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2010. év a Kong-
resszus éve. Javában 
zajlanak a tagcso-
porti választások, 
ahol is megválasz-
tásra kerülnek az új 
küldöttek, illetve a 
tagcsoporti tisztség-

viselők. .A tavalyi év során bekövetkezett nagy-
arányú nyugdíjazások kihatottak szakszerveze-
ti tisztségviselőinkre is. Szakszervezetünk elmúlt 
éveit meghatározó tagcsoporti tisztségviselők, 
küldöttek, területi ügyvivők mentek el nyugdíjba. 
Az év végi és a követő év eleji tárgyalások adta 
rohanó életünk mellett kell megköszönnünk azt 
az esetenként évtizedes munkát, amelyet szak-
szervezetünkért, a mozdonyvezetőkért kifejtet-
tek. Stílszerűen mondhatnám: „itt az idő”. 
Köszönjük!

Nyugdíjba vonult Kol-
légáink, miközben él-

vezhetik a hétköznapok nyújtotta szabadságot, to-
vábbra is figyelemmel kísérik azt az érdekvédelmet, 
melynek még néhány hónapja Ők is harcosai voltak. 
Vannak, akik nehezen viselik az eddig rohanó élet 
után azt a nyugalmat, melyet a „Társadalombizto-
sítás” reméljük, hogy még jó sokáig finanszíroz, de 
vannak, akik könnyebben feltalálják magukat, ha-
mar meglelik az új elfoglaltságukat, amivel kitöltik 
kezdő nyugdíjas napjaikat. Egy szervezet életében 
fontos szerepet tölt be a múlt és annak eredményei, 
hiszen jövőt csak ezekre alapozva lehet építeni. Erős 
fundamentumai Ők közösségünknek, példaként szol-
gálnak az új nemzedéknek. A tegnapi társaink cse-
lekedetei a közös kollektív legenda részévé válnak, 
mégpedig fizikai közelségük hiánya miatt. Furcsa 
ez a hiányérzet. A múlt egy-egy pillanatát idézi fel 
bennünk, a hiányuk nem kopogtat, hanem váratla-
nul képes ránk törni az ajtót. Előkerül néhány fény-
kép és a hozzájuk kapcsolódó történetek sokasága, 

közös örömeink vagy megpróbáltatásaink élményei. 
Arra emlékeztetnek, amikor még nem ismertük hi-
ányukat. Nélkülük a szervezet nem tartana ma itt, 
hozzáadott értékük az egyéni hivatástudattal átita-
tott életút, mely erőssé teszi a mozdonyvezetők közös-
ségét. Talán Örkény István fogalmazta meg ezt az 
érzést a legjobban „Az élet értelme” című írásában:
„Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, 
abból lesz a paprikakoszorú. 
Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belő-
lük koszorú. 
Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly 
erős. De mégse koszorú. 
Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a 
madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú va-
lami. 
Hát akkor mi? 
Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondola-
tai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes 
irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a 
nyomára.”  Köszönjük! Kiss László

Köszönet

?  A kontrolling célja a menedzsment támogatása a  pénzügyi és működési 
területek tervezési és kontroll folyamatain keresztül, mely magában hor-
dozza döntéshozatal, értelmezés és fókuszálás feladatait is.  Hogyan va-
lósul ez meg a MÁV-TRAKCIÓ-nál, mekkora súllyal bír a vállalatirányítá-
son belül a Kontrolling szervezet?

A kontrolling legfontosabb szerepe egy vállalat gazdálkodásában a műsza-
ki-szakmai megfontolások összekapcsolása, harmonizálása a gazdálkodá-
si megfontolásokkal és pénzügyi korlátokkal. Bár elismerem, hogy gyakran 
nem hálás és népszerű feladat ezen érdekek összhangba hozása, ez az in-
tegráló szerep adja a szakma szépségét is. Természeténél fogva a kontrolling 
szinte valamennyi döntéshozatali folyamatban részt vesz. Ha nem is elemi 
mélységében, de szinten minden témához hozzá tudjuk adni szakértelmün-
ket. 
Legfontosabb feladatunk a Társaság működésének gazdasági kereteit kö-
zéptávon meghatározó üzleti tervek elkészítése, majd a gazdálkodási folya-
matok kontrollja, vezetői beszámolók, elemzések készítése a tervezett idő-
szak során. Terveinket folyamatosan aktualizáljuk, igyekszünk a külső és 
belső folyamatok elemezése alapján megfelelő előrelátást biztosítani a ve-
zetés számára, így idejében meg lehet hozni a szükséges döntéseket, nem 
csak utólagos tűzoltásra van lehetőség. Személy szerint meg vagyok eléged-
ve a kontrolling szerepével, elismertségével a szervezetben, azt tapasztalom, 
hogy mind a műszaki, mind az egyéb támogató területekkel kölcsönösen jó 
az együttműködés. Ebben természetesen nagy szerepe van annak, hogy kis 
csapatom kiváló szakemberekből áll.

?  Milyen mozgás tere volt a 2010. évi tervezés során a társaságnak?
Az elmúlt két év feladataihoz és nehézségeihez mérten a Társaság 2010. év 
üzleti tervének elkészítésekor, és az első negyedéves tapasztalatok alapján 
sem látunk aggodalomra okot. Szerződéses kapcsolataink stabilak, létszá-
munk optimális, eredményünk terv szerint pozitív, és nincsenek olyan komo-
lyabb kockázatok, amelyek a gazdálkodásunk egyensúlyát veszélyeztetnék. 
A tervezéskor még bizonytalan volt, hogy meg tudjuk-e valósítani a szüksé-
gessé vált korengedményes nyugdíjazásokat az előző év végén, de szeren-
csére át tudtuk csoportosítani a megfelelő forrásokat a helyzet megnyugta-
tó rendezése érdekében. 
Ezt a várhatóan gazdálkodási szempontból nyugodt évet ki kell használnunk 
a későbbi versenyképességünk megalapozására: rugalmasságunk javításá-

ra, nemzetközi üzletek szerzésére, az ehhez szükséges fejlesztések követke-
zetes megvalósítására (ETCS, új mozdony beszerzés). Tisztítanunk kell moz-
donyparkunkat is, az évek óta halasztott selejtezéseket el kell végeznünk. A 
csak nagy ráfordítással felújítható mozdonyokat végleg ki kell vonnunk az új 
eszközök beérkezéséig.
A 2009. évi válságkezelés során szerencsére nem kerültek veszélybe a Tár-
saság közép- és hosszú távú hatékonyságát biztosító fejlesztések, forrást 
tudtunk biztosítani kiemelt projektjeink finanszírozására. 

?  Milyen és mekkora bevételek kerültek beállításra a tervezés során?
A Társaság éves bevétele kb. 90 Mrd Ft, ennek 70 %-a a MÁV-START-tól, 
8-10 %-a a MÁV Pályavasúttól (tolatás), 15 %-a a Cargo-tól származik. A 
fennmaradó 5-7 % egyéb partnerek számára nyújtott szolgáltatásokból 
ered. 
2010-ben két fontosabb változás történt az előző évhez képest: Az egyes 
mellékvonalakon elrendelt személyszállítási üzemszünet kb. 5 %-os csök-
kenést okozott a személyvonati megrendelésekben, amely alapvetően a 
motorvonati közlekedést érintette. A Rail Cargo Hungaria saját kapacitá-
sának kiépítése a tehervonati megrendeléseinket is csökkentette. Szeren-
csére azonban azt tapasztaljuk, hogy a korábban jelzettekhez képest jóval 
nagyobb megrendelés maradt a MÁV-TRAKCIÓ-nál, továbbra is középtávon 
70-80 %-ban Társaságunk szolgáltatásával elégíti ki a Cargo vontatási igé-
nyeit, amelyet szerződésben is megerősített partnerünk. 
Egy biztos, 2009-től eltérően idén már nem „meglepetésszerűen” ért min-
ket a fogalomcsökkenés, így megfelelő időben fel tudtunk készülni a válto-
zásokra. Az érintett létszám és eszköz kapacitásokat még 2009. év végén 
le tudtuk építeni, és ehhez szerencsére nem kellett egyetlen dolgozónknak 
sem felmondani.

?  A költségstruktúrába milyen elemek tartoznak? 
Bevételeinkhez hasonló nagyságrendű költségeink három fő kategóriába 
sorolhatóak: 36 % bér és kapcsolódó költség, 34 % vontatási energia, 23 
% a mozdonyokhoz kapcsolódó költség (karbantartás, értékcsökkenés, be-
ruházási hitel kamat). A fennmaradó 7 % jellemzően a MÁV-tól igénybevett 
különböző központi szolgáltatások, pl. humán szolgáltatás, ingatlan bérlet és 
kezelés és egyéb technikai, számviteli elszámolások.
Személyi jellegű ráfordításaink és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb 

Bármilyen folyamatot értékelni kívánunk, ahhoz általában mérőszámokat, mérföldköveket vagy viszonyítási rendszereket építünk fel. Különösen igaz ez a gazdasági 
társaságok életére, így a MÁV-TRAKCIÓRA is.  Tóth Szabolcsot a MÁV-TRAKCIÓ kontrolling vezetőjét kérdeztük a társaság gazdálkodásáról, aktuális helyzetéről.

Egy vállalat élete a számok tükrében
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költségek (oktatás, munkaruha, védőital, stb.) jelentik a legnagyobb hánya-
dot költségeinkből. A 2009-ben átlagosan 4840 fő munkavállalónkból kb. 
4100 fő mozdonyvezető, ill. mozdonyvezető gyakornok, 550 fő dolgozott a 
végrehajtási szinten, 190 fő a központi és helyi irányításban. A Társaság át-
lagbére MÁV Csoport szinten kiemelkedő, megegyezik a mozdonyvezetőknél 
és az egyéb munkaköröknél (kb. bruttó 350 e Ft).
A vontatási energia költséget a MÁV Zrt. számlázza Társaságunknak. A 
vontatási dízel üzemanyag számlákat naponta kapjuk, a tényleges vételezés-
nek megfelelően. A villamos energia számla havonta érkezik a Pályavasúttól. 
A bevételeknél elmondottak szerint ezt a költségünket gyakorlatilag tovább-
hárítjuk a végfelhasználó Megrendelőinknek.
A mozdony-karbantartási szerződés alapján a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. a meg-
rendelt mennyiségű és összetételű mozdony rendelkezésre állását biztosítja. 
Felelős a szerződésben és a vonatkozó műszaki előírásokban, utasításokban 
foglalt javításokat elvégezni. Mindezért mozdonysorozatonként meghatáro-
zott napi átalánydíjat fizetünk nekik, ha nem teljesít, arányosan csökken a 
karbantartási díj. Szolgálatképtelenségek, egyéb szerződéstől eltérő teljesí-
tések esetén komoly kötbéreket terhelünk a Szolgáltatóra.

?  A gazdasági szereplők a versenyképességük megőrzése érdekében fo-
lyamatosan igyekeznek a költségeket csökken-
teni. Mely költségelemeket sikerült csökkenti, s 
azok milyen területeket érintenek?

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. szervezetét megalakulásunk-
kor úgy alakítottuk ki, hogy az irányítási területen 
csak a legszükségesebb funkciók és a legszüksé-
gesebb erőforrásokkal épüljenek ki. A kis méretű 
irányítás nem csak a költségcsökkentést szolgál-
ja, ennél jóval nagyobb előnnyel jár az, hogy a fel-
adatok végzése, a különböző szakterületek közötti 
egyeztetések gyorsabbak, hatékonyabbak. A dön-
tés-előkészítési és döntéshozatali idő nem a szer-
vezetek közötti „akta-tologatással” telik. 
Elsődleges célunk, hogy költségeinknek meghatá-
rozó része a piac által megfizetett szolgáltatások-
kal kapcsolatban merüljön fel. Mindent elkövetünk 
azért, hogy a melléktevékenységek, támogató funkciók és irányítás költsége 
a szükséges minimumra csökkenjen. Elmondhatjuk, hogy ezen a területen a 
MÁV Csoportban élenjáróak vagyunk, és a versenyszférához mérten is meg-
felelő eredményeket értünk el. 
Az alaptevékenységhez kapcsolódó, mozdonyvezetőkkel, mozdonyokkal kap-
csolatos ráfordításoknál nem elsősorban a költségek csökkentését látom 
fontosnak, hanem a jól képzett munkaerő és a korszerű eszközök kihasznált-
ságával, az improduktív idő és teljesítmények minimalizálásával lehet ver-
senyelőnyt elérni.

?  Milyen módszerrel kerül megállapításra az önköltség, s mennyi ebből a 
mozdonyvezetőre és a mozdonyokra eső számított költség?

Elsődleges árpolitikai célunk, hogy a költségszerkezetünkkel és annak jellem-
zőivel összhangba hozzuk szolgáltatásaink árazását. Ennek alapja az önkölt-
ségszámítás, ahol a három fő költségelemünknek megfelelően igyekszünk a 
személyzettel, a mozdonyokkal és a vontatási energiával kapcsolatos költsé-
geinket minél közvetlenebbül a vontatási feladatokhoz rendelni. 
Nagyon fontos kérdés, hogy milyen az adott erőforrás kihasználtsága. Az 
energia ideális esetben csak akkor fogy, ha vontatási-tolatási tevékenységet 
végzünk. A személyzet költsége esetében már felmerül a szolgálatban töltött 
idő és a szolgálaton belül értékesített tevékenységekre fordított idő aránya. 
Természetesen a mozdonyok esetében a legrosszabb a rugalmasságunk, 
egy fenntartásba vont mozdonnyal kapcsolatos költségek akkor is felmerül-
nek, ha nem tudunk az eszköznek munkát szerezni. Utóbbi esetében tehát 
nem az a fő kérdés, hogy egy mozdony napi karbantartási költsége mekkora, 
ennél sokkal nagyobb szerepe van a napi futásteljesítménynek, azaz a moz-
dony eladhatóságának. Így megfelelő értékesíthető napi futás mellett egy 
Taurus egységköltsége alacsonyabb lehet, mint egy V63-as mozdonyé.

?  Készült-e nemzetközi vagy hazai piaci összehasonlító elemzés a vontatá-
si szolgáltatások díját illetően?

Elemeztük a rendelkezésünkre álló információk alapján a környező országok 
vontatási árait. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. meg-
felelő színvonalú szolgáltatást nyújt partnereinek, versenyképes – a régió-
ban található vontatási szolgáltatóknál átlagosan 20-30 %-kal alacsonyabb 
– áron. Versenyképességünket a magyar vontatási piac ismerete és a mű-
ködésünk évtizedei során felhalmozott tapasztalatok, a magyar vasúti pálya 
állapotokra optimalizált eszközpark, a méretgazdaságosság és a különbö-
ző vontatási szegmensek (személy- és tehervonatok, tolatás) között magas 
szinten kihasznált kölcsönös előnyök, valamint az általunk alkalmazott élen-
járó vontatás-tervezési és irányítási rendszerek alapozzák meg. 

?  Az új TRAXX mozdonyok beszerzésének pénzügyi fedezetét mi alkotja, mi-
lyen finanszírozását választott a társaság?

Abban konszenzus alakult ki a MÁV Csoportban, hogy a 35 éves átlagélet-
korú mozdonyaink pár éven belül kiesnek a forgalomból, életben-tartásuk 
sem műszaki sem gazdasági szempontból nem valós lehetőség. A TRAXX 
mozdonyok esetében elemeztük az új mozdony beszerzés alternatíváit. Piaci 

információk és ajánlatok alapján kide-
rült, hogy a hasonló műszaki paramé-
terekkel rendelkező mozdonyok bérleti 
díja közel kétszerese annak a ráfordí-
tásnak, amely a TRAXX beszerzésével 
Társaságunkat terheli. Még egyszerűb-
ben szólva a bérleti díjakkal 8 év alatt 
kifizetnénk egy új mozdony beszerzési 
árát, 30 éves élettartam alatt tehát a 
beszerzési ár 3 és félszeresét fizettet-
né ki velünk a bérbeadó.
A vásárolt új mozdonyok költsége a 
V43-asok költségszintjénél sem lesz 
magasabb, miközben teljesítménye, 
szolágáltatási színvonala jóval megha-
ladja azokét. A beruházási érték leírá-

sát és a kapcsolódó finanszírozási költségeket a magasabb üzemkészség, az 
alacsonyabb karbantartási költség és a kedvezőbb energiafogyasztás, vala-
mint a többletteljesítményből és két áramnemből eredő többletbevételekből 
meg tudjuk termelni. Az évről-évre növekvő fenntartási költségű V43-asok 
leváltására tehát a beszerzés egy gazdaságos, megfelelő alternatíva. 

?  A 2010. év első negyedévének kontrolling beszámolja alapján milyen kö-
vetkeztetéseket lehet megállapítani az cég eddigi időarányos és göngyölt 
teljesítményére?

A Társaság az első negyedévben teljesítette célkitűzéseit. A Cargo többlet 
megrendelései miatt, illetve a kedvező pénzpiaci változások eredményeként 
még javult is a helyzetünk az előzetes tervekhez képest. Természetesen so-
kat kell tennünk azért, hogy ez a kedvező pozíciónk év végéig megmaradjon, 
így lehetőség legyen a mozdonyparkunk felülvizsgálatára a hosszú távú ver-
senyképesség érdekében. 

?  Hogyan jellemezhető a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. likviditási helyzete? A költség-
vetési források késése esetén előfordulhat-e, hogy késik a bérfizetés is?

A Társaság fizetőképessége kiegyensúlyozott, elmondhatjuk, hogy ez egye-
dülálló a MÁV Csoportban. 2009-ben, amikor az állami források csak július-
ban folytak be a MÁV-START-hoz, így legnagyobb megrendelőnk sem tudta 
a vontatási díjakat kifizetni, egy percre sem került veszélybe a MÁV-TRAKCIÓ 
működőképessége. Ezt a kedvező helyzetet az alapozza meg, hogy a MÁV 
Csoport-tól, így közvetve a Magyar Államtól származó bevételeink kb. meg-
egyeznek a MÁV Csoport tagvállalatainak fizetendő díjainkkal. A béreket és 
adófizetési kötelezettségeinket így még most is jelentős külső bevételeinkből 
finanszírozni tudjuk, az állami források esetleges elapadása miatt nem kerül-
nek veszélybe a legfontosabb átutalásaink. D.A.

„Szerződéses kapcsolataink stabilak,
létszámunk optimális, eredményünk terv szerint pozitiv”
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Ha létezne a tagcsoporti hírlevél, vagy akár a te-
rületi hírlevél intézménye, akkor a fent idézett két 
sor abban is számos alkalommal kaphatott volna 
helyet. Mert hát – pestiesen szólva – itt még so-
ha nem volt senki olyan szegény, hogy ígérni ne 
tudott volna. A kérdés csupán az, mennyire vehe-
tők komolyan az ígéretek.
Aki egymás mellé teszi a hírlevélből kiemelt idé-
zetet és a cikk címét, az már tudja: amit írásom-
ban pellengérre kívánok állítani, az a munkáltató 
által a menetigazolványokkal folytatott manipu-
láció – megfelelőbb szót erre ugyanis a legna-
gyobb jóindulat mellett sem találok. A ki nem 
vettként bejegyzett munkaközi szünet menetiga-
zolványról történő lehúzása jogtalan és törvény-
telen – a megvalósítás módja pedig egyszerűen 
etikátlan. A személyzeti fordulóban leírtakon kí-
vül bármi „extrát” tartalmazó MÍG-ek külön gyűj-
tése természetesen a munkáltató szíve joga. De 
ha én mozdonyvezetőként csupán a bérjegyzék-
kel együtt kézhez kapott munkaidő kimutatásból 
értesülök arról, hogy az általam leadott menet-
okmányon kisebb „korrekciókat” hajtott végre az 
igen tisztelt munkáltató – hát akkor bizony elgon-
dolkodom néhány dolgon.
Nem vagyok jogász, de nem hiszem, hogy té-
vedek, ha azt gondolom: a MÁV-Trakció Zrt-nél 
egyetlen embernek van jogosultsága a munkabér-
elszámolás alapjául szolgáló okmányba bármiféle 
javítást eszközölni – az azt kiállító mozdonyveze-
tőnek. Ebből úgy gondolom az is következik, az 
elfogadható eljárás valami olyasmi volna, hogy a 
„problémás” menetigazolványt leadó mozdony-
vezetőt megkérdeznék, miből is adódott ez a kis 
többlet. Azután pedig lehet egyezkedni és szeren-
csés esetben – mármint a munkáltató számára 
szerencsés esetben – az érintett majd maga ja-
vítja a menetigazolványát. 
Igaz, lehet egyeztetést kérni, a közelmúltban is 
akadt példa arra, hogy valaki utólagosan hozzá-
jutott a pénzéhez. De árulja el nekem valaki: ha 
bemegyek egy boltba és valamit ellopok, majd le-
bukok – azzal, hogy visszateszem az árut a polcra 
minden meg nem történtnek tekinthető? Alig hi-
szem, hogy a világ így működne.
A recept persze világos: húzz le tíz MKSZ-t. Leg-
rosszabb esetben megreklamálják a felét, a ma-
radék ötből egy-két ember szép szóval, vagy fe-
nyegetéssel meggyőzhető. Tízből fizetek hármat 
– tiszta haszon. És nem első esetben bizonyo-
sodik be, hogy a munkáltató bármilyen konflik-
tust bevállal, csak 20 forintot megspórolhasson a 
munkabéren. (Mármint a mozdonyvezetőén, mert 
ahogy a rossz nyelvek beszélik: azért a tavalyi vál-
ság sem hatott egyformán mindenkire)
No és volna itt még egy észrevétel. Pécsett a 
legtöbb vita az önköltségi út alatt kiadott mun-
kaközi szünet körül van, a mi véleményünk sze-

rint ez abszolút nem elfogadható. A munkáltató 
szerint egyértelműen igen. Ebből az egyértelmű 
igenből – és a TVSZK vezetők felé kiadott belső 
utasításból – arra következtethetnénk, hogy erre 
a szolgálatra vonatkozóan következetesen lehúz-
zák valamennyi igényt. De csodák csodája, nem 
így van. X-nek lehúzzák, Y-nak nem. A minap be-
szélgettem egy Kollégával, ő két egymást követő 
nap az inkriminált szolgálatra volt vezényelve. Első 
nap egy MKSZ-ét sem húzták le, másnap egyet a 
kettőből. Akkor ez most hogy működik? Hangula-
ti alapon? Előírt darabszámra? Esetleg személyes 
szimpátia kérdése, tetézve a törvénytelenséget 
további jogsértésként diszkriminációval?
Mindenesetre úgy vélem: ez így tovább nem mű-
ködhet. Tizenhat hónapon át nem tettünk érde-
mi lépést, előlegeztük meg újra és újra a bizalmat 
a cikk elején említett ígéret/ígéretek beváltására, 
de végre ki kéne mondani: ELÉG VOLT!
Magára a munkaközi szünetre nem tudom érde-
mes-e sok szót vesztegetni. Amióta a jelenlegi 
formában – tehát mint a munkaidő nem fizetett 
része – került a Kollektív Szerződésbe gyakorla-
tilag folyamatos viták tárgya. Azt gondolom, nem 
véletlenül, ahogy az sem véletlen, hogy a többség 
meglehetősen szkeptikusan fogadta a gyakorlati 
megvalósításra vonatkozó terveket. 
A munkaközi szünethez ugyebár három alapvető 
dolog szükségeltetik: idő, hely és az „egyéb” fel-
tételek, mint például WC és kézmosási lehetőség. 
Az idő a személyzeti forduló megfelelő kialakítá-
sával megteremthető. A hely – nos a hely már 
vitatható, a vezetőállás mint kompromisszum el-
fogadható, de azokban az esetekben, amikor az 
ember alól elviszik a gépet mondjuk egy fordulóál-
lomáson, akkor a KSZ-ben szereplő „a munkálta-
tó székhelyein, telephelyein található olyan épüle-
tek….” kezdetű általánosság leginkább a „nesze 
semmi, fogd meg jól” kategóriába tartozik.
Ami a harmadik feltételt, az egészségügyi szük-
ségletek kielégítését illeti, az viszont megérne egy 
külön misét. A mozdonyvezetők – persze a jegy-
vizsgálókkal együtt, de most Trakcióról beszélünk 
– mindig is a vasút „hajléktalanjai voltak. Hála a 
látható gyakorlati hasznot ez idáig nem hozó szét-
szervezésnek, a helyzet sokat romlott. Egyre több 
helyütt „persona non grata” a WC-re bekéretőző 
mozdonyvezető, van jelentkezési helyünk, ahol ez 

a kérdés hosszas és komoly vita tárgya volt. A 
mozdonyokról pedig eltűnt a vödör és a ceglédi 
kanna, mint a kézmosás ötvenes éveket idéző, de 
gyakran egyetlen lehetősége.
Egy egyszerű példával élve: ha én a Keleti-pálya-
udvaron a tárolóban a kocsik között tudok „ki-
menni”, vagy akár ha úriember módjára a kocsi-
ba felmászva az ejtőcsövön keresztül tisztelem 
meg a kavicságyat, majd ezek után a hónom alá 
csapott ásványvizes palackból próbálok némi vi-
zet lögybölni a kezemre tisztálkodás címszó alatt 
– hát akkor számomra a tisztelt munkáltató túrót 
biztosított, nem az egészségügyi szükségletek ki-
elégítését. Azt persze mondhatja, hogy ballagjak 
be a fűtőházba, kérdés belefér-e a séta az MKSZ 
idejébe. (no meg persze, hogy áldását adja-e a 
rendelkező a fedélzet elhagyására)
Summa summarum, a fenti okfejtéssel arra sze-
rettem volna utalni, hogy a gyakorlatban semmi 
különbség nincs 2008 és 2010 között, ugyan-
úgy a „természet lágy öle” a toalett és ugyan-
úgy szutykos kézzel toljuk be a szendvicset – csak 
épp nem fizetnek a bérünkből 20, vagy 40 per-
cet. Emiatt ugyanakkor azt is gondolom, megle-
hetősen komoly kompromisszum készségről te-
szünk tanúbizonyságot, amikor viszonylag kevés 
alkalommal jegyezzük be a munkaközi szünetet, 
mint „extra” kifizetendőt.
A munkaközi szünet menetigazolványról történő 
lehúzásával a munkáltató nem tesz egyebet, mint 
tudtom nélkül a zsebembe nyúl. Bár nem tarto-
zik szorosan a tárgyhoz, de nem árt megemlíte-
ni: 2009-ben csak Pécsett sok millió forintot vet-
tek ki a mozdonyvezető kollégák zsebéből – hála 
az aranyáron beszerzett, három éve normális mű-
ködésre képtelen IVU-PLAN programnak, no meg 
a központi vezénylésnek. Valahogy mindig sike-
rült „tévedni” a normaidők tekintetében, a javítás 
viszont kicsit vontatottan sikerült, volt szolgálat, 
amit 7 hónapon keresztül reklamáltunk.
Természetesen szóvá tettük és szóvá tesszük ez-
után is az általunk problémásnak tartott munka-
közi szüneteket, sőt javaslatokat is letettünk az 
asztalra, mégis csak fontos volna valahol a mun-
kabéke. Sajnos túl sok eredményt sem az észre-
vételekkel, sem a javaslatokkal nem sikerült el-
érni. Olvasva a Mozdonyvezetők Lapjának áprilisi 
számában Márkus Vezérigazgató Úr  válaszleve-
lét, amelyet a szentesi tagcsoportnak küldött és 
amelyet Bordás Imre Kolléga tett közkincsé – túl 
sok csodálkoznivaló nincs. Meglehetősen sajá-
tos felfogás uralkodik a munkáltató oldalán, pe-
dig azt gondolom, „izomból” nem építhető épkéz-
láb munkakapcsolat, amelyre pedig tetszik, nem 
tetszik mindkét félnek szüksége van.
Zárásként pedig még annyit: a 2009. februárjá-
ban megkötött megállapodás, amely a munkakö-
zi szünet kiadásához kapcsolódó feltételrendszert 
van hivatva meghatározni látha-
tóan nem tölti be funkcióját. Ér-
demes volna független szakér-
tőket bevonva új megállapodást 
kidolgozni.  Eklics Tamás
 Pécs

És még mindig – munkaközi szünet!
Bevezetésként a Mozdonyvezetők Szakszervezete 2009/41. számú, 2009. november 3-án kelt hírlevelé-
ből idéznék: „Ismételten tiltakoztunk a menetigazolványba történő bármilyen utólagos bejegyzés ellen. 
Ígéretet kaptunk, hogy a jövőben nem fordul elő.”
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jogtanácsos válaszol
VBKJ 2010.

Szabadság elszámolása
Számtalan esetben előfordult már, hogy kollégáink aziránt érdeklőd-
tek mennyi szabadság illeti meg házastársukat a gyermekük gon-
dozása céljára - harmadik életéve betöltéséig - igénybevett fizetés 
nélküli szabadság letelte után. Természetesen pontos válasz csak a 
konkrét adatok birtokában adható, azonban a kérdés megválaszolá-
sánál figyelembe vett körülményeket megpróbálom felsorolni.  

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiak-
ban: Mt.) irányadó rendelkezései szerint, naptári évenként alap- és 
pótszabadságból álló rendes szabadság illet meg minden munkavál-
lalót. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, amely a munka-
vállaló életkorának megfelelően emelkedik. A jogalkotó meghatároz-
ta azt is, hogy a munkaviszony szünetelésének időtartamára mely 
esetekben jár szabadság. Ilyen például a szülési szabadság tarta-
ma, a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli 
szabadság első éve, a harminc napot meg nem haladó fizetés nél-
küli szabadság tartama, illetve a keresőképtelenséget okozó beteg-
ség tartama.
Az Mt. 132.§ (2) bekezdése szerint a szülők döntése alapján gyer-
meke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót - éven-
ként - a 16 évesnél fiatalabb gyermeke után pótszabadság illeti 

meg, egy gyermek után kettő, két gyermek után négy, kettőnél több 
gyermek után pedig hét munkanap. Ebben a tekintetben a gyer-
meket először a születésének évében, utoljára pedig abban az év-
ben veszi figyelembe a jogszabály, amelyben a 16. életévét betölti. 
Természetesen a kollektív szerződés vagy a munkaszerződés egyéb 
pótszabadságokat is megállapíthat.
Az Mt. rendelkezik arról is, hogy a terhes, illetve a szülő nőt huszon-
négy hét szülési szabadság - amely már egyéb munkaidő-kedvez-
mény, nem rendes szabadság - illeti meg, ezt pedig úgy kell kiadni, 
hogy négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen.
Tehát a fenti kérdés megválaszolásánál számításba kell venni, 
hogy a terhesség ideje alatt mennyi rendes szabadságot nem vett 
ki az illető. Ehhez hasonlóan számításba kell venni, hogy meny-
nyi szabadság jár a huszonnégy hét szülési szabadság idejére, va-
lamint a terhesség ideje alatti keresőképtelenséget okozó be-
tegség időtartamára járó időarányos szabadságot is figyelembe 
kell venni. Mindezek mellett lényeges szempont a gyermek(ek) 
után járó évenkénti pótszabadság - először a 
gyermek(ek) születésének évében -, valamint a 
gyermek(ek) gondozása miatt igénybevett fizetés 
nélküli szabadság időtartamának az első évére 
járó szabadság is. dr. Király György s.k.

A Kollektív Szerződés tárgyalások egyik fontos 
eleme volt a Választható Béren Kívüli juttatá-
sok rendszere. Két vállalat esetében kívánjuk 
bemutatni, hogy az ott dolgozók miképpen él-
tek a választás lehetőségével. 
Így választottunk a MÁV-TRAKCIÓ-nál:
Létszám 2009 2010
Üdülési összesen 2225 2 295
Ruha hozzájárulás 333 312
Önsegé.pénztári hoz. 354 267
Önkén.ny.pénztár 3091 2 327
Meleg utalvány 695 2 038
Lakástámogatás 130 199
Kultúra 141 11
Iskolakezdési út. 750 823
Internet 1646 2 003
Hideg utalvány 3441 134
Helyi közlekedés 310 271
Egyéni célú képzés 5 0
Egészségpénztári tag 3101 2 809
Albérleti hozzájárulás 2 0
Ajándék összesen 1754 69
Össz. 17 978 13 558

Így választottak a 
RCA Hungaria-nál:

Így választottunk
1. Az egyes VBKJ 
elemeket igénylők 
létszáma.

2. Az egyes VBKJ 
elemeket igénylők 
összegszerű meg-
oszlása.

3. Az egyes 
VBKJ eleme-
ket igénylők 
létszám- és 
összegszerű 
megoszlása
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Fotók: Benke Z.
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Nyomják Krahácsot!
Sokunknak ismerős e két szó. Nagyszerű színészek szájából hangzott el 
havonta hosszú éveken át.
Aztán ez is elhalt. Mint mostanában a korrektség. 
Maradtak a színészek, no nem a nagyszerűek, hanem a nagyszerűen 
bármit előadni tudók. Akiknek minden mindegy, csak olyan hitelesen 
adják elő, hogy a végén ők is elhiszik, amit mondanak. 
Nyomják Krahácsot!
Festenek rózsaszín ködöt, ígérnek 150 óra túlórát.
 A valóság? Sok helyen állásidő, esetleg csökkentett kötelező. Vásáro-
lunk milliókért ( milliárdokért??) évek óta működésképtelen központi ve-
zénylő programot? Erőltetve, meg nem kérdezve a szakmát. Azt a szak-
mát, aki működtetni fogja. Azt a szakmát, akiknek a munkáján – többek 
között – sokunk bére is múlik. Befektettünk a Mozdonyfelügyeleti rend-
szerbe. Ami egyébként tudna jól is működni. De addig, amíg egy iker 
motorkocsinak csak az egyik végén dolgozom,  illetve vezetőállás cse-
re esetén ismételten be kell jelentkeznem, addig fenntartásaim van-
nak a rendszerrel kapcsolatban. Ismétlem, működhetne jól is. Nem tu-
dom, miért nem akarják? Talán, mert ismételten nem veszik komolyan 
a szakmát. 
Olvasom egy német szaklapban, hogy elérkezett a Desiró motorvonatok 
8 éves, kötelező nagyjavítása. Ez miatt fokozatosan állítják le őket, he-
lyettesítve addig mozdonyos vontatással.
Nálunk? Biztosan van, lesz ilyen is. Legyen azonban a kép illusztráció a 
jelen állapothoz. Amíg nem éri el a megfelelő számú szolgálatképtelen-
séget, addig megy, ahogy megy.

    
Ezek után meg sem lepődtem a Vasutas Magazin 2010. február 17-i 
számában megjelen infrastruktúra fejlesztésekről szóló írásán. A Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. igazgatója adott tájékoztatást 2009. 
december végén  a közlekedési infrastruktúra helyzetéről és a terve-
zett fejlesztésekről a sajtó képviselőinek.  A következő pár soron akadt 
meg a tekintetem: „ Felújították a rossz állapotú pályát a budapest-
esztergomi vonalon a Piliscsaba és Esztergom közötti 20 kilométer 
hosszú szakaszon.
Ez örömteli dolog, főleg úgy, hogy a munkálatok nem zavarták az uta-
zóközönséget. Észrevétlenül történt.  Az igaz, hogy a kövek helyenként 
máshogyan állnak, de a pálya állapota változatlan. Ha nem így lenne, 
akkor miért is vannak mostanság vágányzárak?
Akik ismerik a vonalat, valószínűsíthetően hasonlókat tapasztalnak.
Ezért születhetnek értelmesebbnél értelmesebb rendeletek.
Mint például a motorkocsi lépcsőivel kapcsolatos parancskönyv. A lé-
nyege, hogy használni kell! akkor is, ha rossz. Legyen tanulság a Nemze-
ti Közlekedési Hatósághoz történt megkeresés és a „vizsgálat” eredmé-
nye. Csak egy kérdés marad függőben: hatóság, vagy nem hatóság?

Nemzeti Közlekedési Hatósághoz levél
Mozdonyvezetők Szakszervezete Dorogi Tagcsoportja
2500 Esztergom,  Bem tér 1.
Tel.: 06-30-6454122   e-mail: esztergom@mosz.co.hu

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
  Tárgy: pótlépcső működés

Tisztelt Közlekedési Hatóság!

 Az elmúlt időszakban megsűrűsödött - jogos! - utas panaszok 
hatására Önök rendelkeztek a 6342 sorozatú motorvonatok pótlépcsőinek 
használatára. E rendelkezés kapcsán elrendelték minden lépcső üzembe 
helyezését azzal a kitétellel, hogy a meghibásodás helyszínén kell az üzem-
ből kizárni az ok egyidejű bejegyzése mellett. Ugyancsak rendelkeztek arról 
is, hogy a végállomásokon ismételten vissza kell iktatni és le kell próbálni.
Hivatkoztak arra is, hogy a jármű fenntartója tájékoztatása szerint az esetek 
többségében kő beszorulása okozza a meghibásodást.

 A továbbiakban a következőkről tájékoztatom Önöket:
Egyetlen olyan eset sem történt 2003-tól kezdődően, ami azt támasztaná 
alá, hogy bármely kolléga indokolatlanul kiiktatna pótlépcsőt.
Amennyiben kő szorul a mechanikába, az az esetek döntő többségében a 
záráskor okoz problémát és nem a nyitáskor. Lévén, hogy kő csak nyitott 
lépcső esetén kerülhet a rendszerbe.
A javítóműhelyben, illetve a végállomásokon sík pályán lepróbált lépcsők az 
ívben lévő megállókban továbbra sem fognak működni, mert a toló motor 
nem képes a lépcsőelemet kimozdítani.

Van olyan jármű, amely a megvásárlása óta lépcsőhibás! (6342-018 )
 A járművek forgalomba állása óta többször jeleztük, hogy Esztergom meg-
süllyedt vágányainál, Dorog, Üröm, Óbuda meghosszabbított peronjai ese-
tében a lépcsők a peronokban megakadnak.  Intézkedés egyetlen esetben 
sem történt.

A lépcsők működtetésének a kezdeményezése a fedélzeti számítógépen ke-
resztül nyomon követhető, tehát az az eset is, amikor bizonyíthatóan nem 
ad lépcsőengedélyt a mozdonyvezető. Ebben az esetben teljesen jogos a 
felelősségre vonás, amennyiben nem a fent jelzett helyeken történik.
Többször előfordul, hogy lépcsőhiba jelentkezik, de a működése helyreáll, 
viszont a számítógépben megmarad a hiba; ekkor előfordul, hogy ismételt 
megszoruláskor nem jelez a számítógép és a mozdonyvezető nem értesül 
arról, hogy valamelyik ajtó nem nyílt ki.

A többszöri szoftver módosítások eredménye, hogyha valamely lépcső hi-
bája miatt nem nyílik ki az ajtó, akkor az ismételt nyitás csak a vonat vala-
mennyi ajtajának végállást adó bezárása után valósítható meg. Míg a mó-
dosítás előtt a lépcsőengedélyt vissza lehetett venni, és egy ismételt nyitási 
paranccsal az aktuális ajtó nyithatóvá vált a nélkül, hogy a többi ajtó, illet-
ve lépcső működését befolyásolta volna. Ezzel elkerülhető volt egy esetle-
ges utas fennmaradás, mert a hibajelzéskor azonnal orvosolható volt a je-
lenség, nem kellett megvárni, amíg minden ajtónál befejeződött a le- illetve 
felszállás.

Amennyiben utazásaik, ellenőrzéseik során ilyen jelenséget tapasztalnak, 
nyugodtan forduljanak kollégáimhoz, akik szívesen adnak felvilágosítást.
Egyúttal kérem Önöket; vizsgálják meg, hogy a jelenlegi javítóbázis a kiala-
kításából adódóan (oldalakna nélkül) alkalmas-e többek között a pótlép-
csők karbantartásának, javításának elvégzésére.
Esztergom; 2009-12-11 
Üdvözlettel:    Bartha Géza 
 vezető ügyvivő
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Hatóság, vagy nem hatóság?

Tájékoztatásra viszontválasz
2009.12.11-én mint a Mozdonyvezetők Szakszervezete vezető ügyvivője jelez-
tem Önök felé a Desiro motorvonatok lépcsői körül kialakult problémákat. Jelez-
tem annak tudatában, hogy Önök, mint Hatóság, a bejelentést a fontosságára 
tekintettel korrektül ki is vizsgálják.
Sajnálatos, hogy Önök csupán az érintett társaságok belső vizsgálati eredmé-
nyeire, illetve adataira támaszkodtak, illetve pusztán adatbekérésre hagyat-
koztak. Amennyiben valós vizsgálat történt volna, akkor nem hiszem, hogy vá-
laszlevelükben foglaltak kerülnek megfogalmazásra. Figyelemmel arra a nem 
elhanyagolható tényre, hogy Önök több munkatársa szinte naponta utazik a jár-
műveken. Mintha személyes sértettség, a felelősség fel nem vállalása állna a 
háttérben.
A „ vizsgálatuk „ eredményeire a következőkben reagálok.
MÁV Zrt.
Levelemben szó nem volt 6 hónapon belüli panaszbejelentésről. Idézem viszont 
a pontos szöveget, amely az üzembeállítás óta fennálló hiányosságra reflektál:
„  A járművek forgalomba állása óta többször jeleztük, hogy Esztergom meg-
süllyedt vágányainál, Dorog, Üröm, Óbuda meghosszabbított peronjai esetében 
a lépcsők a peronokban megakadnak.  Intézkedés egyetlen esetben sem tör-
tént.”
Ez a tény egyébként több akkori gépészeti vonalellenőri jelentésben is megtalál-
ható. Tehát a jelenség több éves. A bejelentés nem a jövőről szólt, hanem a je-
lenlegi állapotot tükrözi, tehát a későbbiekben kialakítandó peronok nem oldják 
meg most, a jelenlegieknél meglévő hiányosságokat.
MÁV Start Zrt.
Senki nem hiányolta a karbantartási szerződés létét, vagy nem létét. Nincsen 
jogom megítélni a jelzett összeg mértékét az elvégzett javítások tükrében. Az vi-
szont bizonyos, hogy e hatalmas összeg ellenére a járművek üzemkészsége fo-
lyamatosan romlik. Ez azonban elgondolkodtató.
A MÁV Start Zrt ügyfele az utas. Én bejelentettem a jelzett hibákat. Tehát lehe-
tek bejelentő, vagy maradhatok vezető ügyvivő, de semmiképpen nem ügyfél.
„Többször előfordul, hogy lépcsőhiba jelentkezik, de a működése helyreáll, vi-
szont a számítógépben megmarad a hiba; ekkor előfordul, hogy ismételt meg-
szoruláskor nem jelez a számítógép és a mozdonyvezető nem értesül arról, hogy 
valamelyik ajtó nem nyílt ki. „  Amennyiben adatbekérés helyett tevőleges vizs-
gálat történik, akkor egyértelmű, hogy az idézett szöveg továbbra is helytálló!
Köszönöm, hogy tájékoztatnak arról, hogy a kezelési és hibaelhárítási utasítás-
ban hol található a lépcsőhibák kezelésére vonatkozó eljárás leírása. 
Csak a „ járművekre kiadott „ megfogalmazás nem helytálló!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy egyetlen járműre sem lett kiadva, illetve 
egyetlen mozdonyvezető kolléga sem lett ellátva a hivatkozott kezelési utasítás-
sal. Viszont örömteli, ha hivatkoznak a 7.13. pontra, akkor vélhetően létezik a 
dokumentum. Csak ezek szerint rossz helyen tárolják
( Akinek esetleg van valami leírása, az legfeljebb tőlünk származhat cd-n, mivel 

volt olyan kolléga, aki részt vett a németországi képzésen. Ők kaptak és voltak 
olyan rendesek egy szkennelés erejéig kölcsönadni. Ez ugye 4 db-t jelent. ) 
„ A többszöri szoftver módosítások eredménye, hogyha valamely lépcső hibája 
miatt nem nyílik ki az ajtó, akkor az ismételt nyitás csak a vonat valamennyi aj-
tajának végállást adó bezárása után valósítható meg. Míg a módosítás előtt a 
lépcsőengedélyt vissza lehetett venni, és egy ismételt nyitási paranccsal az ak-
tuális ajtó nyithatóvá vált a nélkül, hogy a többi ajtó, illetve lépcső működését 
befolyásolta volna. Ezzel elkerülhető volt egy esetleges utas fennmaradás, mert 
a hibajelzéskor azonnal
orvosolható volt a jelenség, nem kellett megvárni, amíg minden ajtónál befeje-
ződött a le- illetve felszállás. „
A szoftvermódosítások igen is érintették a lépcsők működését. Aki Önöknek az 
ellenkezőjét állította, az nem valós információt közölt. 
„Van olyan jármű, amely a megvásárlása óta lépcsőhibás! (6342-018 ) ”
Sajnálom, hogy a MÁV-Gépészet Zrt-vel közös vizsgálat alkalmával nem hittek a 
saját szemüknek. Ha egyáltalán volt helyszíni vizsgálat. A jármű igen is üzembe 
állítása óta lépcsőhibás, amit a garanciális időben sem sikerült megszüntetni. 
Oda kell menni a járműre és meg lehet győződni a jelenségről. Ezeket igazolják 
az üzemi napló bejegyzései. Nem állítom, hogy minden szolgálatban történt min-
denki részéről bejegyzés, de azt tudom, hogy a levelük kézhezvétele óta több-
ször dolgoztam ezen a járművön és sajnálattal kell közölnöm, hogy semmi nem 
változott, tehát a hiba továbbra is fen áll, a motorvezérlésnél meglévő téves hő-
fokérzékeléssel együtt.
MÁV-GÉPÉSZET Zrt.
Dicséretes a 20 db lépcsővezérlő beépítése, de a tapasztalat azt mutatja, hogy 
nem oldotta meg a problémát. Talán a villamos motorvonat lépcsőit kellene min-
taként venni, a vezérlésével együtt. Ott ugyanis megoldott az, hogy lépcsőhiba 
esetén az ajtó gond nélkül nyitható marad.
Április 1. van, és az Istvántelki áttelepülésről semmi hír. Ez egyébként nem is 
képezi a vita tárgyát.
Meglepő és tanulságos, hogy a Hatóság, illetve a munkáltató szerint egy nem 
erre a célra épült, elégtelen világítással rendelkező csarnok alkalmas a 21. szá-
zad követelményeinek.
Összegezve a fentieket, továbbra is fenntartom az eredeti beadványban foglalta-
kat.  Sajnálatos, hogy Önök, mint Hatóság, pusztán adatbekérésre 
hagyatkoztak. Sajnálatos, hogy tényszerű vizsgálat helyett csupán a véleménye-
ket vették figyelembe a tények helyett. Tanulságos lett volna helyszíni vizsgálatokat 
tartani, megkérdezni a járművekkel napi kapcsolatban lévő kollégákat is. Ennek el-
maradása, úgy látom, komoly információ hiányt okozott. Meglátásom szerint ezek 
után csak a nagyobb nyilvánosság bevonása segíthet a kérdéskör rendezésében.
Esztergom; 2010-04-01 

Ennyit a korrektségről. Csak a Krahács maradt.

Válasz az NKH-tól

Bartha Géza
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A MÁV Zrt. 2007 őszén egy új villamosmozdony-beszerzési pályá-
zatot írt ki, amelyet a Bombardier cég nyert, így ők szállítják a MÁV-
TRAKCIÓ Zrt. részére a 25 db (+ 25 opció) kétáram rendszerű moz-
donyt.
Az új mozdonyokat elsősorban tehervonatok,  nemzetközi személy-
szállító vonatok, belföldi gyorsvonatok és InterCity vonatok vontatá-
sára tervezik felhasználni. A járművek Magyarországon kívül ausztriai 
és németországi hatósági engedéllyel is rendelkeznek majd.
A szerződés szerint a TRAXX mozdonyok 2011 tavaszától kezdve egy 
éven belül állnak forgalomba.
A mozdony főbb adatai:
Gyártó Bombardier

Áramnem
25 kV 50 Hz, 
15 kV 16,7 Hz

Tengelyelrendezés Bo’Bo’
Névleges teljesítmény 5600 kW
Indító vonóerő 300 kN
Maximális villamos fékerő 150 kN
Legnagyobb sebesség 160 km/h
Legkisebb bejárható ívsugár (Vmax=30 
km/h) 100 m
Kerékátmétő (új kerék esetén) 1250 mm
Ütközők közötti hossz 18900 mm
Szélesség 2977 mm
Magasság (leeresztett áramszedők-
kel) 4210 mm
Szolgálati tömeg 84 t

A négytengelyes mozdony két tágas vezetőfülkével rendelkezik, 
amelybe mindkét oldalról közvetlenül kívülről, valamint a hátfal kö-
zepén elhelyezett ajtón keresztül, a géptérből lehet belépni. A gép-
tér egyenes és lépcsőmentes, amelyben a lényeges elemek a kö-
vetkezők: nagyfeszültségű készülékszekrény, 
két vontatási áramirányító és két segédüze-
mi átalakító, segédüzemi és kisfeszültségű 
készülékszekrény, sűrített levegős készülé-
kek szekrénye, hűtőberendezések, valamint 
az elektronika és a vonatbefolyásoló beren-
dezés szekrényei.
A védelem érdekében a homlokfalak defor-
málódó egységekkel ellátott nagy energia-
emésztésű ütközőkkel, felcsúszás ellen védő 
szerkezeti egységgel, behatolás gátló fallal és 
erős pályakotróval készülnek. 
A mozdony mindkét vezetőfülkéjében nyo-
másvédelemmel ellátott klímaberendezés 
gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről. A 
homlokablakok többrétegű fűthető biztonsági 
üvegből kerültek kialakításra, amelyek a szek-
rényvázba vannak beragasztva.

A vezetőülés magassága változtatható, a háttámla dőlésszöge pe-
dig állítható. A függőleges rugózás mértéke a mozdonyvezető súlyá-
hoz illeszthető. A kartámláknak az ülésmagasságtól mért függőleges 
távolsága ugyancsak változtatható. A vezetőfülkékhez tartozik egy-
egy 10 l űrtartalmú, ételek és italok felmelegítésére vagy lehűtésére 
szolgáló Termofach berendezés. A vezetőfülke hátfalszekrényébe jár-
művenként egy kézmosó is beépítésre kerül. A vonat és peronmegfi-
gyelés céljából a mozdonyokat kamerákkal szerelik fel.
A forgóvázkeret két hossztartó, egy kerettartó és két mellgerenda al-
kotta hegesztett szerkezet. A forgóváz és a mozdonyszekrény között 
a vonó- és a fékerőt vonórúd viszi át. A forgóvázkereten kerekenként 
egy darab keréktárcsa fékegység található. 
A mozdonyon négyféle fékberendezés található meg: villamos fék; 
fokozatosan oldó, indirekt hatású önműködő légfék; közvetlen ha-
tású, kiegészítő légfék; rugóerőtárolós rögzítőfék. A villamos fék a 
mozdony leginkább használandó fékje. A kizárólagosan csak villa-
mos fék mindaddig működik, amíg a villamos fék a szükséges féke-
zőerőt képes kifejteni. Ha nem fékezhető villamosan, akkor az érin-
tett forgóvázon a villamos fék ki lesz kapcsolva és a levegős fék lép 
működésbe. A Knorr önműködő légfék G, P és R fékállással rendel-
kezik. A kiegészítő fék a jármű számára megvalósított időtől függő 
vezérléssel rendelkezik. A mozdony nem szándékos elgurulásának 
megakadályozása a rugóerőtárolós rögzítőfék feladata. A fékhenge-
rek fele rugóerőtárolóval van felszerelve. A rögzítőfék oldásához a 
rugóerőtárolós fék fékhengerébe sűrített levegő áramlik. Nyomás-
mentes mozdony esetében befékez a rögzítőfék.
A vonat- és a járművezérlés magában foglalja a mozdony menet/fék-
üzeméhez szükséges összes funkciót. Feladatait a központi vezérlő-
készülék (DCPU) látja el. A különböző rendszerek vezérlését az adott 
berendezésbe beépített számítógép végzi. A főrendszerek közötti in-
formációcserét adatbusz bonyolítja le. A kontaktorok, relék felé a digi-
tális vezérlőjelek fogadása és kiadása a szintén a DCPU-egységekhez 

csatlakozó CAN-buszmodulokon keresz-
tül történik. Ugyancsak CAN-busz mo-
dulok a vezetőasztal kezelőszerveinél al-
kalmazott interface-ek.          
A mozdony rendszerébe integráltan EVM 
120 és PZB funkcionalitással rendelke-
ző berendezés (I60R) kerül felszerelés-
re. Az ETCS berendezések későbbi fel-
szerelésére a járművek előkészítésre 
kerülnek. 
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. többi járművéhez 
hasonlóan a TRAXX-ok is rendelkezni 
fognak Mozdonyfedélzeti Berendezés-
sel.       
Az első mozdony leszállítása előtt okta-
tó mozdonyvezetők kerülnek kiképzésre, 
akik később oktatják a többi mozdony-
vezetőt. 

MÁV-TRAKCIÓ Zrt TRAXX mozdonyokat szerez be
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Vasúti baleset Som  
és Daránypuszta között
Április 14-én 5 óra 34 perckor jelzés érke-
zett tőzoltóságunkra, hogy Daránypuszta és 
Som között egy kb. 8 méteres főzfaág a vas-
úti pályatesten volt, melybe a Tab felıl érkezı 
személyszállító vasúti szerelvény belement. 
A faág a szélvédın keresztül a mozdonyfül-
kébe fúródott. A mozdonyvezetı megsérült, 
akit a siófoki kórházba szállítottak. A szerel-
vény 10 utasa közül senki sem sérült meg. 
A tőzoltók eltávolították az őrszelvénybıl ill. a 
mozdonyfülkébıl a fát.
www.tuzoltosagsiofok.hu

Magyarázat 1 – Deformálódó egységekkel ellátott nagy ener-
giaemésztésű ütközők
2 – Szerkezeten belül kialakított deformálódó sáv
3 – Felcsúszás ellen védő készülék 
4 – Homlok-védőszerkezet
5 – Behatolásgátló fal
6 – Életvédő terek (Survival zone)
7 – Integrált tartókeret
8 – Hó- és akadálykotró
TRAXX – mozdony – a homlokszegmens kialakítása

AC-HSG nagyfeszültségű készülékszekrény
ES elektronikaszekrény
FRS vezetőfülke-hátfalszekrény 
GS készülékszekrény
HBG segédüzemi készülékszekrény
HBU segédüzemi inverter 
KT hűtőtorony
 LG légszerelvény-szekrény 
MLT vontatómotor-szellőzőtorony 
NSG kisfeszültségű készülékszekrény
NSGAT tábla - vezetékvédő-automaták – 110V
SR vontatási áramirányító
ZSS vonatbefolyásoló berendezés szekrénye 

Géptéri készülékelrendezés
Köszönjük az anyagot. Varga Mátyás

 ÚJ UTASÍTÁS KÉSZÜL
2008. április 6-án nulla órakor lépett ha-
tályba a most érvényben levő Forgalmi 
Utasítás. A hatályba léptetés óta alig több 
mint két év telt el, de olyan gyorsan vál-
toznak a vasúti közlekedés feltételei, hogy 
az utasítás ma már nem képes teljesen 
lefedni a közlekedéssel kapcsolatos te-
vékenységek szabályzását, és ez alatt a 
két év alatt feltárultak egyéb hiányossá-
gok is. Ilyenkor két eset lehetséges: vagy 
a hatályban levő Utasítást kell módosíta-
ni, vagy teljesen újat írni. 
Úgy gondolom mindenki számára világos, 
hogy a második megoldás a jobb. Azt hi-
szem, nem kell külön magyaráznom, hogy 
ez mennyire fontos lépés minden vas-
úton dolgozó munkavállalónak, és külö-
nösen a mozdonyvezetőknek, hiszen aho-
gyan a mondás tartja, „a mozdonyvezető 
az utolsó láncszem a baleset elhárításá-
ban.” Magyarul, a balesetek, és a rend-
kívüli események bekövetkezte után az 
esetek jelentős többségében felmerül a 
járművezető felelőssége. Ezért nekünk 
különösen fontos, hogy olyan utasítás 
szülessék, melynek rendelkezései egyér-
telműek, végrehajthatóak, és végrehajtá-
suk megkövetelhető. Pontosan be kell ha-
tárolni, hogy mely részeit kell ismernie a 
mozdonyvezetőnek. 
Vegyük példának a vonatterhelést. Jelen-
leg az a gyakorlat, hogy a vonat menet-
rend szerinti terhelése szerepel a szolgálati 
menetrendben, így a vonat túlterheléséért 
a mozdonyvezető is felelősséggel tartozik. 
Az új elképzelések szerint a vonat terhe-

lésének megállapítása a kereskedő vasút 
feladata és felelőssége. 
Szakszervezetünk elnöke Kiss László úr 
felismerve az ügy fontosságát, úgy dön-
tött, hogy megpróbálunk részt venni az 
utasításszerkesztés folyamatában. Ezért 
létre hívott egy bizottságot olyan moz-
donyvezetőkből, akik értik és ismerik az 
utasítást, és folyamatos egyeztetést szer-
vezett az utasítás szerkesztőivel. Az első 
megbeszélést 2010. április 28-án tartot-
tuk a MOSZ Bácskai utcai székházában. A 
konzultáción megjelentek: Kárpáti László 
és Nagy László utasításszerkesztő urak, a 
mozdonyvezetők részéről pedig Horváth J 
Csaba, Pintér Norbert, Laczai Lajos, Ló-
ránt Imre és jómagam. A tárgyalást Kiss 
László vezette.      
Nagy László úr körvonalakban vázolta, 
hogy milyen elképzeléseik vannak az új 
utasítással kapcsolatban. Megnyugtató 
módon, nagyon sok helyen egybecseng-
tek a mi gondolatainkkal. Az általunk 
megfogalmazott javaslatokat feljegyezték. 
A munka java része most kezdődik. Pont-
ról pontra át kell nézni a Forgalmi Utasítás 
rendelkezéseit, javaslatainkat formába 
kell önteni, és a tárgyalásokat folytatni. 
Ha jó javaslatokat teszünk le az asztalra, 
nincs okunk kételkedni abban, hogy azo-
kat el is fogadják. 
Azt hiszem azáltal, hogy ilyen módon részt 
vehetünk az utasítás szerkesztés folyama-
tában, hallatlan nagy lehetőséghez jutot-
tunk. Remélem, hogy tudunk vele élni, és 
ezáltal biztonságosabbá válik a mozdony-
vezetők hétköznapi munkavégzése.

Móricz Zsigmond   

szakma…
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2010 januártól a leánykori nevén MÁV CARGO saját mozdonyvezetőket foglalkoztat.  A jelenlegi közel száz fős 
létszámot az év végére 160-ra kívánják növelni. A Cargós mozdonyvezetők zömmel a MÁV-TRAKCIÓ-tól érkeztek. 
Sokan 15-20 éves mozdonyszolgálat után döntöttek a váltás mellett.
A Rail Cargo Hungária mozdonyvezetőit kérdeztük: Mi döntött, hogy a MÁV CARGO-t választották? Barsi Balázs 

rovata

Nagyjából három éve hallottam arról, hogy a MÁV CARGO önálló vontatási képes-
ség kifejlesztésére törekszik. Ez a hír elgondolkodtatott, mit fogok én szállítani a 
TRAKCIÓ-nál? Azt tudni kell, hogy a teherszállítás mindig is közelebb állt a szí-
vemhez, mint a személyszállítás. Nagyobb figyelemmel követtem a két vállalatról 
szóló híreket, hogy ha eljön az idő, amikor is döntési helyzetbe kerülök, – már-
mint, hogy Trakció vagy Cargo – akkor azt felelősségteljesen tudjam megtenni. 
Maradásom mellett szinte csak az arcképes igazolvány, illetve az a negyedszá-
zad szólt, amit eddig ledolgoztam, viszont ezeket az érveket erősen gyengítette 
az időközben kialakult nagyon rossz munkahelyi légkör!
A MÁV CARGO viszont egy sikeres privatizáción volt túl, és egy fejlődő vállalat ké-
pe rajzolódott ki előttem. A jövő felé tekintve, úgy ítéltem meg, biztosabb és nyu-
godtabb életem lesz, Rail Cargo Hungaria munkavállalójaként.
A maradó kollégáknak köszönöm az együtt eltöltött 25 évet, mindig is szívesen 
fogok rájuk gondolni! Ha esetleg valakit megbántottam attól elnézést kérek, nem 
volt szándékos. MAJORCSIK JÓZSEF 
 MISKOlC
24 éve dolgozom mozdonyvezetőként, végig Szegeden teljesítettem szolgálatot. 
S miért váltottam?
Mindig olyan ember voltam, akit érdekelt a változatosság, az újdonság, szeret-
tem magam kipróbálni számomra ismeretlen helyzetben is. Amikor a Cargo el-
kezdte a toborzást, úgy éreztem, ez nekem való lehetőség. Új cég, izgalmas fel-
adatok, de világos elvárások.
Ami talán a döntésemben a legnagyobb szerepet játszotta az, a rossz munkahe-
lyi légkör Szegeden. Nem a kollégák, nem a mozdonyvezetők, hanem mások ál-
tal kialakított helyzet.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete helyi képviselői sok energiát fordítottak arra, 
hogy a törvényességet, szabályszerűséget betartassák. Ennek lett hozadéka a 
Trakció részéről a „betartás”, az a magatartás, ami elkedvtelenített engem is. S 
ha valaki már nem érzi jól magát a munkahelyén, és van lehetősége a változta-
tásra… Én is döntöttem.
Ezt azzal jutalmazta a Trakció, hogy 90 napig állásidőn, havonta kb.20-30000 Ft-
tal kevesebb jövedelemért foglalkoztatott.
Jelenlegi szolgálataim 12 óra időtartamúak, míg előzőleg 18-19 alkalommal vet-
tem vállamra a táskámat, most 14 szolgálattal megvan a kötelező órám, s még 
túlórázni is lesz lehetőségem. Erre Szegeden kevés esélyt láttam. 
Már 2 hónapot lehúztam a Cargónál, és azt kaptam, amire számítottam. Ta-
urus mozdonyokkal utazom, már Hegyeshalomig is eljutok a Rola vonatokkal. 
A légkör nyugodt, vezetőink meghallgatnak bennünket, és ha van lehetőségük 
helyt is adnak kéréseinknek. Csapatként dolgozunk, úgy érzem.
 BEZDÁN MIHÁlY 
 SZEgED
Sokan kérdezték, miért mentem Balassagyarmatról a Cargóba. Majdnem 20 évet 
töltöttem el munkával Gyarmaton. Az utolsó év gazdasági bajai a jövedelmemen 
nem látszódtak meg. Itt nem volt állásidő, nem vezettek be csökkentett munka-
időt. De…
Úgy éreztem ez a térség is hosszú ideje vesztese a vasúti közlekedés visszaszo-
rulásának. A mellékvonali közlekedés fenntartásának, szinten tartásának vagy 
uram bocsá’ fejlesztésének nincs komoly politikai támogatása. A pályák állapota 
egyszerűen kritikán aluli, minden évben felvetődik a vonalbezárás kérdése. Állan-
dó bizonytalanság, tanácstalanság a jellemző.
A romhányi vonalat már bezárták, az ipolytarnóci megmaradása évről-évre bi-
zonytalan.
Nem bíztam abban, hogy pozitívan változik a helyzet. Ígérgetésekkel tele volt a 
padlás, Desiró, M41, Uzsgyi mind szóba került mint korszerűbb jármű, de csak 
mézesmadzagnak bizonyult. A 20 év utazás, a BZ motorokon nem múlt el nyom-
talanul. Derékfájás, nyáron hőguta kerülgetett.
Innen nem volt arra lehetőségem sem, hogy kicsit a két szakvizsgát gyakoroljam, 
más mozdonytípusokat is vezessek, megismerjek. Szerettem volna Trakción be-
lül váltani, Budapesti telephelyre átmenni, de mivel Budapest közeli bejelentett 
lakhellyel nem rendelkeztem, esélyem sem volt. Pedig az utazási költségtérítés 
nem akkora összeg.
A Cargónál azóta az „álmok” megvalósulni látszanak. Legtöbbször Taurus moz-
donyon, tiszta, kultúrált vezetőálláson teljesítem a szolgálataim, kinyílt a világ, 
tehervonattal Hegyeshalomig annyi idő alatt jutok el Budapestről, mint annak 
idején személyvonattal Gyarmatról Vácra. A korszerű járműveknek köszönhetően 
nem vagyok annyira fáradt, még a derékfájásom is múlóban.

Itt nem érzek bizonytalanságot, a vezetőink tudják, mit akarnak, s ez nekünk is 
világos.
A munkába járásra fordított időm hosszabb lett, de ez nem zavar, szívesen men-
tem volna Trakciósként Budapestre is dolgozni. Ott nem kaptam lehetőséget erre. 
A merev vezetési stílus ami a MÁV-TRAKCIÓ-t jellemezte itt nem tapasztalható. Itt 
munkatársak és nem munkavállalók vagyunk. Ez nem kis különbség!
 NEMESVÁRI SÁNDOR 
 BAlASSAgYARMAt

A legfőbb ok, amiért a Cargót választottam, a munkakörülmények. Az, az igaz-
ság, hogy a V43-as sor. mozdonnyal leutazott sok tízezer kilométer után a Tau-
rus mozdony tényleg a 21.századot jelenti. Én Ferencvárosban dolgoztam, ahol 
a teherfordában, s különösen a Cargos vonatok esetében a leginkább elhasz-
nált, koszos, zajos és huzatos vontatójárműveken kellett utazni. A Siemens tisz-
ta, csendes, légkondicionált vezetőállása olyan munkakörülményeket jelent, mint 
bármelyik másik európai országban. Várható a 189.sor mozdony Cargós megje-
lenése is.
 A bérek nem jelentettek akkora különbséget, ami miatt a váltás mellett döntöt-
tem. Bruttó kb. 20000 Ft nem akkora különbség. 
Viszont a vezetők hozzáállása, viselkedése nem volt számomra elfogadható. Az, 
ahogy a mozdonyvezetőkkel kommunikáltak, ahogy az utasításokat kiadták, meg-
követelték, ellenőrizték, szerintem egy letűnt kor sajátja. Csak egy példa: a pa-
rancskönyvek nyelvezete, és már kiadásakor a fenyegetés, hogy mi van akkor, ha 
nem teljesítem az abban foglaltakat. Azt senki nem nézte persze, hogy egyálta-
lán betartható-e?
A Cargónál mindez udvariasan, egyszerűen, a mozdonyvezetőket partnernek te-
kintve történik, mindenféle retorzió felemlegetése nélkül. Nem emlékszem arra 
a MÁV-os, Trakciós időkből, hogy bármelyik parancskönyvi rendelet is úgy kezdő-
dött volna: „Kedves Kollégák! Nagyon köszönjük…” Ez a fajta üzleti kultúra ne-
kem szimpatikusabb, mint az eddig megszokott.
Az, hogy egy szolgáltató vállalat munkatársa vagyok, az a Cargónál teljesen egy-
értelmű.. Tudom, hogy rajtam is múlik, sikerül-e a fuvaroztatók elvárásait teljesí-
teni, az árut menetrend szerint továbbítani. Ez ránk is nagyobb terhet ró, nagyobb 
a felelősség, én is magaménak érzem a Cargó céljait. Ezt eddig nem éreztem, 
nem láttam, hogy a mozdonyvezetőn kívül fontos-e másnak, menjen a vonat.
Azt hiszem, úgy tapasztalom a mozdonyvezetők fontosak a cégnek, a várakozá-
si helységek kialakítása, tiszta bútorral berendezése is elkezdődött. Mert legjobb 
mozdonyvezető, a pihent mozdonyvezető. ZSÓlYA tIBOR 
 BuDApESt

Hogy miért döntöttem a Cargo mellett?
Engem már azóta foglalkoztatott a gondolat, amikor először napvilágot látott, 
hogy a Cargo saját mozdonyvezetőket akar foglalkoztatni. Már akkor elkezdtem 
érdeklődni, kérdezősködni, utánajárni, több-kevesebb sikerrel. Aztán ahogy egyre 
jobban körvonalazódott úgy jöttek az információk és vélemények pro és kontra.
Számomra nem a pénz volt a fő vonzerő, hiszen a Cargo által ajánlott fizetés nem 
jelentett akkora ugrást a Trakciós bérekhez képest.
Vonzó volt viszont a vezetés hozzáállása, az általuk bemutatott rövid és hosszú tá-
vú terveik, a munkakörülmények, hogy van beleszólásunk a napi munkavégzésbe, 
hogy érdekli őket a véleményünk, és nem csak meghallgatják azokat...Lehetőség 
lesz megfelelő nyelvtudás és bátorság birtokában az ÖBB jogsi megszerzésére és 
a vonatok Bécsig való továbbítására is.
Vagyis egy teljesen más, a mai kornak és piaci viszonyoknak megfelelő szemlélet 
uralkodik, ami nekem mindenképpen szimpatikusabb, mint a Trakciónál volt, van 
és lesz. Úgy gondolom, hosszú távon és kifizetődően csak ez tud működni.
Ez persze nem jelenti azt, hogy annakidején egyből fejest ugrottam, hiszen hóna-
pokig puhatolóztam, beszélgettem sok emberrel, kollégákkal, családdal és csak 
ezek után hoztam döntést! Az eddig eltelt (igaz rövidke) idő tapasztalatai alapján 
úgy érzem, úgy látom, hogy jól döntöttem és bátran, nyugodt szívvel ajánlom a 
Cargo-t, minden olyan Mozdonyvezető Kolléga számára, akik fejében megfordult 
a váltás gondolata.  SZAKÁl ADRIÁN  
 HEgYESHAlOM
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Területi hírek 
Budapest – Centrum
HF: ha nehezen is (másoknak köszönhetően időnként felesleges 
vargabetűkkel), de az utolsó napon csak megköttetett. Külön kö-
szönet a kollégák támogatásáért! A tárgyalások során tapasztal-
tunk (főként) hideget, meleget, jó pár diktátumszerű kijelentést és 
„finom” fenyegetést is, de tudtuk - saját tapasztalatból -, hogy a le-
írtakat fogjuk alapul venni, ezért ki kell tartanunk a részletes(ebb) 
szabályozottság és pontosítás mentén történő megállapodás ér-
dekében, ami a három területre nézve nem is volt olyan egysze-
rű, mint azt sokan gondolnák. A konzekvenciákat mindenképpen 
levonva kell készülni a további munkára a későbbiekben.
A munkáltatói jogkörgyakorló megerősítette, hogy nem kíván az 
eddigi gyakorlattól eltérni, valamint a vezénylők figyelmét is felhív-
ta a már hatályos új HF-ünk tartalmi kötelmeinek betartására. Ha 
ennek ellenére mégis mást tapasztal a kolléga, vagy bármilyen 
kérdése merülne fel a HF-kel kapcsolatban, akkor feltétlen keres-
se meg a helyi tisztségviselőjét! Mire e sorok megjelennek már 
minden jelentkezési helyen rendelkezésre kell, hogy álljon betekin-
tésre egy-egy HF példány is.
A március 25-én aláírt Megállapodás értelmében rendeznie kell a 
munkáltatónak a február elsejétől elmaradt utazási idők elszámo-
lását az új HF tartalmának megfelelően, azaz pl. az Istvántelken 
tartott időszakos vizsgára való eljutás ideje a KSz. 58.§ (6) sze-
rint számítandó és a 62.§ (4) szerint díjazandó a közigazgatási ha-
táron kívülről utazók részére. Természetesen ugyanez vonatkozik 
a fix munkaszerződésesekre a HF-ben rögzítetteken kívüli jelent-
kezési helyekre való vezénylés esetén. Folytatása következik a tár-
gyalásoknak a jelentkezési helyek feltételrendszeréről a különböző 
szintű szabályozások, utasítások figyelembe vételével. Ha nem fe-
lel meg, akkor a HF-ben sem maradhat.
Tovább folyik a területi találkozók eredményes lebonyolítása is, 
ami lassan a vége felé közeledik.
A helyi tisztségviselői választások eddigi eredményei a következők:
Bp. Ferencváros: Bakos János (vezető ügyvivő), Fejes Gábor, 
Harsányi Dezső, Horváth László és Sebők Róbert (küldött).
Bp. Északi: Bugyi László, Csapó Sándor, Lendvai Richárd (vezető 
ügyvivő), Miklós Péter és Tóth Gábor (küldött).
Bp. Keleti: Barsi Balázs (vezető ügyvivő), Kass Tibor (küldött), 
Nagy Zsolt. 
Győr: Bús István, Czank Ádám, Kovács István (vezető ügyvivő), 
Sinkovits István (küldött) és Turi Zoltán.
Köszönet…
Tisztelt Mozdonyvezető Kollégák!
 A MOSZ győri tagcsoportja köszönetét szeretné kifejezni egykori 
vezető ügyvivőjének, Csúri Csabának, aki alázatos és precíz mun-
kájával hosszú éveken át képviselte a győri érdekeket! Kívánunk 
neki minden jót a továbbiakban, illetve sok ese-
ménymentes szolgálatot a Keletiben.
 a MOSZ győri tagcsoportja, barátai, kollégái
Bp. Déliben a helyi tisztségviselői választásokra 
májusban kerül majd sor.. Csallos Tamás
 területi ügyvivő
Debrecen 
Utolsó cikkemet azzal fejeztem be, hogy megköszöntem a Deb-
receni MOSZ tagcsoport, és természetesen a Püspökladányi 
tagcsoport vezetőségeinek áldozatos munkáját, és sok sikert 
kívántam a következő vezetőségeknek, hisz a területen 6-7-8-
án voltak a tagcsoporti választások. Most viszont először az-
zal kezdeném, hogy köszönetemet fejezzem ki a terület tagsá-
gának, hogy éltek választó jogukkal, és szinte teljes létszámban 
megjelentek a választásokon. Itt kell megköszönnöm a Válasz-

tási Bizottságok munkáját is, akik akár szabad idejük rovására, 
lebonyolították a választást és vigyáztak a választási szabályzat 
maximális betartására, és annak tisztaságára. Az előzetes fé-
lelmek ellenére, Debrecenben is érvényes volt a szavazás, sőt 
még két póttag is meg lett választva a 15 indulóból. Az ered-
ményektől függetlenül, én megköszönöm az összes indulónak, 
akik vállalták a megmérettetést, de mégsem jutottak be a ve-
zetőségbe, a megválasztottaknak pedig eredményes, sikeres 
munkát kívánok, amit remélem a tagság megelégedésére fog-
nak folytatni.
A választásokkal egyidőben zajlottak a munkáltatóval a KSZ He-
lyi Függelékének egyeztetései, illetve annak megkötése 8-án az 
esti órákban, a vidéki területek közül utolsónak. Mint tudjátok 
nem volt egyszerű feladat, a megegyezés a nyolcadik tárgyalási 
napon született, pedig majd minden nap 6-8 órát tárgyaltunk, 
és mégsem sikerült mindenben megegyeznünk, egész addig, 
míg Budapesten velünk párhuzamosan nem egyezetett a MOSZ 
felső vezetése, és a vezérigazgató. Végül azt hiszem, hogy egy 
vállalható, jó megegyezés született, ami a múlt évi HF gyakorla-
ti alkalmazására épült, és a vitatott pontok le lettek tisztázva, 
elkerülve a többes értelmezést. Ettől függetlenül, még lesz vele 
munka, hisz a március 25-i megállapodás értelmében, a közö-
sen megállapított szakmai és munkavédelmi kritériumok men-
tén, felül kell vizsgálni a jelentkezési pontokat június 30-ig.
Régi adósságunkat rendeztük a volt kollégáinkkal szemben, akik 
a múlt év végén mentek el nyugdíjba, és nem voltak még a tag-
csoport által elbúcsúztatva. Az aktuális alkalom erre a soron 
következő nyugdíjas tagcsoporti összejövetel volt. Március 26-
án kb. 70 fő nyugdíjas kolléga és a debreceni vezetőség 15 óra-
kor találkozott a Déli soron a régi szocban, és a bőséges, finom 
vacsora előtt, ünnepélyes keretek között, emléklappal és aján-
dékkal köszöntünk el volt mozdonyvezető kollégáinktól, és kíván-
tunk hosszú boldog nyugdíjas éveket. Az ünnepség a késő éjsza-
kába nyúlt, nem kis mértékben köszönhetően a jó hangulatnak, 
a hosszú anekdotáknak és a nagy mennyiségű üdítő italoknak.
A Püspökladányi focicsa-
pat a MOSZ Kupa selejte-
zőjén a csoportjában első 
helyen vette az akadályt, a 
Debreceniek az őszi selejte-
zőt most pótolva Miskolcra 
utaztak, ahol kitartó küzde-
lemmel és némi szerencsé-
vel, a csoport  második he-
lyén végeztek 10 ponttal, 3 
győzelem, 1 döntetlen Szolnokkal, és egy vereség a veretlen 
Kiskunhalastól, akik 15 ponttal vezetik a tabellát. A harmadik 
Dombóvár csapata 7 ponttal, de csak jobb gólaránnyal Szolnok 
előtt, akiknek szintén 7 pontja van. A selejtező végén 3 ponttal 
Miskolc II. csapata, és 1 ponttal Szerencs csa-
pata tanyázik, de a tavaszi fordulón, amit 30-án 
Kiskunhalason rendeznek, minden megtörtén-
het, hisz a labda gömbölyű, a szerencse pedig 
forgandó Nemes Zsolt
 területi ügyvivő

Szeged
Mivel a MOSZ újság előző számában elég hosszasan ecsetel-
tem számotokra a KSz Helyi Függelék megkötésének esemé-
nyeit, ezért most nem szeretnélek hosszan untatni ezzel ben-
neteket. Miután Szeged területen a megkötést követően az 
általatok már ismert események történtek és a többi terüle-
teken sem haladtak a Helyi Függelékek megkötésével, ezért a 
MÁV felső vezetése és a MOSZ felső vezetése, március 25-

Búcsúztunk
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k… én megállapodást kötöttek a Helyi Függelékek megkötésének 
segítésére. Ennek megfelelően a megállapodásban szereplő 
határidőig (április 9-ig) mindenhol sikerült azokat megkötni és 
Szeged területen is sikerült a megadott határidőre módosíta-
ni. Remélem miután erre az évre így megkötött KSz-el és He-
lyi Függelékekkel rendelkezünk, ezért az idén már ezekkel nem 
kell foglalkoznunk.
Területünkön is megkezdődtek a 2010 évi szakszervezeti tiszt-
ségviselő választások. A cikk megírásakor 4 tagcsoportnál 
már megtörténtek a választások. Kecskeméten március 24, 
25, 26-án, a Mezőhegyesen április 14, 15, 16-án, Kiskunha-
lason április 17, 18-án, Vésztőn április 20, 21-én. Tagcsoporti 
vezetésbe tisztségviselőnek választották Kecskeméten Nagy 
Pétert, Bera Istvánt, Károly Pétert, Mezőhegyesen Forgács 
Sándort, Beraczkai Ferencet és Lachó Gábort, Kiskunhalason 
Gusztos Károlyt, Markó Lajost és Benke Zoltánt, Vésztőn Hu-
szár Ernőt, Kovács Endrét és Tóth Sándor Csabát. Gratulá-
lok a kollégáknak és a továbbiakban jó munkát kívánok nekik. 
A területen lévő többi telephelyen, Szegeden, Békéscsabán és 
Szentesen május végén lesznek megtartva a tagcsoporti vá-
lasztások. 
Kiskunhalas telephelyen április 19-től 22-ig újra elkezdődtek 
az időszakos vizsgák. Kollégáink kimagasló eredménnyel zár-
ták a vizsgákat, egy dolgozónak azonban nem sikerült a szimu-
látoron levizsgáznia, ezért tudásáról újra számot kell adnia. 
Kiskunhalas után a vizsgák Szegeden majd Békéscsabán fog-
nak folytatódni. Reméljük ezeken a helyeken is ugyanolyan si-
keresen fognak számot adni tudásukról a mozdonyvezető kol-
légák. 
Ismét találkoztak a nyugdíjas masiniszták. Három évvel ez-
előtt a kiskunhalasi mozdonyvezetők elhatározták, hogy a ren-
delkezésre álló adatok alapján megpróbálják volt Kollégáikat 
összehívni egy találkozóra. Már a szervezés alatt, a vissza-
jelzések alapján látszódott, hogy ez egy jó kezdeményezés, s 
nem csak egy alkalomról lesz szó, ezért a szervezők megkezd-
ték egy önálló tagcsoport szervezését. Így 2007. május 18-
án már egy alapszabály tervezettel várták az egybegyűlteket, 
akik azt elfogadták, s 28 fővel megalakult a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének Nyugdíjas tagcsoportja. Azóta, minden év-
ben kétszer találkoznak a volt masiniszták. Így volt ez április 
9-én is, ahol az alapítók mellett, már az új tagok is csatlakoz-

tak a csoport munkájához, 
akik a közelmúltban nyugdí-
jazottak, valamint azok kö-
zül kerültek ki, akik most 
szereztek tudomást a tag-
csoport létezéséről, így 48 
főre növekedett a létszám. 
Az összegyűltek – a hagyo-
mányoknak megfelelően – 
meghallgattak egy tájékoz-

tatót az aktív mozdonyvezetők jelenlegi helyzetéről, az elmúlt 
időszak változásairól, valamint, egy perces néma felállással 
emlékeztek arra a kollégára, aki előző találkozás óta meghalt. 
Ezek után megtörtént az új tagok felvétele, a megjelent 38 
fő elfogadta az alapszabály módosítását. A vi-
dám társaság a múlt felidézését, a régi sztorik 
felelevenítését egy finom ebéd mellett folytatta. 
Szeptemberben újra találkozunk! Szóth Tibor
  területi ügyvivő

Sopron
A Soproni tagcsoport nevében szeretnék gratulálni ahhoz a ki-
tartó munkához, amit az idei év Ksz helyi függelékek megkö-

téséért végzett minden, a saját területén dolgozó mozdonyve-
zető kolléga. A következetes, átgondolt stratégia ellenére is 
igen nehéz, embert próbáló tárgyalás sorozaton vagytok túl. 
Ez a helyzet nagyon sok tényező miatt fordult ilyen válságosra. 
A világgazdasági recesszió, a vállalat tervezett szétszervezé-
se, az általánosan visszaeső szállítási feladatok és az ország 
egyre siralmasabb helyzete. A gazdasági helyzet, az átalakuló 
fuvarozási, és személyszállítási piac olyan feladatok elé állítja 
a vontatási szolgáltatókat, melyeket eddig a monopolhelyzetű 
vasutaknál nem tapasztalhattunk. Ennek következményeképp 
olyan tevékenységekben és olyan szolgálati rendben kell helyt-
állnunk, mely gondos, előrelátó, megfontolt előkészítés nélkül 
rendkívül rossz helyzetbe hozhatja a mozdonyvezetőket. Nem 
szabad az események után kullogni, elébe kell menni a dolgok-
nak, felkészülten, javaslatokkal, ötletekkel kell a munkáltató 
elé állni, mert minden cég arra törekszik, hogy a lehető leg-
több munkát kapja, a lehető legkevesebb pénzért.
Ezek hatására, a 2010-es évben nem lehet más a feladatunk 
elsősorban, hogy mindenki számára legyen munka, de sem-
miképp nem engedhetjük meg, hogy az általános helyzetre 
hivatkozva bármit lenyelessenek a mozdonyvezetőkkel. Leg-
fontosabb feladatunk a közeli jövőben, hogy mozdonyvezető 
kollégáinknak a foglalkoztatása úgy legyen biztosítva, hogy ne 
csorbuljon a közlekedés biztonsága, a munkavállaló védelme 
mind a szolgálati rend, mind a pihenőidők, mind a jogbizton-
ság terén. Minden törvényes eszközt fel kell használni, ahhoz, 
hogy az érdekeink ne sérüljenek. Minden kolléga munkakörül-
ménye, anyagi háttere biztos alapon álljon, még akkor is, ha 
az másoknak nagyon fáj. A megváltozott helyzet vonatkozik 
minden kollégára, akár a Trakciónál, a GYSEV-nél, a Cargonál 
dolgozik. Egyet lehet tenni összefogni és nem azzal foglalkoz-
ni, hogy ki, milyen színű ruhában dolgozik. MOZDONYVEZE-
TŐK vagyunk.  Az utóbbi négy évben a Soproni Tagcsoport 
mozdonyvezetőit is ezek a gondolatok irányítják. Együtt do-
bog a szívünk minden mozdonyvezetővel, főleg a szomszéd-
ságunkba lévő Szombathelyi Tagcsoport kollégáival. Ezt azzal, 
bizonyítva, hogy az elmúlt időszakban minden olyan megmoz-
duláson, amit a küldöttközgyűlésen megszavaztunk a moz-
donyvezető kollégákkal, azon teljes mellszélességgel, oda-
adással részt vettünk. Természetesen mindig egyeztetve a 
szombathelyi területtel, hogy minél gördülékenyebben tudjuk 
az érdekeinket megvédeni. Ez így történt most is, a 2010. áp-
rilis 10-re tervezett mozdonyvezető sztrájkkal kapcsolatban. 
Mivel abban a helyzetben voltunk, hogy a mi vállalatunknál a 
helyi függelék megkötésre került, teljesen a mi érdekeinknek 
megfelelően, ezért a Soproni Tagcsoport Szolidaritási sztráj-
kot hirdetett. Természetesen ugyanúgy, mint az elmúlt sztráj-
kok szervezésénél is, a tagcsoportunk teljes támogatásáról 
tett tanúbizonyságot. A sztrájk ideje alatt, a következőkép-
pen viselkedtünk volna. Csak a saját vonatainkat közlekedtet-
tük volna. Trakciós mozdonyra nem ültünk volna fel, Trakciós 
mozdonyvezetőt nem váltottuk volna le. Csak kizárólag a sa-
ját fordába beírt vonatokat lettünk volna hajlandóak továbbíta-
ni. Minden olyan felkérést, ami a sztrájktörésre vonatkozott 
volna, szigorú elutasításra került volna. viszont van egy do-
log, amit őszintén meg kell osztanom veletek. A mi cégünk is 
megtesz mindent annak érdekében, hogy minden vonat közle-
kedjen, mert ez számukra nagyon fontos. A következők infor-
mációk jutottak a tudomásomra. Van nálunk 28 mozdonyve-
zető, aki az Osztrák Üzletágnál dolgozik. Ők, az Osztrák Ksz 
szerint dolgoznak. Természetesen ezek a mozdonyvezetők a 
magyar oldalról kerültek ki és mindegyiknek van típus- és vo-
nalismerete mindenfelé, nem a Mozdonyvezetők Szakszerve-
zetének a tagjai, 4 kivétellel. A cég megkeresett pár embert, 
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hogy a sztrájk ideje alatt, Szombathely - Szentgothard között 
motorkocsival kellene továbbítani azokat a vonatokat, amiket 
szombathelyi trakciós mozdonyvezetők továbbítanak. Nagyon 
jól sült el a dolog, mert pont azokat hívták fel, akik azt mond-
ták, hogy nem hajlandóak sztrájktörők lenni, de a következő 
a baj, hogy sajnos a jelenség fenn áll és előfordulhat, hogy 
majd lesz olyan, aki ezt vállalja. Mi, a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete Soproni Tagcsoport vezetői mindent megteszünk, 
hogy ez ne fordulhasson elő, mert mi tudjuk azt, hogy milyen 
rossz anyagi és rossz munkáltatási körülmények között dol-
gozni. Biztosíthatlak benneteket, hogy számíthattok minden 
esetben a MOSZ Soproni Tagcsoport mozdonyvezetőire, mi-
vel mi úgy gondoljuk, hogy egy hajóban evezünk, csak más szí-
nű ruhánk van. Végezetül szeretném leírni azokat a gondola-
tokat, amik vezérelnek minket, soproniakat és vezérelhetik a 
MOZDONYVEZETŐK társadalmát.

Céljaink 

A kollektív szerződéseken (kollektív megállapodásokon) nyug-
vó munkavégzést, a mozdonyvezetői munka értékét a megfe-
lelő helyre emelje, az egészséges- és biztonságos munkafelté-
telek megteremtése. Ezek megvalósítása érdekében minden 
törvényes eszközt fel kívántunk és fel kívánunk használni. Ezt 
természetesen csak összefogással és egységes erővel tudjuk 
megvalósítani.
Április hónapban, a cégünk átalakítása miatt, ugyanis a Gépé-
szeti Üzletágat visszaintegrálták a Pályavasúti Üzletágba, is-
mét Üzemi Tanácsválasztásra kerül sor. Az Üzemi Tanácsra is 
vonatkozik az összetartás elve, mert ott is csak közös erővel 
lehet előre jutni, ezért a GYSEV-nél, a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete és a Vasutasok Szakszervezete úgy döntött, hogy 
közös jelölteket indít a választáson. Meggyőződésünk, hogy így 
sokkal jobb eredményt tudunk elérni. Nagyon kemény előké-
szítő munkát folytattunk, mert úgy gondoljuk, hogy a kemény 
munkának meg lesz a gyümölcse. Itt szeretném megköszön-
ni minden kollégának, aki időt és energiát nem sajnálva dolgo-
zott.
Folynak az előkészületek a MOSZ tisztségviselő választásra is, 
ami május hónapban lesz esedékes. Vas László   
 területi ügyvivő

Pécs
A KSz januári aláírását követően a február, március hónapokat 
helyi függelék nélkül dolgoztuk végig, amely nagy vitákat ered-
ményezett az otthon töltött pihenőidő mértében.
A munkáltató március 1-re tűzte ki a HF tárgyalásának első 
napját. Az átadott javaslat megvitatását követően nyilvánvaló-
vá vált, hogy az álláspontok a jelentkezési helyek, a jelentkezé-
si helyek szociális és higiéniai, a szakmai utasításokban meg-
határozott feltétek biztosítása tekintetében, illetve az egyes 
munkavállaló munkavégzési helyére vonatkozó problémakör-
ben igen távol állnak egymástól. Az első fordulót még négy 
alkalom követte, amikor április 2-án a 10.1-es verziót a terü-
letek közül elsőként írtuk alá. A megkötött függelékről elmond-
ható, hogy kölcsönös kompromisszumok árán született, figye-
lemmel mind a két fél érdekeire.
A 203/2009-es foglalkoztatás-egészségügyi törvény előírá-
sainak, a mozdonyvezetőket hátrányosan érintő alkalmazása 
miatt a vezetői engedély lejárta és az orvosi alkalmassági vizs-
gálat megtörténte közötti keresetveszteséget a munkáltató a 
munkavállalókra hárította át. Ezen időszak alatt elrendelt ál-
lásidő alkalmazása nem elfogadható. Területünkön érintett kol-
légáknak az állásidő és az átlagkereset közötti különbség kifi-

zetése érdekében egyeztetést kezdeményeztünk. 
A munkáltató álláspontja szerint az érintett mozdonyvezetők 
orvosi alkalmassági vizsgálata lejárt, ezért az önálló szolgálat-
végzés előírásainak nem felelnek meg. Az e tárgyban tett in-
tézkedés egy „humánus intézkedés”, mivel kollégáinkat a cég 
nem hagyta jövedelem nélkül, annak ellenére, hogy tényleges 
munkát nem végeztek. 
Álláspontunk szerint nem a vétlen munkavállalóval kell megfi-
zettetni egy törvénymódosítás anomáliáit, hanem kártalanítá-
sok után a felelőst megkeresni és a számlát vele rendezni.
Kaposváron március 12-én jó hangulatú, vidám búcsúztatóra 
került sor, amelyen elköszöntünk 2009-ben nyugdíjba vonult 
kollégáinktól. Kívánunk nekik békés nyugdíjas éveket.

2010.04.14-én Tab 
és Siófok állomások 
között, Nagyberény 
közelében a 38340-
es számú vonat egy, 
a sínek fölé benyúló 
fának ütközött. Ennyi 
a tény.
A motorvonat vezető-
állásán Zsupek  Árpád 
kaposvári mozdonyve-

tő teljesített szolgálatot.  A kora reggeli (párás, ködös) órában a 
lombkorona által takart fa törzse a szélvédőt áttörte, kollégánk 
arcát, mellkasát súlyosan megsebesítette. (fotók: 9. oldalon)
Kórházi ápolását követő rehabilitációja jelenleg is folyamatban 
van. 
A MOSZ a balesetet követően minden segítsé-
get megadott, és megad, hogy Árpi egészsége-
sen, megerősödve újra fölvehesse a szolgálatot. 
 Wéber József
 területi ügyvivő

Debrecen-Kelet 
A mögöttünk álló egy hónap legfontosabb eseménye a Helyi 
Függelékek megkötése és az azt megelőző tárgyalássorozat 
lebonyolítása volt. A Debrecen TVSZK területén február 11-
én kezdtük és április 08-án fejeztük be a tárgyalást úgy, hogy 
nyolc tárgyalási napon át jutottunk el az aláírásig. Nagy ne-
hezen megszületett, így már szabályozott keretek között vé-
gezhetjük munkánkat. A tárgyalások menetére most itt nem 
szeretnék kitérni, hiszen menet közben eljuttattuk a különbö-
ző anyagokat, javaslatokat, emlékeztetőket a tisztségviselőink-
nek és rajtuk keresztül a tagság felé is.
A területünkön május 3-14 között voltak (a mai nap viszonyla-
tában még lesznek) a tagcsoporti választások. Az időközben 
megválasztott tisztségviselőknek jó munkát, kitartást és elhí-
vatottságot kívánok elkövetkező éveihez, hiszen jelen helyzet-
ben úgy látszik, hogy nem könnyebb, hanem inkább nehezebb 
idők jönnek a munkavállalókra és borítékolni lehet, hogy a vál-
lalat jelenlegi hozzáállása a dolgokhoz nem fog pozitív irányba 
fordulatot venni, tehát marad a sok munkaügyi probléma, ami 
mind megoldásra vár. 
Bizakodni azonban mindig lehet, így nagy figyelemmel kísérjük 
az új kormány megalakulását és minden segítséget megadunk 
a tavalyi évben elejtett ígéretek megtartásához, jelesül az ide-
iglenesen szüneteltetett vasúti személyszállítás visszaállítá-
sához, a vonalak újbóli megnyitásához. Annak idején az előző 
kormány „roadshow-ján” a most megválasztott, anno még el-
lenzéki országgyűlési képviselőkkel közösen elleneztük a vasúti 
személyszállítás szüneteltetését, de sajnos nem teljes siker-
rel. Most, hogy új kormány alakul itt a lehetőség, hogy immár, 
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k… mint a kormányzó párt helyi képviselői, teljes mellszélességgel 
kiálljanak a visszanyitás mellett, hiszen az akkor (és azóta is) 
feleslegessé vált munkaerő (mozdonyvezetők és más vasuta-
sok)  pont abban a térségben rontják a foglalkoztatási hely-
zet arányát, ahol a képviselő urak most megválasztásra ke-
rültek. Mindenkinek az az érdeke, hogy a Szabolcs - Szatmár 
- Bereg megyében bezárt vonalak újra üzemelhessenek, az ott 
lakó vasutasok és más állampolgárok újra megfelelő körülmé-
nyek között utazhassanak. Nem igaz azon állítása a jelenlegi 
kormányszóvivőnek (Sz. Domokos), hogy nem érkeztek pana-
szok a bezárások miatt, csak sajnos nem jutottak el a meg-
felelő szintre. Gondoljunk csak a zajtai önkormányzat 1866 
db tiltakozó aláírásra. Várjuk az előterjesztések, intézkedések 
meghozatalát és a zökkenőmentes visszaállításban maximális 
segítségnyújtásra számíthatnak területünk tisztségviselői ré-
széről.
A vonalbezárások körüli kommunikációhoz tartozik az átkép-
ző tanfolyamok ügye is. Már említettem régebben is, de egy-
szerűen érthetetlen számomra a beiskolázásra való kiválasz-
tás helyzete. Most ismét felteszem a kérdést: Miért kellett 
egy tipikusan, csak dízel vontatásra berendezkedett szolgála-
ti helyről (előreláthatólag nem is lesz soha villamosítva) elkül-
deni embereket villany átképző tanfolyamra akkor, amikor a 
másik négy telephely villamos vontatásra is be van rendezked-
ve és jelenleg is továbbítanak villanyvontatású vonatokat is? A 
vonalbezárásokra hivatkozni felesleges dolog, hiszem a máté-
szalkai létszámgondok maguktól megoldódtak (volna), ha nem 
vesznek el tőlük teljesítményt. A korengedményes nyugdíjazás 
teljes mértékben kezelte (volna) a létszámhelyzetet, ha nem 
vettek volna el tőlük vonatokat. Félreértés ne essék, nem az 
ottani emberektől sajnálom a két szakvizsga meglétét, de ar-
ra hivatkozva mozdítani ki valakit a lakókörnyezetéből, hogy je-
lenlegi helyén nem tudnak nekik munkát (villamos vontatásút) 
biztosítani kész nonszensz. Annak ellenére erőlteti a vezetés 
a mátészalkai kollégák átképzését, hogy a másik négy telephe-
lyen ténylegesen is tudta volna alkalmazni az ottani átképzet-
teket, minden egyéb intézkedés (munkaszerződés módosítás) 
nélkül. Záhonyból például senkit nem iskoláztak be egyik tan-
folyamra sem, holott több tucat személy minden kompetenci-
ával rendelkezik, ami az átképzéshez szükséges és ráadásul 
többen vállalták volna is a képzést, hiszen jelenleg is villamosí-
tott vasútvonal mellett laknak, dolgoznak! A 2009. november 
23-án aláírt megállapodásban nincs benne foglalva az, hogy 
konkrétan onnan kell beiskolázni kollégákat, ahol bezártak vo-
nalat, de benne van az, hogy a teljes körű foglalkoztatás bizto-
sítása érdekében kell alkalmazni a képzéseket. Nem lett volna 
egyszerűbb, ésszerűbb és jobb megoldás az, hogy mátészalkai 
kollégákkal típusismereti képzéseket kellett volna végeztetni, 
a debreceni a záhonyi mozdonyvezetőkkel pedig villany átkép-
zőt? Ez volt az ésszerű megoldás, hogy Mátészalkáról a telje-
sítményt elvéve, mesterségesen létszámfelesleget generálva 
a felesleges embereket villanyvontatási nemre kiképezni, majd 
megkínálni őket egy debreceni, nyíregyházi, vagy záhonyi mun-
kahellyel. Nem lett volna egyszerűbb már egyből azokat elkül-
deni, akiket a saját telephelyén tudtak volna alkalmazni? Fon-
tos kérdés ez azért is, hiszen a típusismeret szükséges lett 
volna ahhoz, hogy az újonnan megjelent dízel járműveken tud-
tak volna dolgozni a lakóhelyük közelében és nem kellett volna 
visszautasítani megrendelést a létszámra hivatkozni (lásd, kő-
szállítás). Most akkor sokan vagyunk, vagy kevesen?
Mátészalkán nyugdíjas búcsúztatót tartottak április 17-én. 
A nem mindennapi eseményre a szamoskéri Liget Tábor te-
rületén került sor, ahol legalább hetven személy jelent meg 
(a tagcsoportban jelenleg 43 fő van). A tavalyi korengedmé-

nyes nyugdíjazás alakalmával kilenc fő vonult nyugdíjba a tag-
csoporttól. A rendezvényen részt vettek korábban nyugdíjba 
vonult kollégák is, de a MÁV-START helyi jegyvizsgálói is hi-
vatalosak voltak a nagyszabású buliba. A kétfogásos ebéd el-
fogyasztása előtt adta át a tagcsoport vezetője a kollégáknak 
az ajándékot, ami nem más volt, mint egy arany pecsétgyűrű, 
felületébe gravírozva a MOSZ pajzs alakú logója és belső olda-
lára a kezdő és végző évszámok. A tangóharmonikával és he-
gedűvel kísért nótázás után következett a vacsora, ami ke-
mencében sült finomságokból állt. A kemencét egyébként a 
tábor tulajdonosa, Teremi László fűtötte fel, akinek e sorok-
kal szeretné megköszönni a tagcsoport a lehetőséget, hogy 
használhatták a tábor infrastruktúráját. Aki tehette éjszakára 
is maradt, hiszen szállás volt biztosítva a tábor területén és 
másnap délelőtt, kipihenve távozhatott mindenki, aki élt a le-
hetőséggel és fogyasztott a csapolt sörből, valamint az erede-
ti Szatmári Szilva pálinkából. 
Nyíregyháza tagcsoportnak elkészült az új honlapja, amely egy 
teljesen új design mentén lett kialakítva. Aki kíváncsi rá, az 
megtekintheti a http://www.mosz-nyiregyhaza.hu/news.php 
címen. Május 8-án horgászverseny lesz (volt) az Nyíregyháza - 
Oroson lévő Erdélyi Major horgásztavon. Fényképek és írásos 
beszámoló a következő lapban lesz. Nyíregyháza tagcsoport 
nyári családi kirándulást szervez a Balatonhoz július 19-26 kö-
zött. A kiránduláson részt vehetnek a záhonyi tagcsoport kol-
légái is úgy, mint tavaly.
Záhonyban megkezdődött az új szociális blokk (öltöző, zu-
hanyzó, új felvigyázói iroda, beíró, várakozó, teakonyha) kiala-
kítása. Több éves küzdelem után jutottunk el idáig, reméljük 
sikerül megfelelően kialakítani. A MOSZ iroda is költözik a má-
sodik emeletre. A záhonyi széles mozdonyok - amelyek a Zá-
hony - PORT Zrt. tulajdonában vannak -, a munkavédelmi bi-
zottság helyi tagja kezdeményezésére vezetőállás tisztításon 
esnek át, így picivel komfortosabb körülmények között végez-
hetik munkájukat a mozdonyvezetők.  Mindenkit arra kérünk 
(a kocsirendezőket is), hogy szolgálat végén tisztán, kitakarít-
va adják át a mozdonyt a kollégának, hiszen az érdekünk azt kí-
vánja, hogy hosszú távon meg tudjuk őrizni ezt a nagy nehezen 
kiharcolt higiéniai állapotot. Azt azért el kell mondani, hogy a 
„PORT” képviselője sincs teljesen tisztában a mozdonyon való 
munkavégzéssel, hiszen olyan javaslatai vannak, hogy a moz-
donyvezető szálljon le a gépről, ha dohányozni akar (?)! Fogal-
ma sincs arról, hogy ha valaki ezekkel a mozdonyokkal tolat 
szolgálatonként 8-10 órát, annak sem enni, sem inni nem na-
gyon van ideje, nemhogy leszállni, cigarettázni! Arról nem is 
beszélve, hogy amíg a mozdonyon dohányoz-
hat a mozdonyvezető, addig a vágányok között 
nem!
Végezetül kívánok mindenkinek sikeres vizsgá-
kat és reméljük, hogy már nagy nyugalomban 
fogunk tudni részt venni a budapesti MOT-on a 
vizsgák után!

Gyüre Ferenc
Miskolc
Az áprilisi újságban megjelent híreimet így kezdtem: „Az elmúlt 
egy hónap alatt sok víz folyt le hazánk folyóin”. Most már azt 
is mondhatom, hogy túl vagyunk egy áradáson is! A víz, az em-
ber egyik legfontosabb éltető eleme. Nélküle nincs élet, de ha 
árad, annak pusztító gyilkos ereje is megnyilvánul. 
A legfontosabb dolog, ami történt, hogy hosszú tárgyalási fo-
lyamat eredményeként, aláírásra került a Kollektív Szerződés 
Helyi Függeléke. Ötfordulós tárgyalási folyamat eredménye-
ként íródott alá a dokumentum, mely végül is a kollektíva érde-
keit nem csorbította meg!  A munkáltató a foglalkoztatásunk 
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szempontjából 
egy merőben 
új elképzelést 
kívánt keresz-
tül vinni, amely 
az eddigiekhez 
képest, jelen-
tős változást 
hozott vol-
na. Azt akar-
ta, hogy szinte 
mindenki, min-

denhol legyen 
jelentkez tet -
hető, persze 
ö n k ö l t s é g i 
utazás nélkül! 
Az esemé-
nyekhez hozzá 
tartozik, hogy 
a tavalyi év fo-
lyamán vezető 
váltás történt 
a TVSZK élén, 
s valamint az 
is, hogy a KSZ is változott időközben. Valamikor a KSZ tartal-
mazta azt, hogy a személyzeti forduló a KSZ Helyi Függeléké-
nek részét képezi. Ez a passzus a TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szer-
ződésében sajnos már nincs benne. Ez, azt vonta maga után, 
hogy a személyzeti fordulót, az arra illetékes tagcsoportveze-
tőnek aláírásával kellett elfogadnia (az is igaz, hogy már évek 
óta aláírásra, azaz elfogadásra nem került egyetlen személy-
zeti forduló sem). A miskolci személyzeti fordulók végén szere-

pelt egyik felté-
telként, hogy az 
adott szolgálati 
(azaz jelentkezé-
si) helyre, csak 
a vonal viszony-
latában lakó ve-
zényelhető, az 
is csak bizonyos 

feltételek meg-
léte mellett. Ezt 
az alkalmazott 
gyakorlatot kí-
vántuk bevinni 
a helyi függelék-
be, melyre szö-
vegszerű javas-
latom is volt. A 
munkáltató az 
átadott javasla-
tot egy apró módosítással elfogadhatónak tartotta. A követ-
kező tárgyalási napon azonban elállt tőle, s egy Excel táblába 
szerkesztett jelentkezési hely jegyzékre tett javaslatot. Ebben 
a táblázatban az szerepelt első ízben, hogy egy miskolci dolgo-
zó jelentkeztethető akár Szerencsen, vagy szinte bárhol más-
hol, a táblázatban szereplő jelentkezési helyeken, természe-
tesen önköltségi út nélkül, majdnem úgy, ahogyan az egyéni 
munkaszerződéssel rendelkezők. Ezt a MOSZ nem tudta elfo-

gadni. Gyakorlatilag, a harmadik tárgyalási nap végén eljutot-
tunk oda, ahol aláírható lett volna a Helyi Függelék. A negye-
dik nap végén is aláírható állapotban volt a HF. Az ötödik nap 
végén, 21 óra előtt pár perccel került aláírásra a KSZ mis-
kolci Helyi Függeléke, Miskolc Tiszai pályaudvaron. A szöve-
ges javaslatom majdnem egészében bekerült az Excel táblá-
ba, melynek lényege az, hogy a jelentkezési helyeken történő 
jelentkeztetések az eddigi gyakorlatnak megfelelően történ-
nek továbbra is. Végül is, azt hiszem, hogy mindkét fél számá-
ra megnyugtató, és elfogadhatóan rendezi a mozdonyvezetők 
sorsát, e tekintetben.
Az egész tárgyalás folyamán nagy nyomás nehezedett reánk. 
Óriási volt a tét, melyet ma sem fognak fel néhányan. A Helyi 
Függeléket magát csak a munkáltató, és a MOSZ írta alá, úgy, 
ahogyan az a KSZ-ben is szerepel. Egyébként nem kívánjuk kor-
látozni azon szakszervezetek aláírási jogát, akik a KSZ 4 §-ban 
foglaltaknak megfelelnek, így valószínűleg a következő Helyi Ér-
dekegyeztető  Tanács ülésén felajánljuk az aláírás lehetőségét! 
Azt viszont továbbra sem tudom elfogadni, hogy aki kiszerző-
dik a KSZ alól, s ráadásul a KSZ 4 §-nak sem felel meg, miért 
akar kézzel-lábbal aláíró félként szerepelni! Jó lenne, ha eldön-
tenék egyesek, hogy mit is képviselnek!
Mialatt a KSZ HF megkötésén fáradoztunk, megkezdődtek az 
előkészületek a miskolci terület három tagcsoportjánál a szak-
szervezeti tagcsoporti választásra. Megalakultak a Választási 
Bizottságok, s a Választási Szabályzatnak megfelelően jártak 
el. Szerencsen 2010. 04. 11-13-án, Füzesabonyban 13-14-én, 
Miskolcon 14-15-16-án zajlottak a tagcsoporti választások.  
Jelentős változások egyik tagcsoportnál sem következtek be.  
A terület küldött csoportjában történt személyi változás, s a 
területi ügyvivő választás a következő hónapban várható.  
A választások hevében egyetlen tisztségviselő, s leendő tiszt-
ségviselő sem vette észre, hogy a munkáltató április 09-i kel-
tezéssel, kiadott egy 25.23. számú parancskönyvi rendele-
tet. A parancskönyvi rendelet első bekezdése azt tartalmazta, 
hogy az E.1. sz. Utasítás 7. függelékében 4.11.1. alatt felsorolt 
tevékenységeket, és rovatokat is a mozdonyvezetőknek kell ki-
töltenie, mert: ”Miskolc TVSZK szolgálati helyein menetigazol-
vány kitöltésére nincs kijelölve dolgozó”. Az említett pontban 
felsorolt rovatokat és tevékenységeket a felvigyázónak kell el-
végeznie utasítás szerint. Ez ügyben 2010.04.16-án kifogást 
nyújtottam be Dr. Márkus Imre vezérigazgató úrhoz, mert az 
említett parancskönyvi rendelet, utasítás ellenes. A tárgy-
ban az egyeztetést felsőbb munkáltatói utasításra helyben, 
Pöstyéni György TVSZK vezető úrral folytattuk le 04.23-án. 
Ő elmondta, hogy az IVU-PLANE bevezetése miatt az átmene-
ti időszakra, az új program zavarmentes működtetése érde-
kében vezették be e rendelkezést, s a hónap végéig tervezik 
azt alkalmazni. Természetesen az új rendszer bevezetésével 
kapcsolatos nehézségeket megérti a MOSZ. Mivel a munkál-
tató az utasításszerű állapotot vissza kívánja állítani, s vállal-
ta, hogy azt parancskönyvben is közzé teszi, így megállapodás 
született, s további jogi lépéseket nem teszek.
Zárásként egy kellemesebb hírrel tudok szolgálni. 2010.04.24-
én a kassai tagcsoport meghívásának eleget téve, a minden 
évben megrendezésre kerülő mozdonykiállításon vettek töb-
ben is részt. Annak ellenére, hogy a faliújságon hosszú időn ke-
resztül kinn volt a részvételi lehetőségre történő felhívás, még 
sem jöttek ki kollégáink az elvárásnak megfele-
lő számban. Vendéglátóink egy múzeumlátoga-
tást is szerveztek számunkra, amely a kassai 
RÁKÓCZI Múzeum megtekintését jelentette. 
Ez, egy magyar ember számára felejthetetlen 
élménnyel járt. Köszönet érte! Laczai Lajos

Vendéglátóink

Gőzösök

II. Rákóczi Ferenc rodostói házának mása

A delegáció
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Szombathely                                                                                               
Február 2-tól kezdődtek területünkön a Helyi Függelék tárgya-
lások, aminek az utolsó napja április 8 volt. Minden két hét-
re jutott tárgyalási nap, és mindig újabb verzióval állt elő a 
munkáltató. Ő is hangsúlyozta, hogy szeretne függeléket köt-
ni és mi is. Közben mindig történt a cég részéről olyan húzás, 
ami rányomta bélyegét a megbeszélésekre. Első ilyen volt P.D. 
(gondolom tudja mindenki kit takar a név) azon levele amelyben 
nem engedték elszámolni az utazási költséget a kollégáknak 
azzal a jelszóval, hogy nincs függelék és a jelentkezési helyek 
függvénye az elszámolás. Nem tudom, lehet, hogy én látom 
rosszul a dolgokat, de egy új függelék csak az aláírás pillanatá-
ban lép érvénybe annak visszafele nem lehet hatása. A K.SZ. 
35§ leírja az elszámolás rendjét. Na igen ezek után jött megint 
az, hogy miként kell értelmezni, mert mi nem tudjuk. Ez most 
már kezd örök sláger lenni a trakciónál. Aláírnak egy KSZ-t és 
utólag megy az értelmezési vita és persze mindig ők tudják job-
ban, vagy legalábbis az ő szájízük szerint értelmezni.
A tárgyalások az általános részekben nem okoztak gondot, 
azokban született egyezség. A fő probléma a jelentkezési he-
lyek és a napi pihenőidő mértékében keletkeztek. A munkál-
tató állandóan a gazdaságos foglalkoztatással tudott csak 
érvelni. Azt, hogy ha a kolléga pl. Nagykanizsán lett volna je-
lentkeztethető, tud-e mellé munkát rendelni, nem kaptunk vá-
laszt. Ez csak arról szólt, hogy az önköltséget, mint olyant 
csökkentse.
Az első ilyen kijelölt helyek, és hogy kik mehetnének esetleg 
máshová, elég színesre sikeredett és ezt láthatták a kollégák 
is, mert másnap már faliújságon volt a terv. De ez jellemző volt 
az egész hálózatra. Természetesen ezt nem tudtuk elfogadni. 
Majd több fordulóban sikerült a mostani állapotot elérni. Per-
sze lehet, hogy ez sem az igazi, mert nem lehet olyan megál-
lapodást kötni, ami mindenkinek jó. Majd a jövő bebizonyítja, 

hogy van e létjogosultsága a mostani helyzetnek, vagy a mun-
káltató ezt a felhatalmazást miként alkalmazza.
Volt olyan pillanat, amikor a cég fölajánlotta a régi függelék 
menjen tovább. De ahogyan ők is és mi is rájöttünk, nem nyer-
tünk volna, sőt veszítünk, mivel a jelentkezési helyek fölsoro-
lásában nem volt hozzárendelve, hogy kikre vonatkozik. De itt 
ezt nem akarom részletezni, mivel gondolom, hogy a saját füg-
gelékünket ismeri mindenki, úgy a régit is és az újat is. A tár-
gyalások egy részére azért kihatással volt az úriember jelenlé-
te. Lehet, ha nincs itt, hamarabb megegyezünk.
Vettünk föl új helyeket kimondottan tagcsoport vezetői kérés-
re is. 
Bekerült másik két elem ez Zalaszentiván és Őriszentpéter. 
Ezeken a helyeken még a feltételek biztosítását kell vizsgálni 
június 30-ig.
Április 22-én rendkívüli Hét keretében pontosítottuk a jelent-
kezések rendjét az 1-es módosítással.
Napi probléma az állásidő kérdése. Itt is, mint mindenütt nem 
tudja, vagy nem akarja az irányítás a kijelölt vonatokat továb-
bíttatni. Rendszeresen megcserélteti a személyzetet és ebből 
kifolyólag más vonatszámban közlekedünk, mint ami a személy-
zeti fordulóban van. Innen tudjuk, ha előbb érkezünk, akkor ál-
lásidő. Mert nem hoztunk vonatot? De igen! Persze ez megint 
a KSZ kijátszása esetleg felsőbb utasításra.
Szombathelyen és Zalaegerszegen májustól már az új vezénylő 
program működik, amivel kapcsolatban még a munkáltatói ol-
dal sem egészen elégedett.
Rendben zajlanak a tagcsoporti választások. Szom-
bathelyen és Pápán április hónapban megtörtén-
tek. Továbbra is a régi vezetőség kapott bizalmat.
A cikk írása közben jött a szomorú hír, hogy Bú-
zás Lajos kollégánk 45 éves korában, betegség-
ben elhunyt.  Lóránt Imre 

A német mozdonyvezetők 
Szakszervezetének beszámolója
Káosz Berlinben a helyközi vasútnál (S-Bahn)
A fékhengerek és kerekek karbantartásának elmaradása, valamint 
a rendszeres vizsgálatok ütemezési problémái miatt Berlinben csak 
a vonatok negyede közlekedett. Egy szükségállapotnak megfelelő 
menetrend szerint közlekedtek a vonatok. A katasztrófát az okozta, 
hogy a karbantartási műhelyeknél hatékonysági intézkedéseket haj-
tottak végre, az adatfeldolgozási folyamatokba a kiadások csökken-
tése miatt nem invesztáltak.  
A GDL személyi felelősségre vonást követelt, valamint a munkaválla-
lók védelme érdekében követelte a szükséges intézkedések megté-
telét, hogy a teljeskörű, biztonságos működést a lehető leggyorsab-
ban vissza lehessen állítani.
Sztrájk a Hohenzollern-i és Saar-i vasútnál
Saar-i vasút :
A GDL egy mozdonyvezetőkre kiterjedő kollektív szerződésért küzd 
a Saar-i vasútnál. A tárgyalások azonban zátonyra futottak. Ennek 
következményeként 2009 nyarán 5 sztrájkakcióra került sor anél-
kül, hogy a munkáltató jelentős mértékben megváltoztatta volna ál-
láspontját. A munkáltató azt állította, hogy a 2009-ben megkötött 
TV-N Saar kollektív szerződést a mozdonyvezetőkre is alkalmazni le-
het.
Hohenzollern-i vasút
A Hohenzollern-i vasútnál is 4 sztrájkeseményre került sor 2009 
nyarán. Ez a vasúttársaság már a mozdonyvezetőkre vonatkozó kol-
lektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalások megkezdésétől is 
elzárkózott. A munkáltató ezt a magatartását azzal indokolta, hogy 

a vállalatnál van egy hatályos kollektív szerződés, és ezt a munkál-
tató alkalmazhatónak találta. 
Vasúti utazószemélyzetre vonatkozó bérmegállapodás 
(EFPTV)
A cél, melyért a GDL ezt a kampányt folytatja, az, hogy megállítson 
egy bérdömpinget a vasúti szektorban. Az utazói személyzet (moz-
donyvezetők és vonatszemélyzet) jelentős munkavállalói csoportot 
képviselnek a vasúti elővárosi közlekedésben folyó versenyben. Ez a 
verseny egyre intenzívebbé vált, mind az árufuvarozás, mind a sze-
mélyszállítás körében. A GDL célja az, hogy a vasúti utazószemély-
zetre vonatkozó bérmegállapodás reprezentatívvá váljon. A meghir-
detett állásoknál legalább ezt a bért kell ajánlani és megfizetni.
A GDL mind az 5 német politikai párt jelentősebb közlekedéspo-
litikai képviselővel folytatott pódiumbeszélgetés keretében indított 
meg ezt a kampányt. Ezzel párhuzamosan a GDL valamennyi bér-
megállapodást, mely a kívánt mozdonyvezetői bérszínvonal alatt 
volt, felmondta. A GDL a Transnet-et és a GDBA-t, mely szakszerve-
zetek szintén mozdonyvezetőket és utazószemélyzetet képviselik, is 
együttműködésre és együttes aláírásra hívta fel.  
További okként szolgált az is, hogy az alapokat lefektető bérmegál-
lapodás alapján a GDL a jövőben a német vasútvállalattal szemben 
újabb bérköveteléssel, melyek nemcsak mozdonyvezetőket érinte-
nek, nem élhet. A kampányt a GDL több évre vonatkozóan tervezi.
Felügyelő bizottsági tagok választása, valamint üzemi tanács tag vá-
lasztások a német vasúti vállalatnál 
2010-ben zajlanak a DB vasútvállalatnál, valamint a nem tartomá-
nyi szintű vasútvállalatoknál az üzemi tanács választások. Ezen kívül 
a DB vasútvállalatnál a Felügyelő Bizottság munkavállalói képvise-
lőinek választása is megtörténik. A GDL azt reméli, hogy a jelenlegi 
pozícióit meg tudja a jövőbeni választások során növelni. K.L./K.L.
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KÜT hírek …
biztosítás…

Központi Üzemi Tanács
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi 
Üzemi Tanács (KÜT) hírei
2010. április 20-án ülést tartott a MÁV-
TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanácsa.
Az ülés elején bemutatkozott a Pécsi terü-
let újonnan delegált KÜT tagja Stadlinger Jó-
zsef. A munkáltató képviseletében megjelent 
Várady Antal úr stratégiai és üzletfejlesztési 
vezető, valamint Grensperger Tamás úr mű-
szaki szakértő. Várady Antal úr rövid tájékoz-
tatót tartott a MÁV-TRAKCIÓ ZRT. új mozdony 
és személyzet vezénylési rendszerének (IVU 
PLAIN) jelenlegi helyzetéről illetve, a beveze-
tés kapcsán felmerült problémákról. Várady úr 
többek között elmondta sajnos nem sikerült a 
rendszert március 31-ig az egész területen be-
vezetni, és véleménye szerint a MÁV-TRAKCIÓ 

Zrt.-n belül gondolkodásmód változásra van 
szükség a rendszerrel kapcsolatban.  
Grensperger Tamás úr készségesen vála-
szolt a KÜT tagjai által feltett szakmai kér-
désekre. A kérdések többsége a már IVU-val 
vezényelt területekről fogalmazódtak meg, 
melyek széles körben érintették a nem min-
den probléma nélkül működő rendszert. 
Grensperger úr készségesnek mutatkozott a 
kollégák által javasolt módosítások befoga-
dására, arra kérte a jelenlévőket, hogy ne 
a tervező(k)-nek jelezzék elképzeléseiket, 
mert nem az Ő feladatuk eldönteni, hogy a 
javaslat mennyire áll összhangban a társa-
ság érdekeivel. 
Az ülés második részében a munkáltatót 
Pénzes Dávid úr működtetés támogatás ve-
zető képviselte. Pénzes úr a napirendben 
előjelzett, a munkavállalók ruházati ellátá-
sával kapcsolatban elmondta a munkáltató 

szakértői egyeztetést kezdeményezett mely-
nek keretében meghívja a szakszervezetek, 
valamint a KÜT képviselőjét, közös álláspont 
kialakítására. Elmondása szerint a munkál-
tatónak nincs konkrét terve, de a ruházat-
ban egységes arculatot szeretne. 
A KÜT napirendjében tájékoztatást kért a 
munkáltatótól az utazási költségtérítés sza-
bályainak változásával kapcsolatban terve-
zett belső intézkedésekről. Pénzes úr el-
mondta a munkáltató egy belső utasítás 
kiadását tervezi.
A közelmúltban súlyos balesetet szenve-
dő mozdonyvezető kolléga 
rendkívüli szociális segély 
kérelmét a KÜT a számára 
ilyen esetekre elkülönített 
keretből támogatta. 
 Bordás Imre
 KÜT elnök 

Kedves Munkatársunk! Tisztelt gépjármű tulajdonos!
Örömmel értesítjük, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezete és a 
Generali-Providencia Biztosító Zrt. stratégiai együttműködés keretében 
egy rendkívül előnyös lehetőséget kínál fel Önnek! Az ajánlat az Önnel egy 
háztartásban élő közeli hozzátartozókra** is vonatkozik.
Az együttműködés alapján biztosított kedvezményt interneten vagy telefo-
non keresztül, a VIP partnerazonosító birtokában, az alábbiakban meghatá-
rozott módon veheti igénybe.
Az Ön VIP partner-azonosító kódja a következő: (a szerződés aláírása után – 
vélhetően napokon belül - kiadásra kerül )
Tájékozódjon, számítsa ki kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása díját a 
Generali weboldalán, a www.generali.hu/viptarifa oldalon, és vegye igénybe 
a szolgáltatás előnyeit. Nyissa meg az internet böngészőjét és látogasson el 
a Generali weboldalán található „Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díj-
számítás és biztosításkötés VIP partnerek” című oldalra. Adja meg a 8 ka-
rakterből álló VIP partner-azonosító kódját és kattintson a belépés gombra.
Ha a kódot helyesen írta be, ügyelve a kis és nagybetűkre, akkor megjele-
nik a Díjszámítási alapadatok oldal, ahol az ott leírtak szerint megkezdhe-
tő a díjszámítás.
Az adatok megadása után a díjszámító program díjat kalkulál és a kalkulált 

összeg alapján eldöntheti, hogy megfelelő-e Önnek a Generali kötelező gép-
jármű felelősségbiztosítás díja. A díjszámítás elvégzése azonban még nem 
jelent szerződéskötési szándékot.
Amennyiben megfelel a díj, és úgy dönt, hogy a Generali kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítását megköti, akkor a Díjszámítási eredmények című oldal 
alján kattintson a „Biztosítás megkötése” jelölésre. Felhívjuk figyelmét, hogy 
a kedvezmény csak ezen az internetes oldalon vehető igénybe. Szeretnénk 
felhívni figyelmét, hogy amennyiben a biztosítási szerződést olyan személy 
köti meg a Generali honlapján, illetve a megadott telefonszámon keresztül, 
aki nem az aki Önnel egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozója, úgy a 
Generali jogosult a biztosítási szerződés díját a valós adatokkal (VIP tari-
fa kedvezmény figyelembe vételének mellőzésével) alkalmazott díjtarifának 
megfelelően, a szerződéskötés időpontjára visszamenő hatállyal módosíta-
ni, a felelősség és a biztosítási díjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége 
a kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevő személyt terheli!
Reméljük, hogy a Generali-Providencia Biztosítóval kötött együttműködési 
megállapodásunk az Ön számára is kedvező lehetőségeket biztosít, és hoz-
zájárul biztosításokkal kapcsolatos anyagi terheinek csökkentéséhez.
A fenti biztosítási lehetőséggel élni kívánóknak tájékoztatót és a kalkuláció-
hoz, szerződéskötéshez minden segítséget a kapcsolattartó megad.

Kösse kötelező felelősségbiztosítását díjkedvezménnyel!

A MOSZ és a Generali Providencia Biztosító kapcsolattartója:  Bartha Géza
Elérhetősége: Tel: 06-30-6454122

E-mail: barthageza@invitel.hu,  bgeza60@gmail.com, esztergom@mosz.co.hu

Olvasói levél
KÉRDÉSEK EGY KÉRDÉSSEL KAPCSOLATBAN
 A 2010. áprilisi számban megjelent mozdonyvezetői kérdéssel kapcsolat-
ban szeretnék néhány kérdést én is feltenni. Agilis utánpótlás kollégánk a 
vezetőinknek szó szerint az alábbi kérdést tette fel: „ Mikor lesz változás 
bér szempontjából a dízel és a villany mozdonyvezető között, illetve a két 
szakvizsgás között? Továbbá mikor lesz bérkompenzáció vonal-és típusismeret 
szempontjából?”
  Nem tudtam eldönteni, hogy a kérdés feltevője várja-e ezen változások beveze-
tését, vagy esetleg minden idegszálával tiltakozik-e ellene. Mert, ha tiltakozik, 
akkor ráér ezt megtenni, ha már a vezetőink vetik fel ezt a kérdést. De, ha Ő vár-
ja a változást, akkor ajánlom figyelmébe az én észrevételeimet és kérdéseimet. 
  A kolléga úr biztos fiatal, és nem emlékszik a kilométer- és menettartam díja-
zás valamint egyéb megkülönböztetésekre.
KÉRDÉSEIM A  KÖVETKEZŐK:
Ki kapjon többet?
A tartalékon járó dízel, vagy villamos mozdonyvezető?
A 40 éves szilin járó, vagy az elegáns Tauruszon járó?
A vonatbefolyásoló nélkül csörgőn ködben járó, vagy mondjuk az elegáns elő-
városi motorvonaton járó?
A -20oC-ban elfagyó, a hófúvásban a Bz alatt fekvő, vagy az éjszakában teher-
vonatozó?
A nyáron + 35oC-ban vizet forraló klíma nélküli dízelen járó, vagy az elegáns 
Rail Jet-en járó?
Kinek nagyobb a felelőssége?

Természetesen szigorúan anyagi szempontokat figyelembe véve?
A felelősség és egészségkárosodás szempontjait is anyagi alapon kellene meg-
határozni?
Aki mondjuk gyors fordában lehúzott évtizedek után tartalékon kénytelen jár-
ni, mert már megkopott az egészsége és elmúlt 50 éves, akkor a nyugdíjszámítás 
utolsó éveiben kapjon kevesebbet?
   A fenti felsorolást lehetne folytatni fűtőházanként, és helyi sajátosságokat fi-
gyelembe véve.
A továbbiakban elgondolkodtam azon, hogy az utánpótlás minden mozdony-
vezető érdekeit képviseli-e? Én személy szerint a szakszervezetünk egyik legna-
gyobb vívmányának az országosan egységes bértáblázatot tartom! Féltem az 
utánunk jövő nemzedéket, ha hasonló kérdésekkel akarják bombázni vezető-
inket!
  Az újságból nem derül ki, hogy milyen választ kapott a kolléga a kérdésére, de 
remélem, hogy a mozdonyvezető társadalom többségben lévő józanabb gondol-
kodású tagjai számára pozitívot, méghozzá olyant, amelyek az én kérdéseimre 
nem anyagi megkülönböztetéssel válaszolnak.
   Átéltünk olyan időszakot, amikor volt ilyen. Azt gondolom, hogy kellemetlen 
volt, annak is, aki többet kapott, de annak is, aki kevesebbet, persze csak fillé-
rekkel. Minden esetre arra jó volt, hogy ne legyünk egységesek!
   A Kolléga Urat tisztelettel üdvözli, és sok sikert kíván a további szakszer-
vezeti munkájához egy szombathelyi mozdonyvezető, aki többféle típuson járt 
már. Mindkét fajta mozdonyon (dízel és villamos) VB-s vonalon és VB nélkülin, 
gyorsvonaton és tehervonaton, motorkocsin és tartalékon, csak gyári új moz-
donyon nem sikerült soha. Úgy gondolom, hogy nem lenne jó, ha újra ezen 
szempontok alapján különböztetnének meg bennünk vezetőink.
 Egy mozdonyvezető  Szombathelyről

olvasói levél
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Búcsúzunk 
Eged András 

kollégától,
aki 2010.04.19-én 

tragikus hirtelenséggel,
életének 52. évében elhunyt.

Mozdonyvezetők 
Szakszervezete

Békéscsabai Tagcsoportja

MÁV-TRAKCIÓ ZRT. 2009. évi munkavédelmi tevékenységének értékeléséről a szaktevé-
kenységet ellátó szerződő fél a számszerű információknak a megfigyelésére, összegzésé-
re, elemzésére, értékelést végez. Tette mind ezt a 2009-es évről is (EBK Gy. 90 - 102 
/2010.), a megbízó adataira, külső munkatársak tájékoztatására alapozva. Az elkészült 
anyagok szakmai oktatásokon felolvasásra, tájékoztatásra kerülnek, kerültek. Esetenként 
(jelen esetben kérésre) a munkavédelmi bizottságok, esetleg a KMvB is megkapja.
Jó statisztikát csinálni nehéz, bármilyet meg könnyű, de az ezt követő kiértékeléseknek ren-
delkezni kell azzal a tulajdonsággal, hogy pontosan meg lehessen róluk mondani: mekkora 
valószínűséggel igazak? Feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon!
Munkavédelmi érdekképviselet munkáltató felé benyújtott kezdeményezéseinek felsorolá-
sa és a kezdeményezések megvalósulásának alakulása című fejezet igen hiányos, szere-
pel olyan észrevétel, amit nem tudni ki tett meg – de a bizottság nem –, a központok itt 
szereplő szakmai kezdeményezéseinek megbontása nem fedi a valóságot, több közös köz-
ponti intézkedés lett egy-egy területnek aposztrofálva. Volt olyan terület ahol a több tucat 
kezdeményezés ellenére egy észrevétel nincs feltüntetve. A kiadott azonnali végrehajtandó 
közegészségügyi rendeletek „rendben” szerepelnek, ennek ellenére van olyan terület, ahol 
a mai napig nem került kiosztásra az ellátmány. Lejárt mentődoboz, munkavédelmi sisak 
cseréje van ahol munkakörülmény javító tényező!(éljen, ez már 150%-os teljesítés) A teljes 
anyag közzététele nélkül, csak dezinformáltságot váltana ki a részleges megjelentetés. Ok-
tatáson illetve elektronikus formában elérhető.
Direktben nem mérhető és a teljesség igényének használata nélkül nem elemezhető a mun-
káltató felé benyújtott kezdeményezések felsorolása és a kezdeményezések megvalósulá-
sának alakulása. Elgondolkodtató és inkorrekt a más szervezet által benyújtott anyagokból 
szemezgetni, személyes prioritást felállítani – bárki kérjen is meg rá.
Minden évben elemzi a munkavédelmi érdekképviselet az elkészített anyagot, 
táblázatokat, értékeléseket néha a sajtónkban is publikálva. A szakmai értéke-
lést többen megtettük a második fejezet végén - félre rakva az anyagot - meg-
erősödött bennem Benjamin Disraeli gondolata: „Három fajta hazugság van:  
hazugság, átkozott hazugság és statisztika” Hornok Béla

Munkavédelmi jellegű színes grafikonok helyett

Egy elhunyt mozdonyvezető végtisztességéért.
Sajnálatos módon az utóbbi két évben a békéscsabai tagcsoportnál 
három aktív mozdonyvezető kolléga vesztette életét. Mindegyik te-
metésen nagy számban jelentek meg családtagok, rokonok, barátok 
és vasutas kollégák. Az első két temetésen még a munkáltató részéről 
is jelen voltak, hogy hivatalosan is képviseljék a céget, bár a TVSZK 
vezető úr személyes jelenlétét mindig hiányoltuk. Amiért ebben az 
ügyben mégis kénytelen vagyok, egy pár sort írni az a munkálta-
tó utóbbi hozzáállása. Nem tudom, hogy az ország más területe-
in milyen szokások vannak, de azt hiszem, joggal várhatja el min-
den dolgozó, hogy ilyen esetben a munkáltató is képviseltesse magát 
és részvétet nyilvánítson a gyászoló családnak, amennyiben lehetsé-
ges persze személyesen a TVSZK vezetője. Mivel ezek az esemé-
nyek szerencsére nem minden nap fordulnak elő, ezért biztos vagyok 
benne, hogy akár egy értekezletet is el lehet csúsztatni annak érdeké-
ben, hogy a személyes jelenlétet biztosítani lehessen. Mert lehet, hogy 
a TVSZK vezetőket jogszabály nem kötelezi a dolgozó temetésén 
való részvételre, de erkölcsileg mindenképpen tartozik ennyivel a csa-
ládnak.   Mivel néhai Eged András mozdonyvezető 2010.04.23-án 
megtartott temetésén a munkáltató már nem képviselte magát, ezért 
csak remélni tudom, hogy ezek után megtiszteli a gyászoló családot 
személyes részvétével. Azonban tudom, hogy nem a MOSZ felada-
ta a családtól elnézést kérni a munkáltató helyett, ezért a Békéscsa-
bai mozdonyvezetők nevében nyilvánosan kérek elnézést a családtól 
a munkáltató képviselőjének hiánya miatt. Szóth Tibor

Mozdonyvezetők és hozzátartozók részére Főnyeremény!

Most mi fizetjük Ön helyett az induló 10%-át!

Új Chevrolet Spark 
már 1.999.000 Ft-tól!
25% önrész 499.750 Ft 
84 hó futamidő: 
27.653 Ft+casco/hó

Chevrolet Cruze  
1.6 klimával

már 3.590.000 Ft-tól!
25 %önrész 897.500 Ft

84 hó futamidő: 
49.662 Ft+casco/hó

Chevrolet Captiva 
már 6.218.000 Ft-tól!
25% önrész 1.554.500 Ft
84 hó futamidő: 
86.016 Ft+casco/hó

Chevrolet Majosháza Majosháza 51-es út 31. km. 
Tel.: 24/486-138 30/398-2138 chevrolet@molnar.hu 
Csepeli szalonunk: 1215 Budapest Kossuth Lajos u. 12 
Tel.: 1/278-0593, 70/430-4233, 30/938-2744



2010. május 19

sínek világa…

szerint januárban egy, azaz egy Railjet érkezett csak 
meg menetrend szerint a legnagyobb helvét város-
ba. Az átlagos értékek tekintetében még elszomo-
rítóbb a helyzet, rendszerint harminc és kilencven 
perc között ingadozik a késések időtartama. 
Ezen nem sokat segít az SBB forgalomirányítási fi-
lozófiája sem: a késésben lévő távolsági vonatok-
kal szemben előnyt élveznek az ütemesen közleke-
dő helyi járatok.
Liechtenstein legnagyobb állomásán 
csend honol, a Railjet sehol. Bő harminc 
perc után elégelte meg az unikális fény-
képre vágyó szerző a várakozást február 
1-én, 14 óra körül. Jól tette, hiszen a ki-
lencven perces késés sem volt példátlan 
a téli hónapokban
Stefan Wehinger, az ÖBB személyszállítási üzletágának egykori ve-
zetője és az újonnan alakuló Westbahn jelenlegi vezérigazgatója az 
International Railway Journal-nek adott interjújában lebbenti fel a fáty-
lat: „A Railjetek esetében új vonatokra volt szükségünk, egy bizonyos 
költségkereten belül. Volt már rengeteg mozdonyunk, használnunk kel-
lett őket, ez pedig ingavonatok vásárlását jelentette. Senki nem hasz-
nálna ingavonatot 230 kilométeres sebességnél, ha lenne választá-
sa.”
Nagyobb a füstje, mint a lángja – szoktuk mondani. Az óránként 230 
kilométeres megengedett végsebességű vonategységek dicsfényében 
a Railteam-tag ÖBB már a „nagysebességű” vasúttársaságok közé so-
rolja magát. Jól tudjuk, az osztrák vasút hosszú évek óta kocsihiányban 
szenvedett a távolsági közlekedésben, a Taurusok megrendelésekor 
pedig kissé felülbecsülték a teherszállítás fejlődését. Egyre inkább úgy 
tűnik, hogy a Railjet szolgáltatás beindítása csupán egy olcsó kény-
szermegoldás volt e két sürgető problémára, tehetséges marketing-
csapattal a háttérben. Szégyellnivaló persze egyáltalán nincs az ilyen 
ötletekben, egészen addig, amíg a beígért szolgáltatási szintet (élen a 
menetidővel) sikerül tartani.
Gyógyír emelkedő utasszámok ellen
Hörcher Dániel    

Az osztrák Westbahn és az SBB után újabb 
komoly megrendelő tenderén diadalmasko-
dott a Stadler emeletes motorvonata. Hu-
szonnyolc Dostót rendelt a BLS, 2013-tól 
állnak forgalomba Bern elővárosi vonalain. 
Rekordberuházás a Lötschbergbahnnál!

A berni elővárosi vasút hamarosan új, emeletes szerelvényekkel gya-
rapodhat. Nem kellett sokáig várni, a Lötschbergbahn menedzsmentje 
március 30-án hirdette ki a tender eredményét. Az emeletes motorvo-
natokat a Stadler szállíthatja, szám szerint 28 Dosto motorvonat érke-
zik a svájci fővárosba 2012 őszétől.
A 102 méter hosszú, négyrészes motor-
vonatok 274 másod- és 62 elsőosztályú 
ülőhelyet kínálnak, illetve négyzetméte-
renként három utassal számolva további 
110 állóhely növeli majd a csúcsidei befo-
gadóképességet. 
A gyártásért a Stadler bussnangi üzeme felel. Bern elővárosi vonalain 
változatlan peronhosszak mellett harminc százalékos kapacitásnöve-
kedést érnek el az emeletes Dosto szerelvények segítségével.
Lassan divatba jön járműbeszerzési rekordokat döntögetni Helvéciá-
ban, az állvasút emeletes vonattendere után a BLS is történetének 
legnagyobb hasonló jellegű beruházására szánta el magát. A szerző-
dés összértéke 493,7 millió frank, ez a jelenlegi árfolyamon 91 milli-
árd, egy vonatra vetítve 3,2 milliárd forintnak felel meg.
 Hogy miért van szükség egyre gyakrabban új rekordok beállítására? 
Svájcban szinte megállíthatatlanul emelkedik az utasok száma, a berni 
S-bahn hálózatán csak az utóbbi öt évben 43,5 százalékkal növeked-
tek a szállítási volumenek! Hasonló tendenciákat jósolnak a következő 
évtizedre is, 2025-ig hatvan százalékos forgalomnövekedésre számí-
tanak. (fotók: stadlerrail.ch)  Forrás: vasutasok.hu

Elszállt az intercity expressz ajtaja – 6 sérült 
2010. Április 17. 
Németországban egy intercity expresz-
sz (ICE) egyik vagonjának ajtaja menet 
közben leszakadt, és bezúzta egy szem-
ben jövő másik ICE vonat étkezőkocsijá-
nak ablakait. 
Az ott ülők közül hat ember szenvedett könnyebb sérüléseket az üveg-
szilánkoktól. A  Limburg és Montabaur között történt baleset kivizsgá-
lása és az elszállt ajtó megkeresésére érdekében felfüggesztették a 
vasúti forgalmat, a szerelvényeket kerülő útra terelik. A szakemberek 
egyelőre teljesen értetlenül állnak az eset előtt, senki nem tud magya-
rázatot arra, miért szakad ki az ajtó.  
Ezt is megcsinálták! Miért ne tették volna?Tévé a vonaton
Egy angol vasúttársaság tévékkel sze-
reltette fel a vonatait, egészen ponto-
san az ülések hátára erősíttette fel a 
képernyőket, hogy az utasok nem unat-
kozzanak a hosszú úton.
A First Great Western nevű brit vasúttársaság forradalmi ötlettel kedveske-
dik az utasainak. Érintőképernyős tévékészülékeket szereltetett fel az ülé-
sek hátára, így mindenki kedvére szórakozhat, amíg utazik. Eddig tizenhat 
szerelvény üléstámláit látták el tévékkel, de év végére valamennyi szerel-
vényét tévésíti a vasúttársaság.
A tévéken nemcsak a különféle csatornák műsorait lehet nézni, de újsá-
got is lehet olvasni, továbbá vasúti információkhoz is hozzá lehet jutni, és 
térképen azt is nyomon lehet követni, hogy merre jár a szerelvény. Ám a 
szolgáltatás nem foglaltatik benne a jegy árában, kisebb összegeket kell 
fizetni érte attól függően, hogy ki mennyi ideig akarja nézni (egy óra más-
fél fontba kerül).

Megbukott a svájci Railjet! Hörcher Dániel    
Nagysebességű vonategységként, szuper-
expresszként kezelik őket, ám a Railjetek 
sikere messze elmarad az előzetes vára-
kozásokhoz képest. 

Magyarország után svájci bevezetésüket is sorozatos késések, műsza-
ki meghibásodások jellemzik. 
Pusztán olcsó marketingfogásról van szó? A legutóbbi menetrendvál-
tás óta már közlekedik a Bécs–Zürich–Bécs viszonylatú Railjet felváltva 
a patinás Transalpin EC szolgáltatást. A nagysebességű vonategységek 
továbbra is a Linz–Innsbruck–Buchs útvonalon haladnak, megmász-
va az Arlberg legendás emelkedőit. Sajnos a járműpark vérfrissítése 
nem hozta meg a várva várt sikert. Csakúgy, mint a magyarországi 
üzembe helyezéskor, Svájc esetében is szoftveres problémák okozzák 
a legnagyobb fejtörést az ÖBB szakembereinek. A határállomáson, a 
Sankt Gallen kantonban található (innen a város neve mögött gyakor-
ta felbukkanó SG rövidítés) Buchs-ban sokszor csak a teljes elektro-
nikus rendszer újraindításával tudnak életet lehelni a szokatlan helvét 
környezethez nehezen alkalmazkodó Railjetekbe. Hasonló problémákat 
szokott okozni a vonategységek szét-, illetve összekapcsolása.
Philippe Chappuis felvételén már Svájc-
ban, Siebnen-Wangen állomás közelében 
látható a Zürich felé tartó Railjet

 A Transalpin EC és az Arlberg vasútvonal a zord hegyi időjárás viszon-
tagságai miatt már eddig sem számított a pontos menetrendiség szim-
bólumának. Így a Railjetektől sem várhattunk el svájci időzítést. 
Azonban a helyzetet tovább rontja, hogy Rosenheim és Freilassing kö-
zött felújítási munkálatok zajlanak, sokszor felére csökkentve a kétvá-
gányú pálya kapacitását. 
A rövidke német szakaszon még három évig eltarthatnak a korlátozá-
sok. Nem meglepő a fentiek fényében, hogy a Bécs–Zürich vonatok 
pontossága kritikán aluli volt az elmúlt hónapokban. 
A brit Today’s Railways Europe magazin tudósítása 

Összeállította: 
Bartha Géza
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Lang István (Szombathely), Varga Ferenc (Füzesabony). A rejtvény helyes megfejtése: Jedlik Ányos, 20, Alállomás 
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Vízszintes
1. Német város
4.  Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyei község
6. Nõi név
10. Pinokkió is ez 
13. Kozmetikai kezelési felület
17.  Mérges növény, az ernyõsök 

családjában
19. Nadrágrögzítõ
21. Pöszméte
23. Baranya megyei község
24.  Zenében kidomborítva  

(... rilievo)
25. Szolmizációs alaphang
26. Sereg
28. Osztrák város (... Ischl)
30. USA állam.
32. Méretre vág
34. Férfinév.
36. Sír
38. Akkumulátorok egyik fajtája

40. Magyar tó
42. Téli sport
43.  Lope de Vega színmûve 

(Donna ...)
45. Továbbá
46. Egyiptomi isten
48. Neodímium vegyjele
49. Fedezékébe
51.  Herczeg Ferenc színmûve 

(... róka)
53. Cégforma
54. Erbium vegyjele
55.  Egykedvû, kedélytelen,  

kedvetlen
56. Indulatszó
57. Logaritmus
59.  Komárom-Esztergom  

megyei község
61. technécium vegyjele
62. Szkandium vegyjele
63. Római szám
64. Hajdú-Bihar megyei község

66. Nyújt, költõien
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vesszõparipa 
69.  Egyfajta érzés  

(pl. gyomorban)
72. Lengyel folyó
74.  Amerikai légitársaság 

(PAN-...)
75. Brit folyó
77. A mélybe
78. Portéka
80.  Darvas József színmûve  

(Részeg ...)
81. Mátka
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99.  Ázsiai állat
100.  Francia fizikai Nobel-díjas 

(Luis Eugéne Félix).
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4. Román folyó
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7. USA-beli város (... York)
8.  Általában azt a szerszámot  
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9. Orvos
10. Földszint
11. Társasjáték figurája
12. Gally
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(A ...)
16. Szólmizációs hang
18.  Sütõ András színmûve  

(Káin és ...)
20.  Keresztény kegyhely  

(... Dolorosa)
22. Hullik
24. Nigériai város
27.  Brit grófság (Hereford ... 

Worchester)
29. Római szám
31. Belsejében fojtó
33. Bodajk végén
34. Zúdit

35. Jut neki hely
37. Középen bírál
39. Rassz
41. Stroncium vegyjele
44. Áruház
47. Magyar zeneszerzõ (Jenõ)
48. Jugoszláv város
50. Pap cselekszi
52. Kés jelzõje
54. Az EU közös valutája
55. Görög betû
56. A máj váladéka
58. Vas vegyjele
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60. Vas megyei község
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63. Féktelen
65. Baranya megyei község
66. Kerti eszköz
67. hélium vegyjele

68.  Fontos anyag optikai,  
nevezetesen polározó  
készülékek készítésére

70. Mögé népiesen
71. Taszít
72. Bróm vegyjele
73. ..., -rõl
74. Orvosi alkar (... brachium)
76. tulajdonképpeni „én”
77. Férfinév
79. Egyiptomi isten
81.  Komárom-Esztergom  

megyei község
83. Szópótló szó
84. Úszás jelzõje lehet
86. Berillium vegyjele
87. Régen élt elõd
89. Argon vegyjele
91. Séta közepén
93. Mellesleg (... passant)
95. USA-beli város (... Paso)
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