-t. Erre azért volt 
szükség, mert az EU parlamenti választások 
után új vezetőség lépett hivatalba. Ugyaneb-
ben az időben a CESI főtitkára Klaus Heerger is 
küldött levelet az EU parlamenti bizottságának, 
melyben újbóli találkozót javasolt az ALE veze-
tősége és a bizottság között. Az eddigi együtt-
működés a CESI-vel már így is nagyon eredményes volt, hiszen így 
tudtuk elérni, hogy a negyedik vasúti csomag kidolgozásában már 
a munkacsoportokban van az ALE-nak delegáltja. 
A pénztárosi beszámolóban elhangzott, hogy az elmúlt évben 
bevezetett intézkedések után az ALE pénzügyi helyzete stabil. A 
következő javaslat a VSLF részéről ismét az utazási költségek 
csökkentésére vonatkozott, de ezt a javaslatot a VSLF visszavonta. 
A tagszervezeti beszámolókat minden szervezet előzetesen be-

nyújtotta, szóbeli kiegészítés nem történt. 
Több szervezet rákérdezett a Cseh, Szlovák, Magyar és a Lengyel 
beszámolóban lévő EU támogatással beindult STEP programról. 
Ezen program a munkavállalói részvétel és erősítés a vasúti ága-
zatban címet viseli. A kérdezőknek a Lengyel elnök válaszolt és 
ismertette velük a projekt érdemi részét. Elmondta, hogy e projekt 
keretén belül nagyon sok lehetőség van a résztvevő országoknak 
a találkozásokra és információcserére. Sokkal hamarabb értesü-
lünk a mozdonyvezetőket érintő szabályozásokról és esetleges 
változásokról. A projekt jelenleg 6 ország részvételével zajlik. Az 

ülésen újabb projektet ismertetett, melyre lehet a részvételt be-
nyújtani és megerősíteni. Ezen projekt témája megújulás a szak-
szervezeti stratégiában, a vasúti szektorban. A munkában bárki 
részt vehet.
A tagszervezetek:
VVMC (Holland) a vasúti személyzet ellen nagyon sok agresszió 
történik a vonatokon. Különösen a vonatszemélyzet ellen. Ez oda 
vezetett, hogy a szakszervezetek tárgyalásokat kezdtek a vezető-
séggel és a megállapodás létrejött. Ennek érdekében gyorsított 
ütemben megkezdték az állomásokon a beléptető kapuk felsze-
relését, rendőrségi jelenlétet fokozták, több, mint 100 fővel nö-
velték a biztonsági szolgálat létszámát. A 22 óra után közlekedő 
vonatokra dupla személyzetet vezényelnek. Fokozatosan építik ki 
a biztonsági kamerarendszereket az állomásokon és a vonatokon 
egyaránt. 
FSSR (Szlovák) a kollektív szerződések megkötésre kerül-
tek. A ZSR-nél az átlagbér 2015-ben 2,5%-al emelkedett. ZSSK 
2015.03.01-től havi 15 euro bérfejlesztést kapott, kivéve a moz-
donyvezetők, részükre 30 euro volt a bérnövekedés. 2016.01.01-től 
az átlag 13 euro lesz a mozdonyvezetők ismét 30 euro emelés-

ben részesülnek. Nagy a mozdonyvezető 
hiány. Szlovákiában az idei évtől minden 
gyermek, diák és nyugdíjas ingyen utazik 
a vonatokon. Ez érvényes az EU-s állam-
polgárokra is. Tárgyalásokat folytattak 
a Közlekedési Minisztériummal a vasúti 
biztonság kérdésében, a munka és pi-
henőidők betartásáról és ellenőrzéséről. 
Ez főleg a magánvasutakra vonatkozik. 
Januárban felügyelő bizottsági választás 
zajlott. A munkavállalóknak két képviselői 
hely jutott. Az FSSR elérte a legnagyobb 

történelmi sikert, a jelölt az FSSR alelnöke Peter Dubovsky jelen-
tős előnnyel nyert. 
Befejeztük az érdemi munkát, nagyon hasznos volt az Budapesti 
találkozó. A magyar javaslatra hamarosan érkeznek a válaszok 
és ha minden válasz megérkezik, akkor remélhetőleg sikerül az 
egységes képzés és mozdonyvezetőkre vonatkozó szabályozás. 
Természetesen az EU e vonatkozó bizottságával való tárgyalások 
is szükségesek.  Róka György
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Április 16-án tartotta küldöttgyűlését a Vasutas 
Szakszervezetek Szövetsége Velencén. 
 Az első napon a megnyitó után az elmúlt két év munkájáról ké-
szült beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítést Gaskó István a 
VASZ elnöke. Elmondta, hogy azért pikáns a VASZ mert három 
konföderációhoz tartozó erős szakszervezet fogott össze és azok 

az erők melyek egymás kioltásában jeleskedtek az előző évtize-
dekben, most erősítették egymást. A meghirdetett akciók sikere a 
VASZ-ba tömörödött három szervezet összefogásának eredmé-
nye, melyből a vasutas munkavállalók profitáltak. A Vasutas Ön-
kéntes Nyugdíjpénztár irányításának átvételével a MÁV csoport 
vezetése megtette az első lépéseket az öngondoskodás támoga-
tására. A célunk az, hogy a legalacsonyabb keresetűek részére a 

teljes havi összeget fizesse meg a munkáltató. Szövetségi politi-
kában is nagy előre lépés történt, a konföderációk integrálásával 
két pólusúvá válhat a szakszervezeti mozgalom. A VASZ két éves 
története siker történet. Társelnökként Papp Zoltán a VSZ elnöke 
röviden szólt a beszámoló szerkezetéről, tömörségéről, felvil-
lantva a VSZ-ben most befejeződött négy éves beszámolók lég-
körét. Javasolta, hogy készüljön egy összefoglaló a két év mun-
kájáról. A három önállóan is akcióképes szervezet összefogása jó 
példaként hatott a szövetségi integrációra. Megállapítható, hogy 

teljesítette kitűzött célját a VASZ.
Kiss László társelnök a MOSZ elnöke három dolgot emelt ki. A 
mozdonyvezetők számára fontos volt a gázolásban érintett moz-
donyvezetők gondoskodó rendszerére vonatkozó megállapodás 

megkötése, melyet hosszú éveken át nem tudtak elérni, ez most 
sikerült. Az integrációt követően a Startnál a KSZ vívmányainak 
megtartását értük el közösen. Egyedüli tartozásként – mely nem 
csak a mozdonyvezetőket érintette, érinti - a korkedvezményes 
nyugdíjazás ügyét nem tudtuk megőrizni.
A beszámolót a küldöttgyűlés a kiegészítésekkel elfogadta.
Második napirendként tárgyalta a küldöttgyűlés az Alapszabály 

módosítását, mely a Ptk. változása miatt vált szükségessé. A mó-
dosításokat a Küldöttgyűlés elfogadta. Harmadikként napirendi 
pontként tisztségviselő választásra került sor. A küldöttgyűlés 
egyhangú támogatással megválasztotta a Számvizsgáló Bizott-
ság, a Felügyelő Bizottság tagjait, majd az alelnököket és a társel-
nököket. Ezt követően Papp Zoltán VSZ elnököt választotta meg 
a VASZ elnökévé.

Gratulálunk.
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xxxxxxxxxx

2013. 01. 31. A VASZ (VSZ,MOSZ,VDSZSZ) MEGALAKULÁSA.
2013. 02. 27. AZ ELSŐ KÖZÖS HATÁROZAT AZ RCH-NÁL

A FOGLALKOZTATÁSI BIZTONSÁGÉRT. 
2013. 05. 09. AZ RCH KOCSIPARKJÁNAK EGY RÉSZÉT ÉRTÉKESÍTENI AKARTÁK,

MEGAKADÁLYOZTUK (MEGVÉDVE A MUNKAHELYEKET).
2013. 11. VASZ ÁLTAL KIHARCOLT INTEGRÁLT KSZ A STARTNÁL

2014. 04. 11. TÜNTETÉS A VOSZ SZÉKHÁZ ELŐTT AZ ORSZÁGOS
BÉRAJÁNLÁSÉRT. 

2014. 05. 09. KÖZÖS JELÖLTEK ÁLLÍTÁSÁVAL MINDEN TERÜLETEN MEGNYERTÜK
AZ ÜT-MV VÁLASZTÁSOKAT.

2014. 06. VASZ BÉRMEGÁLLAPODÁS 2,4% + 1%  MUNKÁLTATÓI ÖNKÉNTES
NYUGDÍJPÉNZTÁRI TÁMOGATÁS.

2014. 10. ÚJABB 0,5% ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TÁMOGATÁS.
2015. 02. VASZ ELNÖKSÉG TILTAKOZÁSI AKCIÓT KEZDEMÉNYEZ

A BP-I MÁV RENDELŐINTÉZET MEGNYIRBÁLÁSA ELLEN.
2015. 02. 19. VASZ BÉRMEGÁLLAPODÁS 3% + 2% ÖNKÉNTES

NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉS BRUTTÓ 200.000 VBKJ.
2015. 03. 16. VASZ ELNÖKSÉGE ELUTASÍTJA AZ RCH 91 FŐS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS

TERVEZETÉT.
2015. 03. 17. VASZ SIKER A VBKJ NETTÓ 200000 FT.
2015. 03. 31. MEGÁLLAPODÁS AZ 50+10 FŐS LEÉPÍTÉSRŐL, VASZ-HOZ TARTOZÓ

SZAKSZERVEZETI TAGOKRA LEÉPÍTÉSI MORATÓRIUM AZ RCH-NÁL.
2015. 04. 07. VASZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A VASÚTI TÖRVÉNY TERVEZETRŐL, 

MAJD KONZULTÁCIÓ A MINISZTÉRIUMBAN ÁPRILIS 9.-ÉN

2015.04.30. VASZ KEZDEMÉNYEZÉSRE KÖZÉPTÁVÚ MEGÁLLAPODÁS AZ RCH-NÁL.

AKCIÓINK, EREDMÉNYEINK:
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k A VDSzSz Szolidaritás május 7-8-i XIV. Küldöttgyűlésén elfogadta 

az Alapszabályt és a Programot. A szakszervezet legfőbb döntés-
hozó szerve többek között megválasztotta Bárány Balázs Pétert 
és Hangonyi Zoltánt – előbbi továbbra is a VDSzSz Szolidaritás 
érdekvédelmi alelnöke, utóbbi a gazdasági alelnöke. Gaskó István 
azonban nem érte el a megválasztásához szükséges 50% +1 sza-
vazatot, így 2015. július 9-én elnökválasztó küldöttgyűlésre kerül 
sor. Addigis az Alapszabály értelmében a VDSzSz Szolidaritás ér-
dekvédelmi alelnöke gyakorolja az elnöki jogköröket. 

Lapzártánkkor úgy tudjuk, hogy Halasi Zoltánt, a VDSzSz Szoli-
daritás MÁV-Start társasági vezető ügyvivőjét, a Budapesti Terü-
leti Szervezet vezető ügyvivő-helyettesét többek között a VDSzSz 
Szolidaritás hét területi vezető ügyvivője már hivatalosan jelölte 
is az elnöki tisztségre, amit elfogadott.

VDSZSZ

A Vasutasok Szakszervezete XVIII. Kongresszusának küldöttei 2015. május 15-én elfogadták az elmúlt négy év munkájáról szóló be-
számolót, módosították a szervezet alapszabályát és megválasztották a vezető tisztségviselőket.
Elnök: Meleg János
Szervezetpolitikai alelnök: Horváth Csaba
Érdekvédelmi alelnökök: Dr. Kotter József és Zlati Róbert
A Vasutasok Szakszervezete kongresszusa ma a középtávú program vitájával folytatja munkáját.

 Vasutasok Szakszervezete

A Vasutasok Szakszervezete
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Tájékoztató

Megtartotta Küldöttközgyűlését a Vasutas Nyugdíjpénztár
A Vasutas Nyugdíjpénztár  2015. május 19-én  tartotta Küldöttköz-
gyűlését, amelynek napirendjén szerepelt     a 2014. évi  mérleg-
beszámoló és a következő évek működését megalapozó pénz-
ügyi tervek megvitatása. Gaskó István, az Igazgatótanács elnöke 
elmondta, hogy a 2014-es év is mozgalmas volt a Nyugdíjpénz-
tár életében, de nagy öröm számára, hogy több pozitív dologról 
adhat számot a résztvevőknek. A jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően lezártuk a 2014-es évet és elmondhatom, hogy ked-
vezően alakult a taglétszám és a tagdíjbevétel is. Jó döntésnek bi-
zonyult a vagyonkezelési tevékenységre vonatkozóan meghozott 
Igazgatótanácsi határozat, mert a három vagyonkezelő munká-
jának eredményeként 6,36 %-os nettó hozamot tudtunk biztosí-
tani a pénztártagoknak. A MÁV Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. 
pénzbeli támogatásának köszönhetően a működési eredmény 
is kedvezően alakult.  Nagyon lényeges kiemelni, hogy az MNB 
által lefolytatott átfogó vizsgálat során pénzügyi és számviteli hi-
ányosság megállapítására nem került sor.

Az előterjesztett rövid- és hosszú távú pénzügyi tervek alapján a 
Nyugdíjpénztár  biztonságos működése  a következő három év-
ben is biztosított. 

Kitért a pénzpiacot megrázó botrányra is és hangsúlyozta, hogy 
a Nyugdíjpénztár és a vagyonkezelői nem álltak semmilyen üzleti 
kapcsolatban a botrányban érintett brókercégekkel. Elmondta, 

hogy a vagyonkezelők kiválasztására egy kellően előkésztett, 
szakmailag is megalapozott vizsgálat és előterjesztés alapján 
került sor. A befektetési politika,   a rendszeres ellenőrzés és be-
számoltatás biztosítja a biztonságos vagyonkezelést. 

Végezetül kiemelte, hogy a Nyugdíjpénztár közelgő 20 éves év-
fordulója alkalmából elkészült egy összeállítás, amely tartalmaz-
za az elmúlt 20 év jelentősebb eseményeit. A Nyugdíjpénztár az 
1995. október 3-án történt alapítás óta nagy utat tett meg és a 
legjelentősebb, hogy ezen időszak alatt megőrizte önállóságát, 
stabilitását és elkerülte mindazokat a buktatókat, amelyek ve-
szélyeztették volna a kiegyensúlyozott működést. Nagyon fon-
tos lépésnek  tartotta, hogy a MÁV csoport ismét lehetővé tette a 
2003-ban megszüntetett önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegé-
szítést és 2015. január 1-jétől az átvállalt tagdíj kiegészítés ösz-
szege a személyi alapbér 2 %-a. Erre tekintettel a  Nyugdíjpénztár   
vezetése a jövőt pozitívan ítéli meg és a vagyonkezelőkkel együtt-
működve az elkövetkező időszakban is mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a pénztártagok meglévő vagyona a rendszere-
sen átutalt tagdíjak biztonságos befektetésével évről-bére tovább 
növekedjen és a pénztártagok a nyugdíjas életkor betöltése után 
megfelelő összegű szolgáltatásban részesüljenek. 

Simonné dr. Szabó Katalin
ügyvezető igazgató
Vasutas Nyugdíjpénztár

Megtartotta Küldöttközgyűlését a 
Vasutas Nyugdíjpénztár
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Teérted! Énértem? Nem értem!
„Ennél a cégnél csak szélsőségek vannak.”
(egy KMvB emlékeztetőből – 1999.)

A vasút azért szép, mert bármi megtörténhet, és azért utálatos, 
mert meg is történik!
Hogy mitől kap hideglelést a mezei munkavállaló arról hosszasan 
lehet regélni. De mitől szép a vaspálya és környéke? Klasszikus 
fordulattal élve, mondhatjuk: attól függ, honnan közelítünk a mű-
fajhoz, vagy milyen a hangulatunk éppen! Az elhivatottságot jobb, 
ha nem keverjük bele, hiszen velünk kapcsolatosan, a vezérkar 
megközelítése gazdasági síkon történik - sajnos. Nem csoda 
hát, hogy az egyén is kapitalista gondolkodásmóddal viszonyul 
a munkahelyhez - igaz régen sem volt mindenki örömvasutas. 
Manapság nagyítóval kell keresni őket - ha egyáltalán van még 
ilyen beállítottságú kolléga! Nem kell homlokot ráncolni! A vasút 
nem csak a vasutastól olyan amilyen! A kedves kuncsaft hagy-
ja ott szánkásan a WC-t, szintén ő rókázza össze az előtereket, 
dobálja szét a szemetet, és még sorolhatnám a jópofa dolgokat! 
A csóri vasutas nem talál ki érthetetlen parancskönyveket, meg-
valósíthatatlan lázálmokat. A groteszk ötletek sem az ő fejéből 
pattannak ki, mert ő környezetének részeként csak akkor egész, 
ha ami ott működik, tőle kel életre. Talán hihetetlen, mindannyi-
an érzünk, gondolkodunk, fogékonyak vagyunk a szépre, a véle-
ményünk mégsem igazán számít! Téveszmék atmoszférájában 
ganézni, ez a vasutas sorsa! Gondolom, most van, aki felkapja a 
fejét és azt mondja:
 - Na, a bunker mozdonyvezető hülyére keresi magát, mégis re-
cseg, hogy milyen rossz neki!
Van, aki meg azt mondja:
 - Mit kell agyaskodni? Ez a legbiztosabb munkahely! 
A felháborodóktól azért megkérdezném: mi a boldogság kulcsa? 
Több cikket olvastam a munkaerő elvándorlás okozta gondokról. 
Csak annyit mondanék: biztos nem a briliáns munkaerő-poli-
tika miatt kötnek ki tucatjával az emberek a magánvasutaknál, 
és mennek jó páran inkább külföldre dolgozni? A foglalkoztatás 
biztonságra utalva, megjegyzem: ezen a téren csak rövidtávú 
megállapodások születnek. Miért? Talán a háttérben már fenik 
a kardot? Vagy mégsem olyan rutinos az illetékes gárda, hogy 
tetteinek várható következményeit előre lássa? Esetleg fél vala-
mitől? A vasút évek óta nem talál magára. Látni fejlesztéseket, 
amelyek csak az utasok egy részét érintik, de áttörést nem érzé-
kelek. Az elvtelen koncepciók még mindig sok embert tartanak 
távol a vasúttól. Az lenne a legfontosabb, hogy minden lépésből 
világítson egy szerethető vasút megalkotásának a szándéka; az 
utasok és a vasutasok felé is! Nyilván nem lesz olyan, hogy min-
denki annyira szereti majd a vasutat, mint én Katikámat, vagy 
Angikámat (párom és lányom), de egy valós cél lehetne, hogy 
szeressen a vasútra jönni utas és vasutas is! Ehhez ászok (vérbeli 
profik) kellenek, jó menetrend, klassz járművek, és jó értelemben 
motivált vasutas!
A szakmánk anyagi erőforrás igénye alul van értékelve - a töb-
bi szakszolgálaté még inkább. Tény, sok-sok vasutas kollégánál 
jobban keresünk. A munkaadói-, és szakmai elvárásokhoz ké-
pest mégis határeset az összeg (fejet felkapni!)! Tovább csökkenti 
a reálértéket, hogy a munkáltatói törekvések tükrében, a foglal-
koztatás biztonsági megállapodások árát is mindig meg kell ad-
nunk!  Szerencsére a kezdeti összefogás jó pályára állított minket; 
sajnos a körpálya sugara egyre csökken. A hiányzó erőforráso-
kat valamilyen módon pótolni kell, vagy a felkészülés mértékét 
csökkentendő, munkaidő beosztást érintő pozitívumokat kell fel-
vonultatni (pl.: éjszaka után csak nappalos szolgálat jöhetne)! Az 
erőforráspótlás egyik lehetősége a munkahelyfejlesztés! Például 
nyáron egy légkondis munkahely kevesebb rákészülést igényel. 
Sok az ígéret, a jó szándék, csak a megvalósulás valahogy min-
dig keserves, vagy valami ordenáré dolog sül ki belőle: MFB, IVU, 
nyomtatott menetrend, lassúmenet kimutatás! A pokolba vezető 

út is jó szándékkal van kikövezve!
Ilona vezérigazgató asszony egyszer azt mondta: „Fontos, hogy 
mindenki azt csinálja, amit szeret!”. Mondjuk ez így eléggé közhe-
lyes, viszont egyetértek vele, magam is így gondolom. De mégis! 
Valóban fontos elem a szépség megítélésében, hogy szeretem-e 
azt a valamit? Vagy fordítva igaz: amit szeretek az mindjárt szép 
is? A sóska főzelék a lábosban jól néz ki, de mégsem szeretem. Ha 
meg kellene enni, akkor kinézetre is ocsmány lenne, pedig az ízét 
utálom, nem a fizimiskáját. Logikus az egész, mert aki veszi pél-
dául az Indóház magazint, az nem feltétlenül örömvasutas; csak 
olyasvalamire vágyik a képeket nézegetve, amelyet más utál. Az 
élet már ilyen, amit az egyikünk megélne, attól másikunknak bor-
sódzik a háta; sokszor a valóság eltér a képen látottaktól - beál-
lítás kérdése az egész! Egy lankás domboldalon felfelé kaptató, 
füstöt eregető legenda, őszi háttérben, képes megdobogtatni a 
szíveket: a képet csodáló szeretné megélni a képen megörökített 
pillanatot. Aki volt már retro Szergejen, s tudja, mi van belül, már 
nem annyira! És ez egy fontos momentum! A mai vasúti valóság-
ban vajmi keveset számít az, hogy mit szeretnénk. A különféle 
megállapodások ernyője alatt, azt lenyomják a torkodon, amit 
nem akarnál, amire meg éreznél kedvet, azt csak nézed messzi-
ről - gondolj csak egy vonal, vagy típusismeretre, vagy az oktató 
mozdonyvezető státuszra. Pénzügyi alapon megy az egész, veled 
szemben meg elvárás a hűség, az odaadás, hogy szívből csináld!   
Mostanában BB babérjaira török: kollégák véleményét kérde-
zem. Az érdekel mi az a változás, ami pozitívumot hozott nekünk 
mozdonyvezetőknek, az elmúlt, mondjuk 10 évben. Ne menjünk 
túl messzire, mert arányaiban rövid lesz a lista. Mielőtt tovább-
mennénk, azért tisztázzuk mit értek pozitívum alatt - hátha va-
lami okos Peti nem érti a szó jelentését! Az okos majom azért 
eszi héjastul a banánt, mert feleslegesnek érzi kibontani, ugyanis 
tudja, mi van belül. Pozitívumként értékelhető azon intézkedés, 
amely a biztonságosabb, egészségesebb, kulturáltabb munka-
végzést szolgálja, kedélyjavító hatású, és az utasokkal, ügyfelek-
kel tartandó kapcsolatot könnyebbé, gyorsabbá, érthetőbbé teszi, 
miközben a munkavállaló érdekeit is szolgálja. Belátom nagy 
nyílásszögű a fénykéve. Érdekes, de muszáj volt a mozdonyveze-
tőkön kívül más vasutas kollégát is megkérdezni, különben nem 
jutottunk volna túl az ötön, de így sem értünk a tíz közelébe. Ál-
talános dolgokról beszélgettünk, ugyanis az egyedi dolgok nem 
számítottak. Például egy iroda, egy vezetőállás felújítása a benne 
dolgozónak Kánaán, csak éppen a másik több száznak nem vi-
gasz. 
Lássuk, melyek azok a „nagy” dolgok, amelyek közmegelége-
désre szolgáltak: rövidnadrág, ásványvíz (engem is meglepett), 
légkondi, karfás rugós szék, szolgálati mobil, jegykiadó gép (ka-
lauzoknál), gázfűtés bevezetése (forgalmistáknál). Ismétlem, volt 
egy-két helyi felújítás (pl.: üzemi fürdő), de ez csak az ottaniak 
örömére, így a nagy kalapba nem került bele.
A cég részéről volt több „óriási” ötlet is, de ezek nem hoztak 
egyértelmű jobbulást a kollégák munkahelyi életében. Ilyen pél-
dául az MFB, az IVU, a két normás rádió, a FOR, a menetrend és 
a lassúmenet kinyomtatása. Az utóbbi kettő meglehetősen gro-
teszk, az IVU különösen drámai helyzetet teremtett. 
Egyszer azt olvastam valahol, hogy szükség van egy olyan rend-
szerre, amelyben a megrendelések és a vezénylések egymás 
mellé rendelhetők. Alighanem ide tartozik az IVU. Az elmúlt évek 
tükrében, nyilvánvaló: ez a számítógépes program nem hozta 
meg az áttörést. Nem lett tőle több vonat. Persze lehet vetíteni 
a falra, de eredményt elérni csak a munkaidő beosztás terén si-
került - a munkavállaló kárára. Éveken keresztül azt hajtogatták, 
azért olyan a forda amilyen, mert az IVU-ba nem lehet belenyúlni. 
Lám, mostanság azt hallani, hogy mégis lehetőség van a forda-
módosításra, ha lemondunk a műszakpótlék öt százalékáról! Mi 
ez, a Trógerklub tisztességtelen ajánlata? 30 éve foglalkozom 
számítógépekkel. Azt a programot, amelyet nem lehet paraméte-
rezni, azt hülyéknek találták ki, nehogy kárt csináljanak! Egy kor-

TEÉRTED! ÉNÉRTEM? NEM ÉRTEM!



Mozdonyvezetők Szakszervezete  2015. Április-Május 11

Olvasói vélem
ény

szerű rendszer simán el tudna készíteni egy személyre szabott 
vezénylést! Tehát, nyilvánvaló, hogy az IVU nem az! Azt gondolom, 
ebben az esetben is félcédulásnak néznek minket! Szégyellje ma-
gát, akit illet!
A menetrend nyomtatása igazi vegyes érzelem. Van, aki örül neki! 
Bizonyos szemszögből lehetne jó dolog is. Persze a szokásos ész 
nélküli megvalósítás árnyalja a képet! Az ujjongók táborának leg-
nagyobb vígsága abban merül ki, hogy nem kell cipelni. Ja, való 
igaz! Viszont, biztos vagyok benne, előfordult olyan, hogy jó lett 
volna megnézni egy-egy személyvonat indulási idejét, számát, 
előre tudni fékszázalékát, vagy csak megnézni, mikor van itt vagy 
ott. A szolgálati menetrendkönyv tehervonati része felesleges 
volt; talán a fékszázalék az egyedüli hasznos adat - egyébként 
papírpocsékolás volt az egész. Most átestünk a ló másik olda-
lára: semmilyen menetrendünk nincs. Mindegyiket indulás előtt 
nyomtatják! Modern korunk kardinális kérdése a környezetvéde-
lem. A jelenlegi módszer megsokszorozza a papírfelhasználást. 
Arról nem is beszélve, hogy a helyi technikáknál, akár a papír fele 
is kihasználatlan marad, aztán egy idő múlva megy a szemét-
be az egész. A nyomtatók fokozott igénybevétele is kedvezőtlen 
üzemeltetési paraméter; ugyanazon intervallumon belül többlet 
költség: az energia, a kopás, a nyomtatókellék - ez mind-mind 
környezeti kockázat. Ha ez számít egyáltalán. Szerintem a Keleti-
ben hetente új nyomtatót vesznek.
Lenne más lehetőség is? El tudnék képzelni egy olyan megoldást, 
amelyben a fordákhoz alkalmazkodva, az állomás menetrend 
csomagot kézbesít, amelyet az utolsó vonatnál leadunk, így más-
nap újra felhasználható. Ha laminálva is lenne (mint a szimulá-
torban) sokáig megőrizné eredeti állapotát; csak az év közbeni 
változásokkor kellene frissíteni. Akár a mozdonyfelvigyázó is ke-
zelhetné a csomagokat; így akár költséget is takaríthatnánk meg, 
hiszen nem kellene szolgáltatásdíjat fizetni a Pályavasútnak. Leg-
feljebb a menetrend módosulásokat kellene figyelemmel kísérni, 
vagy az ilyen értesítésekért fizetni. Érdemes lenne azt is megvizs-
gálni milyen költsége lenne egy személyvonatos szolgálati me-
netrendkönyv kiadásának. A tehervonat közlekedés zűrzavaros 
volta, véletlenszerűsége folytán szükségszerűvé teszi az eseten-
ként kinyomtatott tehervonatos menetrendet - ezen a téren ez a 
legjobb megoldás.
Az elektronikus menetrend bevezetése lehet akár áttörés is. Kí-
váncsi vagyok képes lesz-e a szakembergárda JÓL használha-
tó informatikai rendszert megalkotni! Vajon megkérdeznek-e 
egyetlen mozdonyvezetőt is arról, hogy milyen képességekkel 
bírjon a rendszer? >Az MFB fejlesztett kijelzője (nagyobb, színes) 
esetleg alkalmas lehet menetrendi információ megjelenítésére 
- szükség megoldásként jól szolgálna - bár ki tudja. Jól hasz-
nálható megoldás lenne egy nagyméretű fedélzeti megjeleníté-
sű, amelyen listázhatóak a különbözö alrendszerek információi, 
megtekinthető egy hibakeresési leírás, és egyéb dokumentum. 
A mozdony részeként mindig kéznél lenne, a táskába meg te-

hetnénk mást.<Grafikus felületként, célirányos képernyőmaszk 
simán létrehozható! Nem kell ragaszkodni a hagyományos me-
netrend formátumához – azért ne legyen túl avantgárd!
A másik nyomtatógyilkos újítás a lassúmenet kimutatás. Nagy 
ötlet volt! Nem is tudom hallottam-e bárkit pozitívan nyilatkozni 
róla. A régi, előre kiadott változat is reménytelen megoldás volt, 
de ez a mostani frissen nyomtatott változat egyenesen alkal-
matlan arra, amire használni kellene. A régi és új verzióban is, 
állomásonként, állomásközönként, szelvényszám szerint van-
nak feltüntetve a lassújelek. Tízezer ember előtt, a Népstadion-
ban (Puskás Ferenc stadion, szerk.j.), bepuszilok annak, aki egy 
szelvényszám alapján, fejből be tudja határolni, hol van az adott 
lassújel. Csak a folyamatosan figyelemmel kísért lassúmenet 
kimutatás adhat támpontot – vagy egy navigátor. A szelvénykő 
fényes nappal látható azonosításra alkalmas állapotban; persze, 
ha nincs éppen méteres gazban. Éjjel, amíg a fényszóró rávilágít, 
túl messze van, amikor már látni lehetne a ráírt számot kikerül 
a fénykörből. Egyébként ez a látra közlekedés csak új lassújel-
nél lényeges, ha már néhányszor láttuk megjegyezzük, hol van 
a tábla: a lassújel a vonalismeret részévé válik. Ilyenkor már fe-
lesleges bármilyen kimutatást böngészni! Egy virtuóz nem kot-
tából játszik! Felesleges papírt pazarolni lassúmenet listákra, 
csak az újakra kellene írásbelivel felhívni a figyelmet. A kitűzés 
szabályait kellene szigorítani, akkor elfelejthetnénk a lassúme-
net kimutatást örökre! Fontos, hogy mindig ugyanott legyen: a 
mozdonyvezető fejének magasságában. Villamosított vonalon a 
felsővezeték tartó oszlopon - fejmagasságban. Nem villamosított 
vonalon, a távíróvezeték oszlopán, vagy kellő magasságú oszlo-
pon, tartón szintén fejmagasságban. Annyival lehetne megfejelni 
a dolgot, hogy az előző oszlopokon (előjelző, eleje-jelző előtt) egy 
figyelemfelkeltő jelet alkalmaznának: mondjuk a kétirányú nyilat 
állítva, vagy felfestenének egy fehér vagy sárga sávot. A lényeg 
az, hogy látható helyen legyen a lassújel kitűzése! Nem egy agá-
ca karócskán a bokor alatt. >A szedettvedett táblákat sem ártana 
eltüntetni! Az öszvér táblák is kezdenek elharapózni. Szerintem 
néhány tábla az AS szabvány feltételeit elégíti csak k! A táblahi-
ány megoldása lehetne, ha felfestés helyett, fekete, téglalap alakú 
fémlapocskákból raknák ki az aktuális számot; a hét szegmen-
ses LED kijelző mintájára.< Szerintem a fenti feltételekkel elvár-
ható, hogy mindenki észrevegye a jelzőket! Lehetne elektronikus 
rásegítés is; például az MFB küldhetne üzenetet, hogy lassújel kö-
vetkezik – bár tartok tőle, hogy az MFB belső fel-
építése miatt nem alkalmas erre! A jól láthatóan 
kitűzött, egységes szisztéma szerint elhelyezett 
lassúmenet pozitívan érintené a mozdonyvezető 
tájékozódását, ezáltal biztonságosabbá tenné a 
közlekedést, és nem utolsósorban megszaba-
dulnánk egy áttekinthetetlen lista bogarászásá-
tól! Ez lenne az igazi nyomtatóbarát verzió!

Veres Győző

Tisztelt Főnökeim, Munkatársaim!

2013. óta voltam beteg. Küzdöttem, de sajnos április 02-án fel kellett szállnom a mennyekbe tartó vonatra, a jelző 
zöldre váltott. Szabad utat kaptam. Szerencsés ember voltam, 
a munkám volt a hobbim is. Szerettem Veletek dolgozni!
Április 15-én búcsúztam végleg a földi élettől. Sokan jöttetek el személyesen. Aki ezt nem tudta megtenni, gondolatban 
volt velem. Gyönyörű virágokat hoztatok. CSAK NEKEM dudált a Taurus és az M62.
Fiaim, szüleim, feleségem és az összes hozzátartozóm úgy érezte, ekkora tisztelet csak a legjobb embernek, 
mozdonyvezetőnek jár. De én nem voltam a legjobb, csak egy közületek.
Köszönöm Mindenkinek!
Ha eszetekbe jutok, nézzetek fel az égre és mosolyogjatok! 
Mindig láttok odafönt egy csíkot, az az én vágányom, és egy kis felhőt, az az én mozdonyom füstje.
Én is Veletek leszek, mert tudjátok, mi vasutasok összetartó társaság vagyunk.
Vigyázok Rátok! Egyszerre mindenkire, mert én már ezt is megtehetem.
Kívánok jó egészséget, hosszú boldog életet mindenkinek.

Bencze Miklós, az őrangyal!
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Fény az alagút végén
Mottó: „Az igazi csapatmunka olyan, mint egy nagyszerű zenemű. 
Szólhat az összes hangszer egyszerre, mégsem versenyeznek 
egymással. Egyenként különféleképpen hangzanak, különféle 
dallamokat szólaltatnak meg, különböző időben tartanak szüne-
tet, mégis egy egészként hoznak létre csodálatos hangzást - szi-
nergiát.”
http://www.citatum.hu/szerzo/Sean_Covey”Sean Covey

Megmondom őszintén, nehezen fogtam hozzá az íráshoz, több 
okból is. Egyik az volt, hogy a fél információkból táplálkozó okos-
kodók könnyen az ember fejéhez vágják  a „Te melyik oldalon 
állsz?” kérdést. A másik okom az volt, hogy a Trakciónál annyi 
ígéretet kaptunk szóban, amit később letagadtak, pökhendi mó-
don, jogászkodva félremagyaráztak, pedig mindenki tudta, miben 
állapodtunk meg. Gondolom, mindenkinek számtalan példája 
van ilyenre, nem is részletezném, de az biztos, hogy ezek az ese-
tek belénk égették a bizalmatlanságot a munkáltatóval szemben, 
pláne úgy, hogy ezekből az arcokból még ma is sokat láthatunk 
„új” cégünknél. Ők azok, akiknek semmi nem drága, ha a moz-
donyvezetőnek rossz. A harmadik okom az volt, hogy a nálunk 
lezajlott esemény, más helyeken nem sikerült valami jól, rossz 
visszhangokat hallottam.
 Az előbbi gondolatok jutottak eszembe, s ezért szkeptikusan fo-
gadtam a hírt, hogy munkáltatónk közvetlen beszélgetést szervez 
a dolgozókkal, hogy főleg a helyi problémákat bátran vessük fel. 
Még rosszabb érzéseim támadtak, amikor olvastam, hogy adjuk 
le előre a kérdéseket, hogy fel tudjanak készülni belőlük. Na, ek-
kor legyintettem, s töröltem a leendő programjaim közül, s így 
már csak három helyen kellett megjelennem aznap. Azonban, 
amikor elérkezett május 20., s zeneszerető emberként eszembe 
jutott a fenti idézet, ezért úgy döntöttem, kiugrok erre a megbe-
szélésre. Már magam előtt láttam (régebben megtörtént emlé-
keket) a kényszerből megjelenő, nyakkendőjét, mobilját piszkáló 
vezetőt, aki a kérdésektől független, semmitmondó válaszokat 
adja. Ezért én lazára vettem a figurát, mint aki tényleg csak be-
ugrik szabadidejében, így a lelépés is egyszerűbb lesz, gondol-
tam. A meghirdetett helyszín (köpködő) előterében, csendben 
várakozó, figyelő kollégákat találtam, ők nem fértek be a jelent-
kezési helyiségünkbe, vagy csak egy darabig akartak maradni, 
mert szolgálatba indultak. Már ez meglepő volt, de bent is olyan 
látvány fogadott, amire nem számítottam. Feltűrt ingujjal, az EM-
BEREK között ültek, álltak, vezetőink! Nem pedig kiemelt helyen, 
fehér abrosszal leterített, pogácsával, üdítővel megpakolt asz-
talnál, lehetőleg ablaknak háttal, hogy a Nap a dolgozó szemébe 
süssön, ahogy ezt a méregdrága tréningeken tanítják! Persze, 
mondhatnánk azt is, hogy ez is ugyanúgy meg van rendezve, de 
ne mondjuk! Egyelőre! Aznap, Kiskunhalason Ughy Kálmán Úr, 

a MÁV-START Zrt technológiatervezés vezetője; Huszár Zoltán 
Úr, MÁV-START Szeged TSZVI vezetője; Szőke János Úr, munka-
idő-beosztás készítője; Magyar Miklós Úr, telephely vezetője kép-
viselte a munkáltatót. (Azt el lehet mondani, hogy ez a bemutatás 
hivatalosabb volt, mint a találkozó hangulata.) Ami nem megszo-
kott volt még, hogy a kérdésekre azonnal érkezett a válasz, nem 
lettek egy-egy szinttel lejjebb passzolva, s még szakmai alapon 
is értékelhetők voltak azok. ( Pedig, tudtommal előre nem volt 
leadva egy kérdés sem!) A megfogalmazott kérésekre nem má-
sokra lett mutogatva (akik nincsenek jelen), hanem a megoldást 
kereső válasz érkezett, nem pedig az, hogy „NINCS PÉNZ”. Vagy, 
ha az nemleges volt, első kézből elmagyarázták, szakmailag in-
dokolták a miérteket, a megjelenteknek. Nekem autentikusnak 
tűntek a válaszok, a választ adók. Pedig – ahogy fentebb írtam 
-, én nagyon kritikus hangulatban érkeztem. Többekkel beszél-
tem a találkozó óta, s mondták, hogy ők is jó szájízzel jöttek el a 
megbeszélésről. Úgy érezték – az eddigiekkel ellentétben -, adtak 
a véleményükre, embernek nézték őket. (Visszatért a vasútra a 
szakmaiság?) Azt gondolják, ha a munkáltató ezt a vonalat vi-
szi tovább, az a jó út! Nem pedig a fentről lenéző, mindent csak 
én tudhatok jól magatartás. Így hamarabb elérik azt a célt, hogy 
megállítsák az elvándorlást a magánvasutak felé. Ha többet be-
szélnének ebben a formában a „lent” dolgozókkal, megkapnák a 
választ arra is, miért döntenek így egyre többen. Mert higgyék el, 
nem csak a több pénz motiválja őket! Komolyabb, magára adó, 
modern felfogású cégek vezetőit érdekli, hogy a dolgozója jól 
érezze magát munkahelyén, pihenten érkezzen oda, mert akkor 
jobban, pontosabban teljesít. Náluk nem az a gyanús, üldözendő, 
ha mosolyognak az emberek, elégedettek közvetlen vezetőikkel. 
Ott időnként közvetlenül beszélnek munkatársaikkal, s nem csak 
a több kézen átmenő, hamisított statisztikákon keresztül tartják a 
kapcsolatot, ítélkeznek sorsok felett. De ez nem a spanyolviasz, 
tanulmányok sora foglakozik ezzel a témával.
 Tudom, nem minden olyan rózsaszín, ahogy kommunikálni 
szokták vezetőink! De nem lehet mindig mindent előérzetekre 
alapozva támadni úgy, hogy meg sem hallgatjuk a másik oldalt 
egy változás után. Én csak azt írtam le, ami nálunk történt má-
jus 20-án. Ami biztos, valami más volt, mint az elmúlt években. 
Lehet, ez volt az egyetlen olyan találkozó az országban, aminek 
a lecsengése pozitív volt a dolgozóknál, s ez csak az előadónak 
volt köszönhető! Akkor is úgy érzem, erről szólni kell, hátha most 
…! Tudjuk, senki sem olyan szegény, hogy ígérni ne tudjon, ezért 
várjuk a tetteket a szavak után, s majd erről is 
beszámolunk. Reméljük, nem úgy kezdődik az 
az írás, hogy „Bocsánat, de megint tévedtünk, itt 
semmi nem változott”!

Gusztos Károly
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Életünkből
Április hónap során a Nyugati telephely mozdonyvezetői kerül-
tek a Budapesti Igazgatóság figyelmének a középpontjába. 2015. 
04. 20-án hagyományteremtő céllal megtartottuk az első Észak-
is nap nevű egész napos rendezvényünket. A program gerincét 
alapvetően egy-egy fórum képezte, az érdeklődő mozdonyve-
zetők, a munkáltató meghívott képviselői, valamint a Mozdony-
vezetők Szakszervezete vezetői között. A két fórum időben volt 
tagolva, ennek megfelelően délelőtt a meghívást elfogadó START 
vezetők fogadták kérdéseinket, délután pedig a szakszervezeti 
vezetők. A kettőt pedig egy kellemes hidegtálas állófogadás kap-

csolta össze. Az összefoglaló tartalma a következőkben a START 
fórumon elhangzottakra koncentrál.
 A munkáltatói fórum szükségességét a mozdonyve-
zetői közösség határozta meg. Az elmúlt fél év során egyre több 
panasz, kívánalom érkezett, melyek bár megfogalmazásban el-
térők, tartalmukban azonban nem. A lokális viszonyokat előtérbe 
helyezve a közösség egészét érintő problémákkal szemben írás-
ban megfogalmaztuk ezeket a kérdéseket, és elküldtük a meghí-
vottak számára. A fórum alapját tehát ez képezte. A dokumentum 
érdekességét annak őszintesége adja, hiszen ezúttal a kérdése-
ket, észrevételeket csillapítatlanul, a maga őszinteségével igye-
keztünk átadni a munkáltató számára. 
Íme egy mellékelt példa:
„Nem az ütemmel van itt a probléma. Mozdonyvezető vagyok 
ezt vállaltam. Nappal, éjszaka, hétvége, ünnep stb. Hanem azzal, 

hogy mindenki be tudjon érni ill. haza. A tizenkét órás szolgálat 
előtt ágyban pihenjek és ne az öltözőbe a padon, vagy Vác állomás 
csillagszállójában! Ezen kellene változtatni, és hangot emelni!”
. fotó: Zebegényi Balázs
A fórum alapját, egyben jó hangulatát az adta, hogy a munkáltató 
képviselői változásra nyitott félként fogadtak bennünket, azonban 
az „igyekszünk minél többet megtenni” megfogalmazás mögött 
gyakran ott hasalt egy-egy kijelentés, mely forráshiányokra utalt 
az integrált vállalat egészére nézve. Pedig a fórumon elhangzot-

tak jelentős része nem elsősor-
ban többletköltséget kíván, inkább 
szervezéstechnikai változtatások-
ra támaszkodik. 
 A START fórumon jelen 
volt az Üzemeltetési Vezérigazgató 
helyettes, a Személyzetmenedzs-
ment vezető, a TSZVI budapesti 
vezetése, illetve az IVU képviselő-
je. Az érdeklődő mozdonyvezetők 
szép számmal, a rendezvényhely-
színt megtöltve jelentek meg. A 
hozzászólások zöme a foglalkozta-
tásunk körülményeire utalt. Itt két fő kérdés csoport volt a jellem-
ző, mely a vezényléshez, munkaszervezéshez, illetve a szociális 
jellegű intézmények bővítéséhez, átalakításához kapcsolódott.
. fotó: Zebegényi Balázs
 Számomra is meglepetés volt a fórum során, hogy a 
folytatás nem rekedt meg gondolati szinten. Pár nappal később 
megrendezésre került egy második fórum. Itt a létszám sze-
rényebb volt, azonban ez nem rontott a program értékén. Több 
olyan munkavállaló is jelen volt, akik korábban foglalkoztak sze-
mélyzetfordulók készítésével. Ők időt nem sajnálva gyűjtötték ki 
az általuk vélt hibákat, írták össze javaslataikat. Az IVU szakem-
berei tájékoztattak minket, hogy jelentős változásokat terveznek 
a nyugati telephely szolgálatainak kialakítása során, melyek 
párhuzamban vannak a felvetéseinkkel. Csökkenteni tervezik a 

hajnali jelentkezések számát, illetve stabil fordulók kialakítását 
tervezik. Ez elég éles kontraszt a korábbi gyakorlathoz képest. 
 A második fórum végeztével igyekeztem felmérni a 
résztvevő munkavállalók véleményeit, melyek elég megoszlóak 
voltak. A többség azonban mindenképpen bizakodó. A vélemény-
különbségeken túl egy gondolat közös volt, ezt a munkát folytatni 
kell...

Besztercán Kornél

Fórumsorozat az Északiban
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RID eredmények: az RCH ismét a legjobbak 
között teljesített 

Katasztrófavédelmi gyakorlat a RCH 
közreműködésével 

Az UIC (Nemzetközi Vasútegylet) veszélyes áru szakértőinek legutóbbi értekezletén – amelyet ezúttal a Rail Cargo Hungaria szervezett 
– társaságunk hivatalosan is megkapta az UIC értékelését. Vállalatunk RID számai 2014-ben minden korábbinál jobb, 1,6%-os ered-
ményt mutattak, amely az előző évhez képest 0,1%-os javulást jelent.  Ez alapján az UIC döntvényét alkalmazó vasútvállalatok közül a 
RID fuvarokat legbiztonságosabban fuvarozó társaságok közé tartozunk továbbra is. 
A 2007 óta folyamatosan javu-
ló eredményekhez stabil hátteret 
ad az RCH RID csapatának felelős 
munkája. A csapat vezetője, Hudák 
Árpádné az elért eredményekkel 
kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, 
hogy a tavalyi év során tovább tud-
tunk javítani mutatószámunkon, 
elsősorban azonban az előttünk 
álló feladatokra kell koncentrálni. 
Ezek közé tartozik többek között a 
veszélyes árufuvarozási szabályok 
aktuális változásaira történő felké-
szülés, a RID szakelőadói ellenőr-
zések, az érintett munkavállalók 
folyamatos RID képzése, illetve a 
feladói igényekhez igazodó tanács-
adás.  Cél, hogy továbbra is tartani 
tudjuk a tavaly elért szintet. 

Áprilisban háromszor tartottak gyakorlatot a Zalaegerszegi Hiva-
tásos Tűzoltó Parancsnokság munkatársai a Zalaegerszegi Ke-
reskedelmi Telepen és a vasútállomás területén. Az RCH részéről 
az első gyakorlatnál Ambrus Attila kocsivizsgáló, a másodiknál 
és harmadiknál Babucs Tibor kocsivizsgáló és Musza Emília Bri-
gitta árufuvarozási szakelőadó járultak hozzá a gyakorlat sike-
rességéhez. Társaságunk mindezek mellett eszközöket is – kis-
konténerek, illetve a bemutatóhoz egy vasúti kocsi – biztosított az 
eseményhez.

A gyakorlatok menete
Először Zalaegerszeg állomásfőnöke tartott elméleti oktatást a 
kötöttpályás közlekedés sajátosságairól. A résztvevők ezt köve-
tően vállalatunk kocsivizsgálóinak segítségével frissítették fel 
a vasúti járművekkel kapcsolatos műszaki ismereteiket, és át-
beszélték a műszaki mentéssel összefüggő tudnivalókat. Az el-
mélet után a gyakorlat következett, a tűzoltóknak egy személyt 
kellett kimenteniük egy siklás során leborult konténer alól. A tűz-
oltók daruval, illetve egy úgynevezett pneumatikus emelőpárná-
val oldották meg a helyzetet. A gyakorlat a visszajelzések szerint 
hasznos és eredményes volt. 
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Az RCC 2068-as mozdonyai a vonali 
vonattovábbításban is jól teljesítettek

Lezárultak a középtávú 
foglalkoztatáspolitikai megállapodás 
megkötésére vonatkozó tárgyalások

Társaságunk folyamatosan keresi és vizsgálja az alter-
natív vontatási megoldásokat. 

Egy ilyen lehetőség tesztelésére nyílt újabb alkalom május 6-án: 
a Vontatás valamint az Üzemviteli Logisztika szervezésében, Sze-
ged-Rendező és Makó-Újváros viszonylatban, a sódervonatok 
élén tanulmányozták kollégáink az RCC Kft. négytengelyes dízel-
mozdonyának bevethetőségét. 
Ezek a vontatójárművek rendszerint a BILK-en teljesítenek to-
latószolgálatot, de most volt alkalmuk vonattovábbítás terén is 
bizonyítani. Az előfogatolt vonat teljes tömege 2353 tonna volt, 
melynek menetrend szerinti továbbítása nem jelentett gondot: a 
szerelvény viszonylag rövid idő alatt felgyorsult 40 km/h sebes-
ségre, melyet tartani is tudott. Azonban a vonattovábbítás bizton-
sága és az előírt sebesség betartása miatt természetesen a MÁV-
START Zrt. vonómozdonya is üzemkész volt.
A teszt sikeresen zárult, a Vontatás jelenleg vizsgálja, hogy ilyen 
sorozatú mozdonyokat mikor, hol és milyen feltételek között le-
hetne bevetni.
Az ÖBB 2068-as sorozatú (itthon 409-es számozású) mozdony-
sorozat főbb adatai:
A 2068-as mozdonyok dízel-hidraulikus, két forgóvázas, négy-

tengelyes mozdonyok. Elsősorban tolatási és iparvágány-kiszol-
gáló célokra készült, azonban teljesítménye és jó futási tulajdon-
ságai miatt vonali szolgálatra is befogható. Közép-vezetőállással, 
számítógépes központi járművezérlő berendezéssel (ZLSG), 
valamint diagnosztikai rendszerrel felszerelt. A klimatizált ve-
zetőállásban négy vezetőasztal található, így bármelyik oldalról 
könnyen és biztonságosan kezelhető. Az erőátvitelt egy kétfoko-
zatú (50/100 km/h) hajtóművel egybeépített turbó-nyomatékvál-
tó végzi. Teljesítménye: 820kW

A VASZ, majd később az MTSzSz által kezdeményezett kollektív 
munkaügyi vita lezárásaként 2015. április 30-án mind a munkál-
tatói, mind a munkavállalói oldal képviselői számára kölcsönös 
engedményekkel és eredménnyel – ennek megfelelően mindkét 
fél számára jelentős közös sikerrel – fejeződtek be a középtávú 
foglalkoztatáspolitikai megállapodás megkötésére vonatkozó 
tárgyalások.
Az egyeztetések közvetlen kiváltó oka az idén tavasszal a mun-
káltató által bejelentett csoportos létszámcsökkentés volt, de egy 
középtávú megállapodás megkötésének szándéka már régóta 
napirenden volt a felek között. Most egy intenzív tárgyalási perió-
dus végén született meg a mindkét fél számára pozitív értékeket 
hordozó végeredmény.
A hosszú tárgyalássorozat eredményeként a 2015. március 31-i 
(rész)megállapodásban vállalt határidőig sikerült megállapodni 
a feleknek a 2015-2020 közötti időszak legfontosabb foglalkozta-
tás-, és jövedelempolitikai, munka- és egészségvédelmi, a mun-
kaügyi kapcsolatok, valamint kollektív szerződés témaköreinek 
rendezési alapelveiben.
Az elkövetkező években a megállapodás hatálya alatt az aláíró 
felek egyetértése szükséges a vállalat létszámintézkedéseinek 
végrehajtásához, a rögzített záró létszám terve: 1858 fő. Ennek 
elérését a felek továbbra is a már korábban alkalmazott progra-
mok működtetésével kívánják megvalósítani, az ahhoz szüksé-
ges anyagi források előteremtésében szintén együttműködnek. 
A foglalkoztatáspolitikai
intézkedések legkiemeltebb célja a rendelkezésre álló munka-
erő-állomány korösszetételének javítása, melynek meghatáro-
zó eszköze lesz a különböző gyakornoki programok elindítása, 
de fontos elemét képezi a hiányzó szakmai kompetenciák külső 
munkaerőpiacról történő megszerzése is.
A megállapodás az átgondolt, folyamatos fiatalítás mellett azon-

ban a később induló szakmai projektek keretében megfelelő fog-
lalkoztatási garanciát biztosít az idős és nagy szakmai tapaszta-
lattal rendelkező munkatársainknak is, de a mobilitási program 
indításával jelentős támogatást nyújt azoknak is, akik a vállalat 
számára meghatározó munkakörben változtatnak munka-, és 
lakóhelyet.
A jövedelempolitikai fejezet a kialakult problémákra vonatkozóan 
megoldási szándékokat fogalmaz meg a bérek versenyképeseb-
bé alakítása érdekében, míg a múlt évben bevezetett nyugdíj-
pénztári tagdíj-hozzájárulás mértékét tovább emeli a munkál-
tató. Ezek konkrét kidolgozására a jövőbeni tárgyalások során 
kerül majd sor.
A munka- és egészségvédelem fejezetben foglaltak megvalósí-
tása a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő mun-
kakörökben foglalkoztatott munkavállalók számára előzetes 
szűrővizsgálatok tartásával igyekszik biztosítani a munkakörre 
alkalmas állapot fenntartását, melynek többletköltségeit teljes 
mértékben a munkáltató viseli.
Felek a Munkaügyi Kapcsolatok területét érintően is tettek vál-
lalásokat, melynek egyik sarkalatos pontja az RCH Kollektív 
Szerződésének felülvizsgálata. Ennek határidejét 2015. június 30. 
napjában jelölték meg a felek azzal, hogy hatékonyabb működést 
elősegítő változtatásokról is megállapodnak.
A kiszámíthatóság folyamatosságát garantálja, hogy a KSZ fel-
mondását a munkáltató 2020 végéig nem kezdeményezi.
A megállapodásban foglaltak megvalósulása a korrekt, kiegyen-
súlyozott munkaügyi kapcsolatok folyamatos fenntartásával lesz 
ellenőrizhető, amelyre a munkáltató kötelezettséget vállalt.
A megállapodást a felek azzal a záró rendelkezéssel fejezték be, 
hogy a vállalat teljesítményének alakulásától függően a tárgyalá-
si szándékot – a megállapodás pontjait érintően – folyamatosan 
fenntartják.
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Immár harmadik alkalommal került sor Szerencsen erre a ren-
dezvénysorozatra, amit ebben  évben a  MOSZ Szerencsi tagcso-
portja mellett a Miskolc környéki vasútvonalak Facebook csoport 
rendezett.
Idén is két helyszínen, a helyi vasútállomáson és a Szerencs-i Rá-
kóczi vár színháztermében. A vasúttörténeti kiállításra a Szegedi 
Vasúttörténeti Alapítvány
relikviái, érdekes gyűjteménye mellett, Lego-ból készült moz-
donyok és egyéb járművek, papírból készült mozdony makettek, 
interaktív terepasztal valamint a pályafenntartással kapcsolatos 

eszközök voltak láthatóak. Mindezek mellett a szervezők által ki-
írt gyermekrajz- és fotópályázatra érkezet alkotások is bemuta-
tásra kerültek. Az állomáson a MÁV-Start különböző járműtípusai 
között a Train Hungary egy villanymozdonya is kiállításra került. 
A három nap alatt majd három ezer látogatónk volt, ami mutatja 
azt, hogy milyen nagy az érdeklődés a vasút illetve a mozdonyok 
után. Remélem a MÁV-Start illetékes vezetői is felismerik végre, 
hogy milyen nagy lehetőség van az ilyen rendezvényekben és 
nem gördítenek akadályt a rendezvények szervezői felé. 

Szviatkovszky József

Vasúttörténeti- és Mozdonykiállítás 
Szerencsen
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A Guinness Rekordok Könyve szerint a MÁV Zrt. Széchenyi-he-
gyi Gyermekvasút a világ leghosszabb olyan vasútvonala (11,7018 
kilométer), amelyen a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyer-
mekek látják el – írja közleményében a vasúttársaság.
 Fotó: Anna Schwelung / Indafotó
A hitelesítési eljárás még 2014-ben kezdődött, 2015 májusában 
pedig megérkezett Budapestre a világrekordot igazoló tanúsít-
vány. A Széchenyihegy és Hűvösvölgy állomás között közlekedő 
kisvasút első, 3,2 kilométeres szakaszát 1948. július 31-én adták 
át. Az elmúlt 67 évben több mint tizenöt ezren voltak úttörő- vagy 
gyermekvasutasok, jelenleg mintegy ötszáz gyerek váltja egy-
mást a szolgálatokban.
A 2014/2015. tanévben tanfolyamot elvégző gyermekvasutasok 
júniusi avatási ünnepségén a világrekordot megörökítő emlék-
táblát is állítanak Hűvösvölgy állomáson.
Travelo

Mélyre süllyesztették 
a grandiózus 
budapesti ötletet
Csendben visszakerült a fiókba a fővárost elkerülő vasúti gyűrű 
kiépítéséről szóló elképzelés. A kormány korábban több százmil-
liárd forintnyi kínai forrást remélt a Budapestet a tehervonatoktól 
tehermentesítő beruházáshoz.
Magas labdát dobott fel a vasutasoknak 2013 tavaszán Szijjártó 
Péter. A külgazdasági és külügyminiszter még államtitkárként a 
vasúti áruszállítás lassúságáról szóló viccel vezette elő a fővá-
rost délről elkerülő V0 jelű vasútvonal megépítését tervbe emelő 
kormánydöntést. Ahogy mondta, „ha a masinisztát megkérdezik, 
nem tudna-e gyorsabban menni, a válasz, hogy de, csak nem 
hagyhatja el a szolgálati helyét”. Így jelentette be, hogy a Ma-

gyarország számára 2011-ben felajánlott egymilliárd eurós kínai 
hitelkeret terhére olyan vasútvonalat építenek, amellyel így már 
nem lehet viccelődni: az óránként 160 kilométeres sebességű 
közlekedésre alkalmas pályán a tehervonatok a jelenlegi négy 
nap helyett huszonnégy órán belül tehetik meg az utat Záhonytól 
Hegyeshalomig. 
A grandiózus vállalás óta eltelt két év, és a V0-s nyomvonalán – 
a kormányzati ígéretek ellenére – 2014 tavaszán elmaradtak az 
első kapavágások. A fővároson áthaladó vasúti pályákat teher-
mentesítő beruházás azóta sem került közelebb a megvalósítás-
hoz, megépítésének előkészítése nagyjából ott tart, ahol 2012-
ben.
A becslések szerint 360-400 milliárd forintos beruházáshoz ta-
nulmányok, engedélyek egész sora hiányzik. Nincs kijelölve a 
pálya pontos nyomvonala, így a munkálatokhoz szükséges te-
rületek megszerzése sem kezdődhetett meg. A kivitelezők kivá-
lasztásának megindítása végképp nincs napirenden.
A V0-s már a kormányzat szakpolitikusai szerint sem több, mint 
pekingi kacsa. A Külügyminisztérium ennek ellenére nem adta 
fel. A tárca arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Budapestet elkerü-
lő teherforgalmi vasútvonal megépítése „továbbra is napirenden 
van”, a Budapest–Belgrád-vasútvonal kiemelt státusza ellenére 
is.
Közlésük szerint az, hogy az „összeurópai vasútfejlesztési kon-
cepcióba is szervesen illeszkedő Budapest–Belgrád-vasútvonal 
felújítása határokon átnyúló infrastruktúra-fejlesztésként, illetve 
a Kína és a közép- és kelet-európai államok közötti együttmű-
ködés zászlóshajóprojektjeként jelenleg kiemelt prioritást élvez”, 
nem jelenti azt, hogy a V0-s megépítésének tervét elvetették vol-
na. „A beruházást mind a magyar, mind pedig a kínai fél szakma-
ilag fontosnak tartja.”
Olyannyira, hogy a „kölcsönösen előnyös pénzügyi konstrukció 
kitárgyalását követő lépés a beruházással kapcsolatos technikai 
és pénzügyi paramétereket tartalmazó nemzetközi szerződés 
megkötése, amelyet követően indulhatnak meg a kivitelezési 

Miénk a világ leghosszabb 
gyermekvasút-vonala
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munkálatok”. Ez magyarul azt jelenti: a minisztérium két év alatt 
még a hitelszerződés feltételeit sem tisztázta, szerződést meg 
aztán végképp nem kötött. Ez azért szép, mert a külügyi tárcánál 
hivatalosan továbbra sem látják be, hogy a Kínai Fejlesztési Bank 
kontójára tervezgetett beruházás a bankárok szemében eleve 
gyengécske projekt.
Hiszen miközben megvalósításához az egymilliárd eurós kínai 
hitelkeret nem is lenne elég, a megtérülése kérdéses. Alighanem 
már Pekingben is kiszámolták, hogy a hitelük a pályahasználati 
díjakból nem térül meg. A kormány visszafizetési pozícióit pedig 
rontja, hogy Magyarországon nincs jelentős adóbefizetéseket 
teljesítő vasúti árufuvarozó cég. Bármennyire is komoly bevételt 
ígér, hogy az árutulajdonosok esetleg közútról vasútra váltanak, 
a kamionok számának csökkenése az úthasználati díjak elmara-
dásával vesz ki pénzt a költségvetés zsebéből.
A külügyben úgy látják, a V0-s olyan fejlesztés, amely hozzájá-
rulhat, hogy a kínai áruk vasúton érjék el az EU nyugati államait. 
Ebben akár igazuk is lehet. Ám a méregdrága magyarországi be-
ruházás mit sem ér, ha elszigetelt marad.
Ahhoz, hogy a pireuszi konténerkikötőben kirakodó kínai hajó-
kon érkező áru Görögországból elindulhasson Nyugat-Európába, 
előbb fel kell újítani a Budapest–Belgrád-vasútvonalat. Ez pedig 
még a befektethető pénzzel jól álló kínaiak számára is komoly 
beruházásnak ígérkezik. A magyar és a szerb pályaszakasz mo-
dernizálása a számítások szerint hárommilliárd dollárba, vagyis 
több mint 800 milliárd forintba kerülhet. Ennyiből a teljes pálya-
szakaszt kétvágányúsíthatják, és a vonatok sebessége elérheti 
majd az óránkénti 160-200 kilométeres tempót. Így a csaknem 
400 kilométeres utat a jelenlegi nyolc helyett akár három óra alatt 
is megtehetik majd a szerelvények – aztán a magyar fővárostól 
a V0-s nélkül is tovább zakatolhatnak Bécs felé. Mindezek után 
nem meglepő, hogy a Budapestet Belgráddal összekötő vasút-
vonal rendbetételével mindenki komolyabban foglalkozik. Peking 
egy tavaly decemberben aláírt megállapodásban vállalta, hogy 
ajánlatot fog adni egy olyan kedvezményes hitelre, amely fedezi a 
vasútvonal korszerűsítési költségeinek legfeljebb 85 százalékát.
A kormány januári vállalásának megfelelően április 15-ig össze-
állította és átadta partnereinek a vasútvonal magyarországi sza-

kaszára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt, a teljes vas-
útvonal hasonló dokumentumait pedig a három ország szakértői 
június 30-ig véglegesítik. Ha a kínai pénzből megálmodott vasúti 
fejlesztések közül bármelyik eljutna a megvalósulás szakaszába, 
az építkezések évekig munkát adhatnak majd a kivitelezőknek. A 
Budapest–Belgrád vonal például jó két évig lekötheti a vasútépí-
tők kapacitásait.
Kapitány Szabó Attila

Összeolvad az Eurostar és a francia állami vasúttársaság
Az Európai Bizottság (EB) jóváhagyta, hogy az SNCF francia álla-
mi vasúttársaság összeolvadjon a szuperexpresszeket üzemel-
tető Eurostar vállalattal - derül ki a bizottság honlapján közzétett 
sajtóközleményből. 
Az EB azonban feltételeket is szabott. Az SNCF-nek biztosítania 
kell, hogy más üzemeltető társaságok is beléphessenek a Lon-
don-Párizs és a London-Brüsszel útvonalakra, ahol jelenleg az 
Eurostar az egyedüli szolgáltató. Az EB szerint így az utasoknak 
lehetőségük lesz szabadon választani a szolgáltatások között.
A bizottság korábban kifogásolta, hogy az eredeti megállapodás 
nem biztosította az esetleges új belépőknek a tisztességes és 
egyenlő feltételek melletti hozzáférést a franciaországi és belgiu-
mi állomásokhoz, valamint az Egyesült Királyságban, Franciaor-
szágban és Belgiumban működő szervizközpontokhoz.
A brit kormány márciusban jelentette be, hogy eladja 40 százalé-
kos részesedését a Eurostarban, amelyet az erre a tranzakcióra 
alakult brit-kanadai pénzügyi befektetési konzorcium vett meg 
757,1 millió fontért (csaknem 320 milliárd forintért). A tranzakció 
lezárása után a kanadai befektetési csoport 30 százalékot, a brit 
alap 10 százalékot birtokol az Eurostarban. A másik két főrész-
vényes a francia és a belga állami vasúttársaság, az SNCF és az 
SNCB, amelyeknek 55, illetve 5 százalékos Eurostar-részesedé-
sük van. A mostani megállapodással az SNCF lesz az Eurostar 
egyedüli irányítója.
Az Eurostar London, Párizs és Brüsszel, illetve több köztes fran-
cia és belga célállomás között közlekedteti 300 kilométeres órán-
kénti sebességgel haladó szuperexpresszeit.
MTI
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k Hónapokkal ezelőtt kezdődött az a konzultáció, amely a lassúmenetek nyilvántartását, a lassúmenet kimutatások kezelését és kéz-
besítését szabályozza. Ennek eredményeit június 1-től láthatják a Kollégák, hiszen nagyobb betűvel készül, és külön jelöli az újonnan 
bevezetett lassújeleket.
Az egységes értelmezés érdekében EVIG Utasításban foglaltak egységes értelmezésével kapcsolatban kiadott állásfoglalást kértünk 
melyet most közzéteszünk lapunkban. Íme:
K.L.
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Szakszervezetünk – bölcs elődeinknek köszönhetően - idén 
ünnepli megalakulásának 25-ik évfordulóját. 1990 augusz-
tus 23-án, Budapesten a Benczúr utcában született meg a 
döntés a Mozdonyvezetők Szakszervezete megalakulásá-
ról. Gyorsan lepergett ez a néhány év és most augusztus-
ban egy rövid ünnepség keretében emlékezünk meg a jeles 
alkalomról. A Küldöttközgyűlés döntése alapján a megem-
lékezés helyszíne a méltán híres Budapesti Operettszínház. 
Augusztus 29-én délután 14.00 óra után kerül sor egy nagy-
szerűnek ígérkező operett és musical előadásra. A színház-
ban szokatlan korai kezdés oka, hogy a vidékről érkező Kol-
légák és családtagjaik is részt tudjanak venni az. A musical 
előadást követően állófogadáson látjuk vendégül kedves 
Kollégáinkat, vendégeinket. Jegyeket a területi ügyvivőkön 
keresztül juttatjuk el a Tagcsoportokhoz és tagjainkhoz. A 
jegyek amelyek magában foglalják a műsor megtekintését, 
majd a fogadáson az ital és ételfogyasztást a tagcsoportok-
nál rendelhetők meg.

K.L.

Születésnapi 
beharangozó
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Az előző lapszámba írt területi híreket ott fejeztem be, hogy Fü-
zesabony Telephelyen a munkáltató átalakításokat tervezett, és 
hogy ez milyen káoszt eredményezett.
Munkáltatónkkal beszéltem, és két nap(!) múlva biztosítottak két 
kisebb szobát a munkaidejük előtt munkahelyükre kényszerülő 
kollégák számára, hogy szolgálatukat a hajnali órákban kipihen-
tebben tudják megkezdeni.
Persze tudom, az átalakítás zökkenőkkel, kényelmetlenségekkel 
jár - meg a változást sem szeretjük – de a főnökség gyors reagá-
lása felelős munkáltatóra vall.
Üröm az örömben hogy az átalakítás folyamán történt egy nagy 
dugulás a szennyvízhálózatban, és ennek következtében újabb 
bontásra került sor, ismét burkolni, parkettázni kell. A telephely-
vezető úr igyekszik figyelembe venni a helyben jelentkező kérése-
ket és rugalmasan megoldani a problémákat.
Ugyanakkor szűknek bizonyul a füzesabonyi kollégák új jelentke-
zési helye, az a hely, ahol a munkára felkészülhetnek, illetve, ahol 

a munka utáni adminisztratív teendőiket elvégezhetik. Ugyan-
csak panaszkodnak a vonatkísérőket vezénylők, hogy egy helyi-
ségben vannak a külsős felvigyázóval – akihez viszont rendszere-
sen bejárnak a mozdonyvezetők, zavarva a vezénylők munkáját. 
Úgy tűnik, nem volt ez az átalakítás kellőképpen átgondolva, vagy 
a való élet mutatja, hogy mennyi problémát vet fel menet közben 
az átszervezés, átrendezés.
A szerencsi kollégák sziszifuszi küzdelmet folytattak egy rendez-
vény megszervezésért. A mozdony és modellkiállításnak hagyo-
mánya van, nem évente, de időszakonként ismétlődő esemény ez. 
Bővebben beszámol majd erről a szerencsi tagcsoport vezetője.
Az elgondolkodtató, hogy mennyi akadályt, ellenállást kellett le-
küzdenie Szviatkovszky Józsefnek, pedig a cég hírnevét öregbí-
tette, image-át növelte azzal, hogy a széles közvélemény előtt, a 
sok boldog gyerek előtt bemutathatta a MÁV mozdonyait.
Ugyanakkor a térségükben az idén nyáron is vágányzár van a Sá-
toraljaújhelyi vonalon, csökkentve a mozdonyvezetők foglalkoz-

tatási lehetőségeit. Jut is eszembe, nem nagy 
horderejű komplex átépítésről van szó, ismét 
feljavítanak egy állomásközt – három hónap 
alatt. Tavaly is volt egy ilyen vágányzár, úgyhogy 
az utazók már egészen megszokták a buszt, sőt 
lassan már az fog hiányozni nekik, ha majd vo-
natra kell szállniuk. Ezt a csigatempót igencsak 
fel kellene pörgetni, mert ez biztosan nem szol-
gálja a vasút érdekeit.
A miskolci területre jellemző volt az utóbbi idő-
ben, hogy van túlóra. Én úgy látom, a túlóra 
mögött a folyamatosan csökkenő létszámunk 
(elvándorlás) és a kissé meglódult teherfor-
galom van. De nagyon fontos túlórát generáló 
tényező volt az is, hogy kb. 150 fő mozdonyve-
zetővel végeztették el a BDV típusismeretet. 
Ráadásul áprilisban vizsgáztunk is. Sajnos két 
vonatpárunkat átadta a vezetésünk kevesebb 
túlórával rendelkező TSZVI-nek. (Ahonnan ezt 
bizony kora hajnali kezdéssel oldják meg, to-

Miskolc
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Tóth Ferenc Attila

vább szaporítva azok amúgy sem alacsony számát…) Az átadás-
sal nincs is semmi bajunk – mi is ezért kardoskodtunk korábban 
mikor állásidőn voltunk, máshol pedig túlóráztak. De úgy érzem 
ez egy kissé korai döntés volt, ép az előbb leírtak miatt.
És ha már szóba kerültek a vizsgák, el kell mondanom jó ered-
ménnyel zárultak. Szerintem túlizgultuk magunkat, az alapvizs-
gák gyakorlatilag mindenkinek sikerültek, persze egy-egy vonal 
ill. típusismeret elvesztése többeket sújtott. Összességében el-
mondható, felkészült mozdonyvezetők adtak számot tudásukról, 
és korrekt vizsgák zajlottak le a területünkön.
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Területünkön az idei tavasz is hasonlóan kezdődött, mint a múlt 
években. MOSZ Kupa tavaszi forduló, Tagcsoporti gazdasági 
beszámoló és Fórum, Nyugdíjas Tagcsoporti találkozó, HÉT és 
Horgászverseny. Sajnos a fociban nem sok sikerélmény érte a 
debreceni csapatot, de annál több a Ladányiakat. A tavaszi visz-
szavágóra Záhonyban került sor, mint azt már olvashattátok, és 
csoportunkból Szolnok és Püspökladány jutott tovább a közép-
döntőbe, megelőzve Záhonyt és Debrecent.
A Debreceni gazdasági beszámolóra és tagcsoporti gyűlésre, 
mint az már megszokott, „rengetegen” voltak kíváncsiak. Szegedi 
Zoltán tagcsoportvezető, elkészítette az éves szöveges tájékoz-
tatót, amit előzetesen szét is küldött, ezt szóban kiegészítettük, 
és megvitattuk, majd Bagi Tibor, tagcsoportunk pénztárosa a 
múlt évi gazdasági összesítést és beszámolót mutatta be. Ezu-
tán megvitattuk a tárgyévi költségvetési tervünket, és ahol igény 
mutatkozott a változtatására, azt megtettük. Köszönöm mindket-
tejük munkáját.
A Nyugdíjas tagcsoportunk soron következő ülése a régi hagyo-
mányoknak megfelelően az állomási étkezdében a megszokott 

keretek között zajlott, kb. 75 nyugdíjas kolléga jött el a rendez-
vényre, és természetesen a tagcsoporti vezetőség is képviselve 
volt. Utólagosan is köszöntötték a névnaposokat és kerek évfor-
dulós születésnaposokat, majd néhány rövid beszéd után követ-
kezett a vacsora, és ezután hajnalig, kiscsoportos szabadfoglal-
kozás keretében ulti verseny, dalárda kör és beszédes múltidézés.
A horgászverseny annyiban volt más, hogy ez a peca, nem a 
megszokott debreceni horgász rendezvény volt, mert az majd 
júniusban esedékes, hanem a Püspökladányi, amelyre meg-
hívást kaptak a debreceni sportbarátok is.  - Erről írt egy rövid 
beszámolót Keserű Zsolt Püspökladányi tagcsoport vezető: A 
püspökladányi tagcsoport életében hagyománnyá vált és évente 
egy alkalommal megrendezésre kerül egy elhunyt kollégánkról 
elnevezett horgászverseny, nevezetesen az Adovics József emlék 
horgászverseny. Idén május 23.-án szintén megrendezésre került 
a verseny azzal a változással, hogy a debreceni kollégákat vendé-
gül hívtuk azzal a nem titkolt céllal, hogy eme neves versenyünk 
mások körében is népszerű legyen és a területünk mozdonyveze-
tőit még jobban összekovácsolja. A versenyre 29 fő horgász ne-

Debrecen
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vezett, akiket 26 fő szurkoló buzdított a versenyen, illetve voltak 
olyan horgászok, akiket a családtagjaik is elkísértek. Az időjárás 
is a legszebb arcát mutatta és a halak sem fukarkodtak az étvá-
gyukkal, mondhatni úgy haraptak, hogy azt egy jófajta házőrző 

is megirigyelte volna. A reggelire szánt főtt kolbász, lágykenyér 
és mustár elfogyasztása után a sorsolás és a helyek elfoglalása 
tartotta izgalomba a társaságot. Reggel hét órakor megkezdődött 
a verseny, és mint említettem jöttek is a halak, volt, aki még csak 
az etetésnél tartott más már a második halát fogta. Mire a ha-
lak étvágya alább hagyott már déltájra járt az idő és biz addigra a 
horgászok és a szurkolók éheztek meg. De mi erre is készültünk 
és a Szilágyi Sándor és kedves Neje, Julika által rendkívül fino-

man elkészített marha pörköltöt tarhonyával, savanyú uborkával, 
jóízűen elfogyasztottuk. Ebéd után mind a horgászok mind a ha-
lak sportszerűen békén hagyták egymást majd tizenöt óra körül 
ismét egymásnak feszültek. Közben a szurkolók is kitettek ma-

gukért és még egy trombita is felcsendült, melyet Szatmári István 
kollégánk bírt szóra s játszott rajta szebbnél szebb muzsikákat. 
Így érkeztünk el a mérlegelésig, mely tizenhét órakor kezdődött 
és egyben a verseny végét is jelentette. A mérlegelés után a fogott 
halmennyiség elégedettségre adott okot, a társaság 97,5 kilog-
ramm halat fogott.  A helyezések következő képen alakultak: 3. 
hely Tőkés László: 8.6kg, 2. hely Nemes Attila: 11.75kg, 1. hely Kiss 
Sándor: 12.1kg, a legnagyobb halat külön díjaztuk, melyet Kulin 
Béla nyert meg egy 6.00 kilós tükörponttyal. A versenyt vacso-
rával zártuk mely kétfajta hurkából, mustárból és kenyérből ált, 
ezt követően voltak, akik még maradtak éjszakai horgászaton, 
de voltak olyanok, akik egy kis szabad foglalkozásba kezdtek a 
tó körül. A mondandómat köszönettel zárnám azon kollégák és 
önkéntes családtagok felé, akik a nem kevés háttérmunkát vé-
gezték azért, hogy minden rendben menjen, és mindenki jól érez-
ze magát. KÖSZÖNET ÉS ISMÉT KÖSZÖNET!!! 
– Mi is köszönünk mindent vendéglátóinknak, 
felejthetetlen élményekkel gazdagabban tér-
hettünk haza.
A HÉT-ről inkább nem írnék sokat, csak annyit 
hogy természetesen a Munkáltató ismét nem 
az Ügyrend szerint hívta össze az ülést, ezért 
azt jóindulattal sem nevezhető konstruktív-
nak. Talán a következő sikeresebb lesz! Nemes Zsolt
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A békéscsabai fűtőházban május 8-án találkoztak a csabai nyug-
díjas mozdonyvezető kollégák. A találkozón megemlékeztek a 
tavalyi találkozó óta elhunyt kollégáktól, majd a nyugdíjas kollé-
gák tájékoztatót kaptak a mozdonyvezetők jelenlegi helyzetéről. 
Ezután hosszas beszélgetés kezdődött, egyesek a régi emlékeket 
elevenítetek fel, míg mások az aktuális témákat beszélték meg. 
Közben a fűtőház szociális épülete előtt elkészítettük a szokásos 
csoportképet a jelenlévő kollégákról. Jó volt látni, hogy ismét 
sokan tisztelték meg jelenlétükkel a találkozót és azt is, hogy 
az urak szinte semmit sem öregedtek, remélem ezt így is érzik. 
Ezúton is kívánok jó egészséget és további gondtalan nyugdíjas 
éveket a nyugdíjas mozdonyvezető kollégáknak, és remélem, a 
legközelebbi találkozón is ilyen szép számban fognak összejönni.

Mivel nemcsak a foci létezik, egy év kihagyás után Békéscsa-
bán május 14-én újra megrendezésre került a nyílt asztalitenisz 
bajnokság. A fiúk egyéniben mérték össze tudásukat, és mivel a 
létszám megengedte, mindenki mindenkivel összecsapott azért, 
hogy kiderüljön ki a legjobb a nevezettek közül. A kiélezett küz-

delmekben végül Bognár István, Ifj. Berger Ottó, és Eged József 
bizonyultak a legjobbaknak. Remélem jövőre újra sikerül meg-
szervezni az eseményt, lehetőséget adva az érdeklődő kollégák-
nak, hogy egyre többen szálljanak be a küzdelmekbe. Ezúton 
köszönöm a szervezőknek áldozatos munkájukat és gratulálok 
minden résztvevőnek. 

Mivel azonban a fociról sem lehet megfeledkezni, egy két mon-
dat a MOSZ kupáról. Május elején játszottuk a selejtezők máso-
dik, tavaszi fordulóját, ahol kiderült, hogy az E csoportból melyik 
csapatok jutnak tovább az elődöntőbe. Az eredmények alapján, 
első helyen Mezőhegyes/Szeged csapata, második helyen Szen-
tes csapata folytathatta a küzdelmeket, harmadik Kiskunhalas 
negyedik Békéscsaba/Vésztő csapata lett. Mivel május végén az 
elődöntők is véget értek így már az is tudható, hogy sajnos Szen-
tes csapata nem jutott tovább, viszont Mezőhegyes/Szeged csa-
pata minden meccset megnyerve jutott a döntőbe. A területünket 
már csak ők képviselik, úgyhogy, hajrá fiúk hozzátok el a kupát, ti 
vagytok a legjobbak!

Szeged
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Szóth Tibor

A munkáltató meghívására május 27-én, Szegeden 
tárgyaltunk a fordulókkal, munkaidő beosztások-
kal kapcsolatban. A munkáltatói oldalt Budapest-
ről Polyhos László technológia menedzsment ve-
zetője, Gremsperger Tamás műszaki szakelőadó, 
Holchauzer Béla személyszállítási koordinátor, 
valamint Arany István vontatás erőforrás koordi-
nátor erősítették. A tárgyaláson a munkáltatói ol-
dalnak elmondhattuk véleményünket, általános és 
aktuális problémáinkat a témával kapcsolatban. 
Mivel Szeged TSZVI területén négy telephely és 
ezen belül hét szolgálati hely van, így éppúgy fel-
vetődtek a speciálisan egy szolgálati helyet érintő 
problémák, mint az általános gondok. Probléma-
ként vetettük fel a hajnali kezdésű szolgálatokat, 
véleményünk szerint a fordulókat újragondolva 
hatékonyság romlás nélkül is csökkenteni lehet-
ne ezek számát, sajnos például Békéscsabán a 
hajnali kezdésű szolgálatok száma éppen emelkedő tendenciát 
mutat. Elég furcsa ez, főleg annak tükrében, hogy felsőbb mun-

káltatói körökből az élhetőbb vezénylések tervezéséről, alkalma-
zásáról lehet hallani. Mozdonyfordulóval kapcsolatban, érthetet-
len az egy szolgálaton belüli rengeteg gépcsere, főleg amikor két 

szinte teljesen egyforma üzemórás ugyanolyan tí-
pusú mozdonyt kell cserélgetnünk egymással lát-
hatólag teljesen értelmetlenül.  Persze magyarázat 
mindig van. Mindemellett a mozdonyvezetőknek a 
gépfordulókat sem adják ki, minden szolgálatban 
úgy kell érdeklődni, telefonálgatni, hogy egy adott 
géppel mi lesz, ha valahol fűtőházba kell vinni 
nemegyszer nem, tudja az ember, hogy napizik, 
féket állít, vagy csak félre áll. A forduló készítés-
sel kapcsolatban a munkáltató először elkészíti a 
mozdonyfordulókat, és ezek alapján tervezik meg 
a szolgálatokat a mozdonyfordulókon ilyenkor már 
nem képesek vagy nem akarnak változtatni azért, 
hogy egy jobb személyzeti forduló készüljön. Én va-
lószínűleg nem tudhatom, de azok a kollégák, akik 
sok-sok évig készítettek, fordulókat azt mondják, 
hogy a normális tervezés szempontjából az lenne 
a legideálisabb, ha egy adott vonalon ugyanaz az 
ember tervezné meg legalább a mozdony és sze-
mélyzeti fordulókat, de a legtökéletesebb az lenne, 
ha beleszólhatna a szerelvényfordulóba is. Hiszen 
ezek teljesen egymásra épülnek, néha az egyiken 
csak egy kicsit kellene változtatni ahhoz, hogy a 
fordulók hatékonyságromlás nélkül is jobbak le-
gyenek. Reméljük, legalább átgondolják ezeket a 
munkáltató tisztelt képviselői. Szó volt a munka-
közi szünetek kijelöléséről valamint jeleztük, hogy 
az átnyújtott fordulókat átnézve rendszeresen 
jelezzük a hibákat, ezeket a munkáltató kijavítja 
vagy vitatja jogosságát, de az érthetetlen, hogy az 
egyszer már kijavított hiba miért jelentkezik újra 
ugyanúgy a következő hónapban. Ugyan nem mi 
vetettük fel, de szó volt arról is, hogy Szentes és 
Vésztő tekintetében az összes szolgálat átlaga nem 
éri el a kilenc órát, ez viszont nehézségeket okoz 
a vezénylés elkészítésénél. Mindent összevetve el 
kell ismerni, hogy a munkáltató legalább leült ve-
lünk és meghallgatta a véleményünket, ez minden-
képpen pozitív hozzáállásra utal, hogy valójában 
mennyit is ért ez a tárgyalás, csak 
a későbbiekben fog kiderülni. Én, 
a magam részéről mindenképpen 
remélem, hogy lesz számunkra 
olyan pozitív változás, ami a tár-
gyalásnak köszönhető és nem 
csak egy elfecsérelt nap volt.   
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és Ez az írásom megint olyan, amely már egyszer, néhány 
évvel ezelőtt megjelent az Indóház magazin IHO nevű 
internetes portálján. A Mozdonyvezetők Lapjában most 
azért teszem közzé, hogy ne csak a nevezett elektroni-
kus oldalt böngésző vasútbarátok – akik között termé-
szetesen akadnak szép számmal masiniszták is – is-
merjék meg, hanem az IHO portáltól idegenkedő, vagy 
azt egyáltalán nem  olvasó mozdonyvezetők is. 

Az utasításainkban megfogalmazott szabályokat mindig, és 
minden körülmények között be kell tartani! Vajon előfordul-
hatnak kivételek is? 
Történetünkkel most húsz évet ugrunk vissza az időben. 1992. 
október 23-án egy délutáni személyvonattal, ha az emlékezetem 
nem csal meg, a 7913-as számúval jöttem felfelé Kelebiáról. Na-
gyon szép őszi nap volt. A mozdony csillogott-villogott a napfény-
ben, helyenként ökörnyál úszott a levegőben. A fák levelei a sárga 
és a vörös különböző árnyalataiban pompáztak. A soltvadkerti, 
a kiskőrösi, a csengődi szőlősgazdák már mindenhol befejezték 
a szüretelést, ennek ellenére a szőlőültetvények közötti utakon 
még előfordult, hogy „csettegők” kerekei verték fel a homokot. A 
tabdi mocsaras ősrengeteg fái között, az erdő talaját borító sekély 
víz felett sejtelmes ködfoltok gomolyogtak. Akkoriban a V43.1165-
ös Szilit, mint beosztott gépet, négyen lovagoltuk. A személyzet 
minden tagja lelkiismeretesen gondoskodott arról, hogy a gép 
műszakilag és esztétikailag egyaránt kifogástalan állapotú le-
gyen.
A szolgálat Dunaharasztiig eseménytelenül zajlott, oda-vissza 
menetrend szerint közlekedtem. Élveztem a szép időt, örültem a 
jó mozdonynak, a megbízhatóan, kiszámíthatóan fékező szerel-
vénynek. Amikor Dunaharaszti állomásra értem, már hosszan 
elnyúltak az árnyékok, de a nap még bársonyosan, simogatóan 
melegített. Megállás után láttam, hogy a sok utas miatt elhúzó-
dik a fel- és leszállás, ezért kikapcsoltam a szellőzőket. Hirtelen 
nagyon nagy, szinte tapintható lett az őszi csend. Néhány perc 
múlva, az ismét felfutó ventilátorok zaja vetett véget ennek a kel-
lemes nyugalomnak.
Tempósan gyorsítottam a vonatot, a száraz, tiszta pályán csak 
arra ügyeltem, hogy az 1700 ampert ne lépjem túl, de ehhez 
nem kellett a műszereket figyelnem, sejtjeimben éreztem, hogy 
milyen ritmusban kapcsolhatom a fokozatokat, majd miután a 
motorok feszültsége elérte az 1400 voltot, a söntöket. Az enge-
délyezett sebesség elérése előtt visszazártam, és miközben a 
fokozatkapcsoló lefele futott, sorban kivettem a négy söntöt. Az 
M0-ás autóút felüljárójához már kikapcsolt motorkontaktorokkal 
közeledtem, amikor arra lettem figyelmes, hogy a felüljáró utáni 
szakaszon mintha belengett volna a felsővezeték és közvetlenül 
a híd után valami lógna lefelé róla. Azonnal cselekedtem. A ve-
zetőasztal reteszkulcsot oda-vissza elforgatva leengedtem az 
áramszedőt, ami nagyon gyorsan le is ereszkedett, mivel sze-
mélyesen ügyeltünk rá, hogy a műhelyben a leereszkedés idejét 
a lehetséges legrövidebb időre állítsák be, és ezt minden egyes 
szolgálat megkezdésekor gondosan ellenőriztük is.
Amikor kissé közelebb értem, akkor láttam, hogy ami lóg, az a 
felsővezeték tartozéka, egy „függesztő”. A híd mögötti területen 
az egész hosszlánc megereszkedett. Ekkor a másodperc tört ré-
sze alatt kellett határoznom arról, hogy miképpen járjak el. Az 
első, amit megállapítottam, hogy a sérült felsővezeték alatt el 
tudok menni, a hosszlánc maga nem lóg be az űrszelvénybe. A 
második az, hogy a lógó függesztő viszont minden bizonnyal el 
fogja érni a mozdony tetejét a jobb szélen, valószínűleg anélkül, 
hogy a tetőberendezéseket érintené. Az akkor érvényben lévő E1-
es utasítás 3.7. pontja úgy rendelkezett, hogy „Veszély észlelése 
esetén az Utasítás l. rész 8. fejezetében meghatározottak szerint 
kell eljárni.” A 8. fejezet 16. pontja pedig ebben az esetben, amikor 
a felsővezeték egy része sérülés folytán a vonat űrszelvényébe 

nyúlik, ezzel mondhatni, veszélyezteti a vonatot, azonnali meg-
állást írt elő. Döntenem kellett tehát! Ha az utasítás rendelkezé-
se szerint gyorsfékezést alkalmazok, a vonat ugyan megáll, de 
a függesztővel való találkozás így is, úgy is elkerülhetetlen lett 
volna, mert a felsővezeték leszakadásának pillanatában már 
fékúton belül voltam. A sérült, feszültségmentes felsővezeték 
miatt nem tudtam volna folytatni az utat, órákig ácsoroghattam 
volna, amíg megérkezik a segélymozdony, miközben több száz 
utas türelmetlenül várakozik, majd elkésik valahonnan. Ezért úgy 
határoztam, hogy leeresztett áramszedővel hagyom a vonatot 
haladni. Tapasztalatból tudtam, hogy Soroksárig minden nehéz-
ség nélkül el lehet gurulni, még úgy is, hogy az állomás előtt, egy 
kis patak hídján 20 kilométer/órás sebességkorlátozással kel-
lett számolnom. Úgy gondoltam, hogy a függesztő, kis tömegé-
re való tekintettel, nem tud komoly kárt tenni a mozdonyban és 
mivel nem a jármű középvonalában, hanem attól jobbra helyez-
kedett el, így feltételeztem, hogy a tetőberendezések sértetlenül 
megúszhatják a nem kívánt találkozást. Ahogy számítottam rá, 
a függesztő a jobb oldali szélvédő felett, a saroktól néhány cen-
timéterre csapódott a mozdony homlokához, nagy villanással 
oldva le a villamos alállomást. Rádión azonnal jelentettem a me-
netirányítónak, hogy a zárlatot én okoztam, valamint pontosan 
leírtam a felsővezeték sérülését. Közben a vonattal begurultam 
Soroksár állomásra, ott megállva, a szolgálattevőt szóban értesí-
tettem a kialakult helyzetről, majd lentről, a mozdony mellől elle-
nőriztem a járművem tetejét. Megállapítottam, hogy sérülés nem 

VÁRATLAN FORDULAT
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keletkezett, az áramszedők, a főmegszakító, a porcelánok épek, 
sértetlenek, mindössze az esőcsatorna felett, a homloklemezen 
keletkezett egy nagyobb, kb. kéttenyérnyi kormos folt, amit a füg-
gesztő becsapódásakor létrejövő zárlat okozott. Ezek után üzem-
be helyeztem a gépet és menetrend szerint, minden különösebb 
gond nélkül megérkeztem Józsefvárosba. Az utasok talán észre 
sem vették, hogy menet közben milyen nehézségekkel kellett 
szembenéznem. Ők csak annak örültek, hogy a tervezett időben 
leszállhattak a vonatról, végezhették a dolgukat.
Józsefvárosban, miután kitoltam a „csarnok másodikról” a sze-
relvényt, gépmenetben átmentem Ferencvárosba, bejártam a 
fűtőházba, feladtam a mozdony vizsgálatát, majd a felvigyázói 
irodában elkezdtem írni a papírjaimat. A feléig sem jutottam az 
adminisztratív teendőimnek, amikor megjelent két ismeretlen úr. 
Engem kerestek. Amikor bemutatkoztam kiderült, hogy a VBO-
tól (Vasútbiztonsági Osztály) jöttek és érdeklődtek a felsővezeték 
sérüléséről. Érdekes módon úgy tudták, hogy én szakítottam le 
a felsővezetéket, majd ezek után a sérült mozdonnyal megállás 
nélkül folytattam az utat és ennek következményeképpen rongá-
lódott meg a teljes hosszlánc.
Kissé meglepődtem, majd közöltem velük, hogy valótlanságot 
beszélnek, mert a vezetéket nem én szakítottam le, ha pedig fel-
téve, de meg nem engedve mégis én tettem volna, akkor sérült, 
törött áramszedővel hogyan tudtam volna tovább menni? A vo-
natom végig menetrend szerint közlekedett, tehát azt averziót is 
el kellett vetniük, hogy feszültségmentesítést kértem, földeltem, 
felmentem a tetőre a sérült áramszedőt selejtezni, majd a másik 
áramszedővel a földelés és a feszültségmentesítés megszünte-

tése után a menetet tovább folytattam, mert ezen műveletek el-
végzése legalább egy óra késéshez vezetett volna.
Amikor mindezt elmondtam, kimentek a műhelybe ellenőrizni, 
hogy valóban sértetlen-e a gép. Csodálkozva tapasztalták, hogy 
igen, majd miután visszajöttek, elmondták, hogy őket félretájé-
koztatták ebben az ügyben, de ennek ellenére engem meg fognak 
büntetni, mert nem tartottam magam az E1-es Utasítás 8.16 pont-
jához. Felhívták a figyelmemet, hogy ez a rendelkezés kötelezően 
előírja nekem, hogy ilyen esetben meg állítanom a vonatot.
Idézem az E.1-es l. rész 8.16-os pontját: „Ha a mozdonyszemély-
zet a bejárandó állomás vágányainak, a vonalnak, a pályaberen-
dezéseknek vagy másik vonatnak a megfigyelése közben olyan 
jelenséget vesz észre, amely a saját vonatját vagy más vonatot 
veszélyeztet, intézkednie kell a saját vonat vagy másik vonat 
megállítására, kivéve, ha azzal a veszély fokozódna.” 
A VBO-s kollégák úgy gondolták, hogy fent leírtakat megszegtem, 
ezért vállalnom kell a felelősségre vonás következményeit. Hiá-
ba érveltem, hiába magyaráztam, hogy a belógó függesztő nem 
veszélyeztette oly mértékben a vonatomat, hogy azzal meg kel-
lett volna állnom, ha megállok, akkor sem kerülhettem volna el 
a lelógó dróttal való ütközést. Hiába próbáltam nekik világossá 
tenni az álláspontomat, semmit nem értem el. Mit volt mit tenni, 
vártam, hogy behívnak az igazgatóságra és jól megbüntetnek a 
semmiért.
Közben telt-múlt az idő, már leesett az első hó és teljesen el is 
feledkeztem az esetről, amikor a reszortosom azzal keresett 
meg, hogy másnap reggel kilenc órára jelenjek meg a Kerepesi 
út háromban. Na, gondoltam, úgy látszik, mégsem feledkeztek 
meg rólam. Miközben másnap a huszonhármas villamossal zöty-
kölődtem a Kerepesi út felé, folyamatosan cukkoltam magam, így 
mire odaértem, már szinte felrobbantam a bennem felhalmozó-
dott feszültségtől.
Miután a portán eligazítottak, megkerestem a szobát, ahova 
mennem kellett. Meglepődve tapasztaltam, hogy rajtam kívül 
még ketten várakoznak az előszobában. Kisvártatva kinyílt az 
ajtó és beszólítottak bennünket. A körülmények egyáltalán nem 
hasonlítottak egy fegyelmi tárgyalásra. Sőt!
Az asztal végén a budapesti igazgató állt és kitüntetéseket adott 
át. Az én oklevelemen a következő szöveg volt olvasható. „Az 
1992. évi október hó 23. napján Dunaharaszti-Soroksár szolgá-
lati helyeken kifejtett baleset-elhárítási tevékenységéért dicsérő 
elismerésben részesítem. Kérem, hogy a jövőben is kövessen el 
mindent a forgalombiztonság megőrzése érdekében!” 
Ez lett a büntetésből. Az oklevél mellett nyolcezer forint jutalom is 
járt a dicsérethez. Megelégedetten, büszkén hagytam el az igaz-
gatóság épületét.
Persze, most sokan kérdezhetik, mi van az utasításokkal? Az 
azokban foglaltakat nem kell mindig, minden körülmények között 
betartani? De igen! Azonban előfordulhatnak helyzetek, amire az 
utasítás szerkesztői esetleg nem gondoltak, amikor a mozdony-
vezető józan belátása kell, hogy döntsön! Esetünkben a kiérkező, 
vizsgálatot elindító VBO-s kollégákat valaki félretájékoztatta, így 
eleve előítélettel kezelték az ügyet, biztosak voltak benne, hogy a 
vezeték sérülése az én lelkemen szárad. Később, amikor szem-
besültek a tényleges helyzettel, a valós események teljes isme-
retének hiányában ragaszkodtak az utasításban megfogalmazott 
rendelkezéshez, de ezzel is csak a dolgukat tették. A későbbiek 
során, amikor volt idejük alaposan kivizsgálni a történteket, vilá-
gossá vált számukra, hogy miért úgy és nem máshogy cseleked-
tem, hogy az adott körülmények között a legjobb döntést hoztam. 
Ezek után, felülbírálva önmagukat, kitüntetésre 
terjesztettek föl. Miért? Mert jó szakemberek, 
nem pedig hivatalnokok voltak. Megtehették 
volna azt is, hogy egyszerűen megfeledkeznek 
a dologról, de nem azt tették. Köszönettel tarto-
zom nekik érte.

Móricz Zsigmond

Móricz Zsigmond
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MOSZ Kupa
Itt a nyár, lassan a befejezéséhez érkezik a 2014/2015-
ös MOSZ Kupa sorozat.
A benevezett csapatok- ebben az idényben 22 benevezett csapat 
ősszel és tavasszal a területükön selejtezőket játszottak. A cso-
portokból az első két helyezett jutott a középdöntőbe.
Fájdalom, hogy a Dél- Nyugat Magyarországi tagcsoportok már 
évek óta nem képviselik területüket ebben a sportsorozatban.
Idén a szokásoktól eltérően a MOSZ Sportbizottsága szervezte, 
rendezte a középdöntőt, elkerülve a tavalyi kapkodást. Tavaly 
ugyanis nem volt jelentkező a nevezett tagcsoportok közül, akik 
megszervezték volna a középdöntőt, így Bp.Keleti tagcsoport az 
utolsó pillanatban beugrott és vállalta a feladatot. Most az előbbi-
eket kivédve időben elkezdhettük a szervezést.
Az eddigi hagyományoknak megfelelően két-két napon, május 
27/28 és május 28/29-én 5-5 csapat (Szolnok II; Szentes; Sopron 
I; Komárom; Bp.Keleti és Püspökladány; Mezőhegyes/Szeged; 
Hegyeshalom, Szombathely; MOSZ Cargo) részvételével Üllőn 
(ahol a foci volt a főszereplő) és Gyömrőn (szállás, étkezés) került 
megrendezésre az 1. és 2. középdöntő.
A mérkőzések mindhárom napon jó hangulatban teltek pedig 
a győzni akarás motivációja minden csapatot fűtött. Egy-két 
kék-zöld folton kívül súlyosabb sérülések a MOSZ Kupa szigorú 
szabályai és a játékosok sportszerű viselkedése miatt nem ke-
letkeztek, illetve egyetlen eset volt-a túlzott vehemencia miatti 
összeütközés következtében- az egyik kolléga vérző fül-sérülést 
szenvedett. Az esetében nyolc napon belüli gyógyulás várható, 
a munkavégzésben nincs akadályozva. Ezúton is kívánunk neki 
mihamarabbi gyógyulást és, hogy ez az eset ne szegje kedvét a 
későbbi években való játéktól!
A sorsolásnak és a csapatoknak köszönhetően mindkét közép-
döntőn az első napon lejátszott mérkőzések után másnapra még 
nyílt volt a továbbjutó csapatok kiléte, így a vacsorák és a beszél-
getések is jó hangulatban, fogadkozásokkal, esélylatolgatással 
teltek.

A mérkőzések eredményei:  
1.Középdöntő
Sopron I –Bp.Keleti  1:2; Komárom-Szolnok II  1:4; 
Bp.Keleti-Komárom  4:4;  Szentes-Sopron I  2:8; 
Szolnok II-Szentes 5:1; Sopron I –Komárom 8:3; 
Sopron I-Szolnok II  0:0; Bp.Keleti –Szentes  5:1; 
Komárom Szentes  3:3;Bp.Keleti –Szolnok II  0:0.
2.Középdöntő
Cargo-Hegyeshalom  2.6;  Szombathely-Mezőhegyes/Szeged  
2.4;  
Hegyeshalom-Szombathely 4:7;  Püspökladány-Cargo 4.2;  
Mezőhegyes/Szeged-Püspökladány 4:1;  Cargo-Szombathely 0:3;
Cargo-Mezőhegyes/Szeged 1:8; Hegyeshalom-Püspökladány 1:2;
Szombathely-Püspökladány 1:6; Hegyeshalom-Mezőhegyes/
Szeged 5:6.
A kialakult végeredmények:
1. középdöntőből Szolnok II és Bp.Keleti csapatai;
2. középdöntőből Mezőhegyes/Szeged és Püspökladány csapatai 
jutottak a döntőbe.
Június 2-án tartotta a sportbizottság a soros ülését, amin a 
döntőre érkezett pályázatot értékelte.
Egy tagcsoport – Hegyeshalom - nyújtott be pályázatot a MOSZ 
Kupa megrendezésére, így náluk - illetve Mosonmagyaróváron- 
lesz a döntő 2015.július 13/14-én.
A MOSZ Kupa kiírása értelmében az 1. középdöntő 1. helyezett-
je;a 2.középdöntő 2.helyezettje a rendező csapatával kerül közös 
csoportba,míg a 1.középdöntő 2.helyezettje,a 2.középdöntő 1.he-
lyezettje a címvédővel azonos csoportba kerül a döntőn. Így a cso-
portok: Döntő 1.csoport:Hegyeshalom,Szolnok II,Püspökladány
1.csoport:Miskolc I, Bp.Keleti, Mezőhegyes.
A sportbizottság kellemes időt és jó játékot kíván a döntőbe került 
csapatoknak!

Csapkó Béla
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Az elmúlt három évet követően a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete Országos Horgászversenye ismét a dombó-
vári tagcsoport szervezésében kerül lebonyolításra.
A helyszín ismét a sokak által dicsért, és sok horgász 
elismerését kivívott, dombóvári Tüskei-tó.
A tóról röviden:
A Dombóvári Városi Horgász Egyesület 1952-ben alakult a Kapos 
csatorna valamint mellék és vadvizeinek horgászatára.  1967, év-
ben a Konda patak, téglabánya és tőzeg gödreinek feltöltésével, 
és egy völgyzáró gát segítségével gyönyörű 53 hektáros hor-
gászparadicsom alakult ki.  A Dombóvári Városi H. E, kitartóan 
szorgalmas munkájának gyümölcseként lépésről-lépésre egyre 
nagyobb terület vált a halak és horgászok birodalmává.  Mára 
már kb. 7 kilométer hosszú vízi világ, várja az egyesület tagjait 
és a vendéghorgászokat.  Nem csak halakban, de igazi vendég-
szeretetben, sporttársi segítőkészségben részesül, aki ellátogat 
Tolna megye egyik legszebb és legnagyobb tavára. Az egyesü-
let irodája előtti szépen gondozott partról a tó középső része tá-
rul elénk. Ez a vízszakasz a „legkényelmesebb hely.  Akadóktól 
mentes fenék, sásos-nádas part, stégek sora várja a fenekezés 
híveit. Ponty, amur, kárász és keszeg veszi fel a csontit, a pufit és 
a kukoricát. Az etetőkosárba különféle ízesítésű dara kerül. A ra-
gadozók is, kedvelik ezt a területet, főleg az egykori patakmedret. 
Bátran használhatjuk műcsalijainkat, elakadástól nemigen kell 
tartanunk, sőt a sárga és fehér twisztereket érdemes használni. 
A tó vízének enyhén barnás árnyalata miatt az élénk színű, fényes 
műcsalikat részesítsük előnyben. Intenzíven horgászott területe 
ez a tónak, ezért érdemes finomítani szerelésünkön.
Nem így az északi, hosszan elnyúló vadonban, víz borította fák, 
és bokrok között vezet a csónakos horgász útja. A part szinte 
megközelíthetetlen, bár erre is akad jó néhány stég. A háborí-
tatlan természet és a ragadozóhalak szerelmesei ennél szebbet 
aligha kívánhatnának. Süllők, csukák, harcsák, amurok lakják az 
ágas-bogas labirintust. Az erősebb, esetenként fonott zsinór el-
engedhetetlen. Az élőhal, a halszelet, a giliszta okozza vesztüket, 
bár a piócát sem vetik meg a nagy harcsák.
A középső és a déli vizet gát választja el. / a gátról és a hídról hor-
gászni tilos! / a híd alatt átevezve a tavat nagy kiterjedésű bokrok 
és csonkolt fák maradványai teszik változatossá. A parti stégek-
ről és a csónakból egyaránt kiváló lehetőséget nyújtó terület. A 
békés és ragadozóhalak egyként kedvelik a megannyi búvó-és 
táplálkozó helyet, nyújtó akadókat, sásos partszakaszt. Általában 
könnyű, feltolós úszós szerelést használnak a helyiek. Közvetlen 
a bokrok mellé, illetve a kisebb öblökbe dobnak. A beszakadást 
persze be kell kalkulálni. Óvatos, de határozott mozdulatokkal 
azonban ki lehet vezetni halainkat a bozótosból. A három nagy 
vízfelülethez több öböl és lagúna kapcsolódik, melyek kiváló csu-
katanyák.

TELEPÍTÉS, FOGÁSOK
 A tó halállománya gazdag és változatos. A ragadozók jól ívnak. 
Az utánpótlást az egyesület nemcsak a halak fajfenntartó ösz-

tönére bízza.  Évente többszöri telepítéssel, mint egy 15000 kg 
háromnyaras pontyot, 1600 kg amurt, 1000 -1000 kg kétnyaras 
csukát és süllőt, továbbá keszegfészkeket helyeztünk ki a fehér-
hal állomány bővítése céljából. A jövevények jól érzik magukat 
tóban.  2001-ben 84 kilós, 2002-ben 76 kilós, 2004-ben 79 kilós 
harcsafogással dicsekedhetünk, de számos 50 kiló feletti har-
csa is horogra került. Az egyesület - fő feladatának tűzte ki célul, 
hogy a tóban levő törpeharcsákat a lehető legnagyobb mértékben 
gyérítse. Ennek érdekében több törpeharcsa csapdát helyeztünk 
ki, és ezzel sikeresen gyűjtjük a kis „tüskéseket”. Szeretnénk, ha 
a nemkívánatos törpeharcsa állomány mintegy 80-90 %-kal le-
csökkenne.
A TÓ MEGKÖZELÍTÉSE, SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
GPS: 46°23’58”  18°08’4” A tavat a 61-es főközlekedési útról, Dom-
bóvár északi végén közelíthetjük meg. A parkolóig aszfaltozott út 
vezet. Érkezéskor és távozáskor a halőrházban kell jelentkezni. 
Itt válthatnak napijegyet a felnőttek 3000, az ifjúsági horgászok 
1500 forintért. Tavunkon csónak is bérelhető. Az egyesület halőr-
házában horgászbolt üzemel, ahol vásárolhatunk különböző 
etetőanyagokat, csalikat és egyéb horgászfelszereléseket. Itt 
hasznos tanácsokat és útmutatásokat is kaphat az ide érkező 
vendéghorgász. A napijegyes horgászok a hét minden napján 
nappal, május 1.- október 31-ig. pénteken és szombaton, vala-
mint munkaszüneti és azt megelőző éjszaka is horgászhatnak.  
Kellő jégvastagság esetén a téli léki horgászat is engedélyezett. 
Csak részleges tilalmi idő van, az országos méret és mennyiségi 
korlátozás érvényes.  
Szállás kapható a tavon levő panzió-
ban, valamint Dombóvár mellett levő 
Gunarasi gyógyfürdőben. A gyógyfür-
dő igen alkalmas mozgásszervi bán-
talmak kúrálására. A horgásztóban 
viszont tőzeges talaja miatt TILOS a 
FÜRDÉS! A panzió büféjében étel és 
ital kapható. Minden horgásztárs fi-
gyelmébe ajánljuk a DOMBÓVÁRI TÜS-
KEI TAVAT ahol a fogás, és fogadtatás 
emlékezetes lehet mindenki számára.
 
Az esemény lebonyolítása, menete:
A bajnokcsapat kiléte az előző verse-
nyekhez hasonlóan egy forduló alatt 
fog eldőlni. Az elmúlt évek egyfordu-
lós, osztatlan sikert aratott versenyei-
ből kiindulva, az idén is hasonló lesz a 
lebonyolítás menete. Az egy forduló-
ból  adódóan a versenyzők szállása a 
horgászhely mellett a vízparton, saját 
maguk által hozott sátorban történik, 
mivel tavon engedélyezett a sátorozás.  
A tó parkolójában teljes körű szociális 
helység található.  A közlekedést a szo-
kásos módon, saját autóval, illetve a 
nem autóval érkezőket a rendezvény-
re bérelt kis busszal szállítjuk, igény 
szerint. A résztvevők ellátása ebéddel 
kezdődik a tavon található büfénél. A 
verseny lebonyolításából adódóan a 
vacsora hideg csomag lesz, amit az 
ebéd után lehet majd átvenni. Másnap 
az ebéd pedig a tó melletti panziónál 
kerül majd elfogyasztásra, eredmény-
hirdetés után.

A versen időpontja: 
2015. augusztus 25-26.
Nevezési határidő: 2015. július 31.

Tisztelt Tagcsoportok!
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25-én:
A vendégek érkezése
12.00-13.30  .......... Ebéd a tó melletti panziónál
14.00  ...................... Megnyitó, sorsolás
14.30-15.55  .......... Horgászhelyek elfoglalása
15.55  ...................... Etetés
16.00-9.00 ............. Verseny
9.00-11.00  ............. Mérlegelés, gyülekező az eredményhirdetéshez
11.00  ....................... Eredményhirdetés
11.15  ....................... Ebéd, hazautazás

Szabályok:
• A versenyen az országos horgászrendben vonatkozó szabá-

lyok érvényesek. 
• Horgászni tetszőleges készséggel lehet, egy bot, egy horog.
• Egy csapat maximum 3 tagú lehet, ha kevesebb, akkor ter-

mészetesen kevesebb bottal horgászhatnak.
• A versenyen a kifogott halak összsúlya számít.
• Sötétedés után a horgászhelyeket KÖTELEZŐ kivilágítani 

(szolár lámpa stb.)
• A halak mérlegelése a verseny folyamán többször történik a 

hőmérséklet függvényében.
• A versenyen csak MOSZ tag indulhat.
• A halakat gyűrűs haltartóban kell tárolni, a kíméletes bánás-

mód miatt, egyszóval KÖTELEZŐ !!!

Előrelátható részvételi díj: Jelentkezők számának a függvé-
nyében Kb: 4-5.500 ft.

Jelentkezni lehet:
e-mailben a: dombovar@mosz.co.hu
Illetve telefonon: Pintér Norbert, Vez.Ügyv. 06-30-749-55-65
A jelentkezéskor kérjük majd jelezni a csapatok számát (csapat-
tagokét is). 

Augusztusi találkozás reményében,
Üdvözlettel:

Pintér Norbert
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Alapítványunk kuratóriuma 2015. április 20-án tartotta soros 
ülését, amin részt vett a kuratórium négy, valamint a felügyelő 
bizottság egy tagja. Az ülést megtisztelte jelenlétével az alapító 
elnöke és alelnöke is.

Az első napirendi pontként az Alapító Okirat módosításának tár-
gyalása volt. A Fővárosi Törvényszék tizenkét pontban foglalta 
össze, melyek azok a pontok, amelyekben szükséges változ-
tatásokat végrehajtani, hogy megfeleljen az alapítványunk, ill. 
Alapító Okiratunk a megváltozott törvényi feltételeknek. Volt né-
hány adminisztratív jellegű módosítási igény részükről, valamint 
a szervezet képviseletével kapcsolatos, a vezető tisztségviselők 
összeférhetetlenségével kapcsolatos és a vagyon feletti rendel-
kezéssel kapcsolatos pótolnivaló.

A megbeszélés első harmadában jelen volt az alapítványunk 
könyvelője, aki elkészítette és ismertette a szervezetünk egysze-
rűsített éves beszámoló mérlegét, eredménykimutatását, és KH 
mellékletét. A beszámolókat a kuratórium egyhangúlag elfogad-
ta, az alapító honlapján olvashatók.

Nem tárgyalta a kuratórium a 2014 évi költségvetési beszámo-
lót (egy apró adat hiányzik még) de az látható, hogy a tervekhez 
képest alig volt számottevő eltérés, sikerült tervszerűen gazdál-
kodni. Ez azért nagy szó, mert rendkívül tervezhetetlen mind a 
bevételi, mind a kiadási oldal. (Ugye nagyrészt az adó 1% jelenti a 
bevételi forrást, a kiadási oldalon pedig igen nehezen tervezhető, 
hogy hány kolléga kerül rendkívüli élethelyzetbe.)
A 2015 évi költségvetési tervezet is a következő ülésre maradt, a 
pontosabb tervezhetőség érdekében.

Az ülés második felében rátértünk a viszonylag kevés, összesen 
tíz kérelem elbírálására. (egy régebbihez kiegészítés és kilenc új 
kérelem is érkezett.) 

Elutasításra egy kérelem került, három kérelemhez kiegészítést 
kellett kérnünk, hogy a kérelmező által leírtak dokumentumok-
kal is alá legyenek támasztva. (Volt olyan kérelem, ami még régi 
formátumú lapra volt írva, így azt nem tárgyalhattuk, mert azon 
még nem szerepelt a szociális rászorultságról szóló nyilatkozat.)

A többi kérelmet - szám szerint 6-ot - a kuratórium összesen 
235 000 Ft-tal támogatta.

Továbbra is kérjük a hozzánk forduló kollégákat, hogy a kérel-
men tüntessék fel az elérhetőségüket! (A leghasznosabb ebből a 
szempontból az email-cím vagy a telefonszám) Így, ha hiányos-
ságot tapasztalunk, könnyebben tudunk kiegészítést kérni, va-
lamint, a döntést követően sms üzenetet, vagy e-mail-t tudunk 
küldeni a döntés eredményéről.

Az alapítvány segély/támogatás kérő lapja letölthető a MOSZ 
honlapjáról (http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/images/stori-
es/Alapitvany/segely_alapitvany.pdf) kérjük, ezt használják!

Alapítványunk következő ülését várhatóan június végén tartja, er-
ről pontosabban tájékoztatjuk az érdeklődőket a MOSZ honlapján.
(http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=23)

Az adó 1%-nak a felajánlásának lehetősége a 
közelmúltban lezárult. Remélem sokan gondol-
tak az alapítványunkra, így a jövőben hatéko-
nyabban tudunk a nehéz helyzetbe került kollé-
gákon segíteni.

Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila kuratórium elnöke

Túrázás

A közelmúltban negyed magammal beneveztünk a Galgagután 
megrendezett „Andezit 30” teljesítménytúrára. Debrecenből sze-
mélyautóval mentünk a helyszínre. Közeledvén a faluhoz, meg-
láttam egy „Mellékvonali ellenőrző jelzőt” és megjegyeztem, én 
még csak az utasításban láttam ilyet, de ezek szerint tényleg lé-
tezik ilyen jelző. Az autóban ülő egyik kollégának vonalismerete 
is volt az adott vasútvonaltól, mert dolgozott Balassagyarmaton, 
és kapásból mondta, hogy melyik szolgálati hely, bejárati irányú 
ellenőrző jelzőjét látjuk. Majd hozzátette, hogy itt vannak rugós 
váltók, amiket fel lehet vágni. Mire én megjegyeztem, hogy Deb-

recenbe is fel lehet vágni a váltót, ami tíz rugó. (A sofőr eközben 
próbálta az úton tartani a járművet).

Sz. Z.

Mozdonyvezető életpálya modell
Debrecenben van egy három szakvizsgás kolléga, Akit szűk tár-
saságban az egyik kolléga – aktualitásból – úgy jellemzett, hogy:
• A gőzmozdonytól a tábla PC-ig!
• Variációk egy témára alapon, jött is a következő megfogal-

mazás, avagy:
• A szeneslapáttól az érintőképernyőig!

Sz. Z.

Alapítványi hírek

Szilánkok

Tóth Ferenc Attila
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Union utasbiztosítás, 
ami ingyenes a tagoknak és a családtagoknak. 

A világ bármely országába érvényes
Teendőd: oszvald.fruzsina@mosz.co.hu email címre küld el:

•	 a tagcsoportod nevét,
•	 a neved és a veled utazók névsorát,
•	 az utazásod első és utolsó időpontját,

•	 és a célországot 

A válaszemailben lévő kártyát ki kell nyomtatnod és az utazási idő alatt végig 
magadnál kell tartanod! 

(Probléma esetén a kártyán lévő telefonszámot kell hívni)

union.indd   1 2015. 05. 18.   18:08


