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Március 17–20.
között lezajlottak
az Üzemi Tanácsi
és Munkavédelmi
Képviselõ válasz-
tások. Az eredmé-
nyes lebonyolítás
a Választási Bizott-
ságokba delegált
munkavállalók ha-

tékony részvételének köszönhetõ. Felké-
szült Kollégáink jó elõkészítés mellett,
mondhatom hibák nélkül szervezték meg
és bonyolították le a voksolásokat.

Szintén köszönet illeti mindazon tagja-
inkat, akik résztvettek a választásokon, s
szavazataikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a
Mozdonyvezetõk Szakszervezetének kép-
viselõi jussanak be a területileg illetékes
testületekbe. Miután a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
munkavállalói létszámának négyötödét a
mozdonyvezetõk teszik ki, nem mindegy,
hogy a területeken, majd a Központi Üze-
mi Tanácsban, illetve a Központi Munkavé-
delmi Bizottságban milyen súllyal tudjuk a
mozdonyvezetõk érdekeit képviselni. Va-
lószínûleg nem vállalok túl nagy kockáza-
tot azzal, ha ma még a választások ered-
ményeinek ismerete nélkül, úgy gondo-
lom, hogy a MOSZ delegáltjai fognak a
munkavállalók érdekeiért dolgozni a testü-
letekben. Felelõsségük ezért meg fog sok-
szorozódni. Figyelembe kell majd venniük
a delegálóik érdekeit, de más munkaválla-
lók ügyeit is kellõ hatékonysággal kell majd
képviselni szakszervezeti hovatartozásuktól
függetlenül. 

Korrekt választásokon keresztül méret-
tettek meg a szakszervezeti támogatottsá-
gok a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél. Üröm az
örömben, hogy hasonló korrekt választá-
sokra a szintén újonnan alakult Gépészet
Zrt-nél valahogy nem került sor. A VSZ és
VDSZSZ választások nélkül – leosztva a he-
lyeket egymás között – megalakította a
Központi Üzemi Tanácsot, anélkül, hogy
errõl a többi szakszervezetet értesítette
volna. A GÉPÉSZET-nél dolgozó MOSZ-ta-
gok képviseletét a nem éppen jogszerûen
létrehozott testület fogja majd ellátni. Már
most megígérhetõ, hogy a GÉPÉSZET Zrt-
nél kialakított MOSZ képviseletet tudjuk
garantálni a TRAKCIÓ Zrt-nél lévõ VSZ és
VDSZSZ tagok részére is.

Visszatérve a TRAKCIÓ Zrt. választásai-
hoz. Még egyszer köszönet a szavazóknak,
köszönet a bizottsági tagoknak és köszönet
azoknak a munkáltatóknak, akik jogszabá-
lyi kötelezettségüknek maradéktalanul ele-
get tettek.

A nem hivatalos végeredmény alapján
76% feletti részvétel mellett 90% feletti
arányt ért el a Mozdonyvezetõk Szakszer-

vezetének támogatottsága mind az Üzemi
Tanácsi, mind a Munkavédelmi Képviselõk
terén.

A bizonyítás a megválasztott testületek
kezében van!   

Kiss László
elnök

szerkesztõi jegyzet

Köszönjük meg magunknak!
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elsõ kézbõl

Beszélgettünk Bécsi Gábor úrral 
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Területi Vontatás-szolgáltatási 
Központ Debrecen vezetõjével

Mióta végzi a munkát?
1976-ban szereztem a felsõfokú vontatási vizsgát, azóta dolgozom
vontatási területen különbözõ beosztásokban. 

Milyen képesítései vannak?
Gépészmérnöki alapképzettségem van. Emellé nagyon hamar
gazdasági mérnöki képzettséget szereztem. Ez segít gazdasági ese-
mények elemzésében és a munkaszervezésben. A munkát végzõ
ember tevékenységét úgy kell szervezni, hogy õ azt biztonságosan,
minél kisebb tévesztés lehetõségével és hatékonyan végezze el.
Körülbelül így foglalható össze a gazdasági mérnöki gondolkodás
lényege. Két éve szerzett képesítésem a középfokú angol nyelv-
vizsga. Mindenkinek javaslom, aki szeretné az üzleti folyamatokat
jobban érteni, tanuljon angolul, az angol nyelvbõl és az angol gon-
dolkodásból jobban megérthetõ az ipari forradalom utáni üzleti
élet.

Milyen elképzelései vannak az átalakulást követõen?
Óriási lehetõség van elõttünk. Kialakíthatunk egy jó gazdasági tár-
saságot. Gondolkodhatunk, alkothatunk. Személy szerint is ezt ér-
zem. Ez a társaság olyan lesz, amilyennek mi alakítjuk. Persze ez
nem megy könnyen, sokat kell dolgozni érte. Az üzletet a hitel
tartja életben. Ez nem csak pénzkölcsönzést jelent, hanem bizal-
mat, hogy a másik fél eleget tesz a vállalt kötelességének, és olyan
módon, ahogy vállalta. 
Megrendelõinkkel való kapcsolatban elégedettségüket kell meg-
szereznünk. Ennek kapcsán tárgyalnunk kell velük, problémáikkal
azonosulni és alkotó módon továbbgondolni, ez a hosszú kapcso-
lat alapja.
Beszállítóinkkal szemben igényesnek kell lennünk. Saját munka-
társainkat ezekhez a kapcsolatokban partnerként kell tekinteni.
Ezek a sarokkövek, melyekre a Trakció épülete felépül. Állandó in-
novációra van szükség. Reagálni kell a piaci mozgásokra, megren-

delést kell gerjeszteni. Ezek új gondolatok az önálló társaságban.
Ezektõl függ jövõnk. 

Mi a véleménye az érdekegyeztetésrõl?
Ha az érdekegyeztetés az, ami a neve, vagyis érdekek egyezteté-
se, akkor értelmes idõtöltés minden résztvevõ számára. Az érdek-
egyeztetést együttes gondolkodásnak tekintem. Továbbra is fenn
kívánom tartani azt a gyakorlatot, hogy beavassam a munkatársa-
kat aktuális kérdésekbe. Természetesen minden érdekegyeztetési
fórumon olyan dolgokat érdemes felvetni, melyek megoldása a
résztvevõk kezében van. Ilyennek tekintem helyben a közlekedés-
biztonság, a helyi munkakörülmények, vonatelosztás, személyzeti
forduló, indokolatlan energia felhasználás, jármûkezelés kérdése-
it. 
Az új társaságunkban közös érdek a társaság piacon maradása.
Méltó a munkás a maga bérére, de ezt meg kell termelnünk. Az
õszinteség itt is kifizetõdõbb. Veszélyes dolog érdekek egyezteté-
se helyett az egymás hibáira játszás. Meggyõzõdésem, hogy ez
minden szintre igaz.

Hogy ítéli meg a MOSZ-t ezen belül?
Korrekt tárgyalópartnerek. Jó stratégiájuk van saját érdekeik érvé-
nyesítésére.

Azzal, hogy külön vált a Fenntartás jobbak lesznek-e a vontató-
jármûvek, hisz most már szerzõdéses viszony van?
A több mint 30 éves jármûvek nem lettek egy csapásra fiatalab-
bak, korszerûbbek. A Gépészet Zrt beszállítónk, igényesnek kell
lenni velük, ettõl várható a megbízhatóbb jármû. Õk megfelelõsé-
gi nyilatkozattal adják ki javításból a mozdonyokat, ezt kell szá-
mon kérnünk. Egy-egy szolgálatképtelenség tárgyalása élesebb
lesz a korábbinál. Javítanunk kell saját munkánkat a mûhellyel va-
ló napi kapcsolatban. Itt a mozdonyvezetõkre is gondolok, példá-
ul az üzemnaplót rendeltetésének megfelelõen  kell használnunk. 
Az ütemes menetrend, az ukrán és román tehervonati fellendülés
miatt alig van tartalék a rendszerben. Ez fegyelmezettséget és a
korábbinál több, pontosabb munkát igényel mindenkitõl. Tudo-
másul kell vennünk, hogy a tehervonati megrendelést is ugyanúgy
kell kezelni, mint az intercityt.

A mellékvonalak esetleges személyvonati szünetelése érinti-e a
területet, ha igen akkor ez, hogyan befolyásolja a mozdonyve-
zetõk foglalkoztatását?
A május 31.-tõl meghirdetett intézkedések területünket 10 fõvel
érintik. Létszámhiányunk ennél jóval nagyobb, tehát a túlmunkál-
tatás mértéke csökken.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az utánpótlás képzését folytassuk,
hiszen rövidesen 84 mozdonyvezetõ éri el a nyugdíjkorhatárt. Re-
ményeim szerint nem csak csökkenés, hanem megrendelés bõvü-
lés is lesz. 

Milyen jövõbeni elképzelései vannak munkaterületén?
Új megrendeléseket akarok szerezni. Ezért lobbizni kell. Meggyõ-
zõdésem Debrecen és Nagyvárad egymást segítve óriási fejlõdési
lehetõség elõtt áll. A két várost közvetlen vasútvonalnak kell ismét
összekötni. Erre EU forrás is igényelhetõ. Az elmúlt hónapban Kí-
nából Hamburgba tartó kísérleti vonatot vontattunk Záhonytól Fe-
rencvárosig, ez is biztató fejlemény. Munkatársaimat arra buzdí-
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tom, hogy a megrendelõinkkel udvariasak, elõzékenyek legyenek,
segítsenek nekik a megrendelés megfogalmazásában, átgondolá-
sában, és a teljesítését kövessék nyomon. Egy biztos, a változatlan-
ság kényelme nem tartható. (A vasutasokról egyébként van egy
ilyen kép a társadalomban, gondolok itt az elmúlt év
„Hasutasok”c filmjére, paródiájára.)
Emellett a mozdonyvezetõk és felvigyázók elhelyezési körülmé-
nyeit javítani akarom Debrecenben, Mátészalkán és Záhonyban.
Az épületek bérbeadójával közösen keressük ennek anyagi forrá-
sát.

Mióta vasutas, rövid szakmai önéletrajzáról, ha mesélne?
1975-ben létesítettem munkaviszonyt a MÁV-nál, a záhonyi Von-
tatási Fõnökségen. A kiképzések és szakmai gyakorlat után veze-
tõmérnöknek neveztek ki. A szállítási csúcs igényelte vontatási fel-
adatok megszervezése mellett feladatom volt az átrakókörzetben
történõ fejlesztési folyamatok team munkáiban való részvétel. Si-
keresnek tartom a vontatási telep teljes rekonstrukcióját, a ten-
gelyátszerelõ létesítését és a fényeslitkei kocsijavító bõvítését. Kez-
dettõl fogva élére álltam a mûszaki-gazdasági folyamatok hatéko-
nyabbá tételéhez szükséges informatikai alkalmazásoknak.
1986-ban Debrecenbe kerültem a MÁV Debreceni Vasúti igazga-
tóságra, az akkor újjáalakult Gépészeti Osztályra. Az egységes,
mûszaki-gazdasági gondolkodás alkotó alkalmazását szélesítettem
a jármûfenntartás és üzemeltetés, a vontatójármû energia felhasz-
nálás irányítása területén. 
Közben a BME Mérnöktovábbképzõ Intézetében több, irányítói
munkát hatékonyabbá tevõ tanfolyamot végeztem értékelemzés,
közkapcsolatok, döntéstámogató technikák témakörökben, és mi-
nõségügyi mérnöki címet szereztem. A Gépészeti Szakigazgatósá-
gon 1999-ben indított minõségirányítási rendszer kiépítése során
a projekt irányító team tagjaként végeztem elemzõ, rendszerezõ,
eljárási utasításkészítõ munkát. 2003-ban dolgoztam a MÁV szer-
vezet átalakító projektben. 
2003-tól szorosabban vontatással foglalkozom, különösen a teher-
szállítás hatékonyságával, a mozdony és személyzetirányítás folya-
matainak rendszerével. Helyi szinten úgy szerveztem meg a moz-
dony és személyzetforduló készítést, a szolgálatok tervezését,
hogy az új vontatásirányítási rendszerre való áttérés nem okoz tö-
rést. Most kezdjük alkalmazni majd ezt a rendszert. Az oktatások
rövidesen elkezdõdnek. A korszerû informatikai rendszerben va-
lós idejû információk lesznek, ezzel a korábban említett megren-
delõi megelégedettséget fogjuk javítani. 

Családjáról, ha mondana pár szót?
Családom nagyon sok dologban van segítségemre. Feleségem ma-
tematikus, informatikus, vele a rendszerben való gondolkodást, lá-
nyom középiskolai tanár, vele a nyelvi kommunikációt, fiam ta-
nársegéd a Mûegyetemen, vele a korszerû mérnöki megoldásokat
tudom megbeszélni. Legkisebb fiam egyetemista, tõle az ifjú hu-
szonévesek gondolkodását tanulom, tapasztalom. Vannak unoká-
im, a legnagyobb egyik kedvenc szórakozása nézni, mikor a „vén-
egyvenhájmas húzza az intejszitit”.

Szabadidejében mi a kedvenc idõtöltése?
A házunk és kertjének rendben tartása mellett szeretek a termé-
szetben kalandozni. Az elmúlt évben a Pilis-
ben és a Börzsönyben  túráztunk, dunaka-
nyari szállással, dunai úszással. Ez évben er-
délyi túrát tervezünk.  Rendszeresen járok
uszodába, szerencsére a debreceni sport-
uszoda este fél 10-ig nyitva tart. A bõvebb
nagycsalád, és kiterjedt baráti kapcsolataink
is gyakran jelentenek felüdülést.

Köszönöm a beszélgetést, és a tervei
megvalósításához sok sikert kívánok. L.S.

Tájékoztató a
GySEV ZRt-nél 
történõ KSZ-, és
bértárgyalásokról

A 2007-es, igen gyatra bérmegállapodás (mely a MOSZ sopro-
ni helyzetének stabilizálása miatti kényszerû, elkerülhetetlen
kompromisszum volt) után fõ cél lett, hogy a GySEV Zrt. moz-
donyvezetõinek bérét versenyképes szintre igyekezzünk emelni.
A jelenlegi állapot szerint bérünk Közép–Európában a legalacso-
nyabb, jóval elmarad az államvasúti kollégákétól is. Kötelezõ
munkaidõnk emellett magasabb.

Már a tárgyalások kezdetén világossá vált, hogy sem a cég, sem
a két másik reprezentatív szakszervezet nem látja szükségesnek a
mozdonyvezetõk jövedelmének megfelelõ szintre fejlesztését, il-
letve bérbesorolásunkat jónak tartja, ezen változtatni nem óhajt.
Látható tehát, hogy helyzetünk nem ad okot bizakodásra, nem
számíthatunk könnyû gyõzelemre.

A 2007. 12. 21-i ÉT ülésen a munkáltató 3,3%+0,5% (az auto-
matizmus okán) alapbér-emelésre tett javaslatot. A GyDSZSZ és a
VSZ ezzel szemben 10% bérfejlesztést javasolt, míg a MOSZ tar-
totta az elõzetesen írásban tett, 12-14%-os nettóemelésre, illetve
a bértábla 12%-os felszorzására vonatkozó indítványát. Világos
volt, hogy a munkáltató nem hajlik javaslataink elfogadására, to-
vábbá a hatályos KSZ miatt nyomásgyakorló képességünk korláto-
zott. Ezért a Mozdonyvezetõk Szakszervezete bejelentette a KSZ
felmondására irányuló szándékát, melyet a munkáltató tudomásul
vett, a VSZ és a GyDSZSZ azonban nem támogatott.

Az egyeztetések folytatódtak, és bár a MOSZ újabb és újabb ja-
vaslatokat terjesztett elõ, a munkáltató hajthatatlannak mutatko-
zott a lényeget érintõ kérdésekben, és nem látszott annak a lehe-
tõsége, hogy a soproni mozdonyvezetõk bérhelyzete lényegesen
megváltozzon. A munkáltató javaslatai mind további pótlékokra,
illetve teljesítményfüggõ juttatásokra vonatkoztak. Az elõbbi non-
szensz, hiszen jövedelmünk így is túlságosan pótlékfüggõ (adott
esetben a bruttó havi kereset több mint 60%-a pótlék lehet!!!), az
utóbbi pedig elfogadhatatlan, hiszen egy mozdonyvezetõnek nem
adatik beleszólása abba, hogy napi szolgálatai során milyen, és
mennyi munkát végez el (még a menettartam szerinti juttatás, és
annak hátulütõi is felsejlettek régrõl).

Folytatódott tehát az idõhúzás, a hangulatkeltés, hiszen az idõ
most is a munkáltatónak dolgozik, a bérmegállapodás nyilvánva-
lóan az alkalmazottaknak sürgõs. Sürgõs, de nem mindenáron! A
munkahelyi hangulat romlása, a szakágak között szított ellentét
odáig fajult, hogy a munkahelyen (elsõsorban nem mozdonyveze-
tõ) kollégáink hányták a szemünkre, hogy a MOSZ miatt nincs
megállapodás, és ezért nem jutnak hozzá 2008-as, emelt bérük-
höz. Pedig nem nehéz utánaszámolni, hogy havi bruttó 4-5000
Forintos emelésért nem sürgõs megállapodni, érdemes idõt és
energiát fektetni egy korrekt megállapodás érdekében.

Eleinte úgy tûnt, a többi szakszervezet, – ha nem is támogatja
maradéktalanul elképzeléseinket –, nem fog különalkut kötni a
céggel. Ezt támasztotta alá pl. a Kisalföld címû megyei napilapban
február hatodikán megjelent cikk, melyben a GyDSZSZ nagyjai
határozottan állították, hogy harcolnak 10%-os követelésük érde-
kében (nem mellesleg a cikk tartalmaz néhány gyomorforgató
csúsztatást, és „téves” információt, többek között a mozdonyve-
zetõk helyzetét illetõen, mely helyzet megítélésében a nyilatko-
zók ráadásul tökéletesen inkompetensek).

Késõbb azonban egyre több jel mutatott arra, hogy munkálta-
tónk, és a többi szakszervezet alig várja, hogy a KSZ-t felmondjuk,
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és megköthessék azt saját szájízük szerint, a MOSZ partvonalra
szorításával. Erre jogilag minden lehetõség adott.

Szándékukat, kétséget kizáróan bizonyítja az a javaslat, melyet
a munkáltató február 21-én terjesztett elõ, 6,0%+0,5% (automa-
tizmus) béremeléssel. A MOSZ ezt elfogadhatatlannak tartotta, de
a munkáltató a másik két szakszervezettel egyetértésben bér- és
KSZ megállapodásként aláírta, azt egyoldalúan életbe léptette (a
megállapodás nem KSZ módosító érvényû, a munkáltató a
GyDSZSZ és a VSZ kérésére élt azzal a jogával, hogy a KSZ-ben
rögzítetteknél magasabb juttatást biztosítson alkalmazottainak).

Át kellett gondolni tehát, hogy ragaszkodunk-e korábbi szándé-
kunkhoz, vagy módosítunk a taktikán, és megpróbálunk egyéb le-
hetõséget keresni a nyomásgyakorlásra, érdekeink érvényesítésé-
re.

Jelenleg a GySEV végrehajtó szolgálatánál a hangulat minden
eddiginél rosszabb, a kollégák csalódottak, elkeseredettek, be-
csapva, semmibe véve érzik magukat. A korábbi kellemes, szinte
családias hangulat a múlté, a légkör nagyon feszült. Eddig volt mo-
tiváció, érezhetõ volt a megbecsülés, látszott perspektíva, volt jö-
võkép. Most, bár láthatóan jól megy a cégnek, ebbõl semmit nem
veszünk észre. Megindult az elvándorlás, egyre többen távoznak,
vagy szándékoznak távozni a cégtõl a lehetõségek szerint, mégis

azt halljuk, hogy itt minden rendben, és nem értik, mi a problé-
mánk, miért nem érezzük jól magunkat.

Nem mellékes az sem, hogy a vállalat további ötven mozdony-
vezetõ-gyakornok felvételét tervezi, konkrét foglalkoztatási elkép-
zelések nélkül, azaz nem látszik, hol kíván számukra munkát biz-
tosítani. Amennyiben mégis létezik valamilyen foglalkoztatáspoli-
tikai koncepció, arra munkáltatónk nem vállal garanciát, így ezt el-
fogadhatatlannak tartjuk.

Felmérést végeztünk a tagság körében, hogy melyik stratégiát
kövessük a további tárgyalások során, nevezetesen: törekedjünk a
minél hamarabbi megegyezésre, vagy vessünk be minden jogsze-
rû eszközt (akár sztrájkot is) annak érdekében, hogy bérhelyzetün-
ket végre rendezzük. Egyértelmûen kiderült,
hogy a mozdonyvezetõk elhatározottak, egy-
ségesek abban, hogy ez az állapot tovább
nem elfogadható, minden jogszerû lehetõsé-
get megragadva ezen változtatni kell.

Helyzetünk igen nehéz, mégis, a tagság
egységét, eltökéltségét látva joggal bízhatunk
abban, hogy részünkrõl mindent meg tudunk
tenni ennek javítása érdekében.

Vas László

GKM-fórum a térségi vasutak kérdésérõl
2008. március 4-én Felsmann Balázs, a

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium inf-
rastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitká-
ra tartott fórumot Kisbéren. A fórum tárgya
a Nyugat-Dunántúli és a Közép-Dunántúli
Régiókban lévõ országos közforgalmú sze-
mélyszállítás szüneteltetésére javasolt vas-
úti mellékvonalak térségi üzemeltetésének
kérdései, lehetõségei, illetve a vasútvona-
lak további hasznosítása volt. A 2007. de-
cember 11-i megállapodásnak megfelelõen
erre Szakszervezetünk is meghívást kapott.
Az Elnök Úr megbízása alapján Balogh
Norbert kollegámmal képviseltük a MOSZ-
t. A fórum 5 vonalat, nevezetesen a 2b, 5,
16, 22 és a 45 számúakat érintette. Meg-
nyugvással és örömmel töltött el minket,
hogy szinte tele volt a tanácsterem. Zala-
lövõtõl–Esztergomig a 39 érintett település
szinte minden önkormányzata képviseltet-
te magát.

Részvételünk kétoldalú volt. Elõször is
nem titkolt szándékkal kíváncsiak voltunk,
a polgármesterek mennyire érzik fontosnak
ezt a kérdést, és mennyi információt ad a
GKM azzal kapcsolatban, hogy mire szá-
míthatnak a késõbbiekben. Másodsorban a
2b vonal mentén, mint érintettek, a telepü-
lések polgármestereivel folytatott párbe-
széd részeként hallgattuk az elõadást.

A fórum elsõ felében a Szakállamtitkár
Úr tartott rövid ismertetõt a GKM elképze-
léseirõl, valamint jelezte, hogy ezt a fóru-
mot egy folyamat záróeseményének tekin-

ti. A prezentációval színesített elõadáson
viszont elhangzottak érdekes és eddig nem
ismert, illetve nem így kommunikált infor-
mációk. A GKM tájékoztatásai mindezidáig
a személyszállítás önkormányzatok általi
térségi üzemeltetésérõl szóltak. Most vi-
szont kiderült, hogy már a teljes vasútvonal
üzemeltetése a tét. Az önkormányzatoknak
jelezniük kell, hogy óhajtanak-e térségi vas-
utat. Ha igen, akkor a GKM pályázatot ír ki
az üzemeltetésre, várhatóan 2008 elsõ fél-
évében. Az önkormányzatoktól ún. hozzá-
adott értéket kérnek, mint például a meg-
állóhelyek állapotának megóvása, parkolók
kialakítása, a megállóhelyek megközelíthe-
tõségének javítása, a helyi és vasúti közle-
kedés összehangolása. A Szakállamtitkár Úr
továbbá elmondta, hogy a tehergépjármû-
vek úthasználati díjából 2-5 milliárd forin-
tot fordítanak a kialakítandó térségi vasutak
fejlesztésére. Ezt a bejelentést azonban a
jelenlévõk kétkedve fogadták.

Az idõkorlát ellenére a fórum második
részében lehetõség volt hozzászólásokra,
kérdések feltevésére. A sok hozzászólásból
nyilvánvalóvá vált, hogy minden jelenlévõ
egyöntetûen kiáll a személyszállítás meg-
tartása mellett. Viszont egyértelmûen jelez-
ték, hogy meg akarják ismerni a legapróbb
részleteket is. Észrevételezték a korábban
kiadott tájékoztatások és a most elhangzot-
tak közötti ellentmondásokat is. Javasolták,
hogy ez ne egy folyamat zárása, hanem a
térségi párbeszéd kezdete legyen.  Egyhan-

gú kérés volt, hogy a továbbiakban vona-
lanként folytassanak tárgyalásokat. Továbbá
hozzáfûzték, hogy a menetrend már évek
óta nem megfelelõ, és többek között ennek
köszönhetõ a csökkent utasforgalom. So-
kan úgy vélekedtek, hogy az e vonalak
mentén lakókat „másodosztályú állampol-
gárokként kezelik”.

A fórum végén utolsóként kértem szót.
Megköszönve a MOSZ részérõl a meghí-
vást, néhány észrevételt tettem. Többek
között felhívtam a figyelmet, hogy a pre-
zentációban elhangzott 1000 fõs minimális
utaslétszámmal ellenben ezt az értéket ko-
rábban lényegesen alacsonyabban határoz-
ták meg. Mivel a mellékvonalak többnyire
ráhordó szerepet töltenek be, megkérdez-
tem: Készült-e tanulmány arra vonatkozó-
an, hogy milyen mértékû csökkenést okoz
e vonalak megszûnése a fõvonalakon, és
milyen következményei lehetnek? Végez-
tek-e felmérést az ennek következtében
esetlegesen megnövekedõ autóbusz forga-
lom hatásairól?

Bízom benne, hogy
nem volt eredményte-
len a fórum, és a GKM
nem tesz további át-
gondolatlan lépéseket
– fõleg nem az érintet-
tek véleménye ellené-
re.

Bartha Géza
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Fórumot tartott Szerencsen Felsmann Balázs 
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium infrastruktúráért felelõs szakállamtitkára

Március 13-án fórumot tartott Szerencsen
Felsmann Balázs a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium szakállamtitkára. A házi-
gazda Rónavölgyi Endréné, Szerencs város
polgármester asszonya volt. A Mozdonyve-
zetõk Szakszervezetét Szabó Zoltán  és
Sáfrány Csaba a szerencsi tagcsoporttól
képviseltük. 
A szakállamtitkár úr egy, a GKM honlapján
is megtalálható prezentáció bemutatásával
ismertette az elképzeléseket a mellékvona-
lak további mûködtetésérõl. Az elképzelés
lényege az, hogy az álam, illetve a MÁV ke-
zelésébõl kikerülnének ezek a vonalak, és a
helyi önkormányzatok mûködtetnék to-
vább. A GKM úgy gondolja, hogy ez a fajta
mûködési mód hatékonyabb, gazdaságo-
sabb, és rugalmasabb lenne a mostaninál.
A meghívott polgármesterek nem lelkesed-
tek túlzottan a lehetõségért, leginkább gaz-
dasági aggályaiknak adtak hangot. Vitatták
az utasszámlálás korrektségét, és felvetet-
ték a MÁV felelõsségét a menetrend körüli
anomáliák miatt. A témához kapcsolódva
Szabó Zoltán (MOSZ) tájékoztatta a jelen-
levõket arról, hogy szakszervezetünk élt a
MÁV, és a GKM által felkínált lehetõsséggel,
és az általunk felterjesztett menetrendet,
amely a 98-as vonal csatlakozási problémá-
it orvosolja részben elfogadták. Továbbiak-
ban  is fogunk  olyan  javaslatokat  tenni
amelyek a  mellékvonalakon  élõ  emberek
közlekedésén  javítani  szándékozunk. 
Felhívtuk az államtitkár úr figyelmét arra,
hogy a mivel még nagyon kiforratlan látjuk
a helyzetet, nem kívánunk konkrét véle-
ményt nyilvánítani az  átalakításról. Megíté-
lésünk szerint ugyanis ez az egyeztetés a
GKM, és az Önkormányzatok kompetenci-
ája.  Kértük a szakállamtitkár úrtól, hogy a
döntési folyamatban, – az eddigieknek
megfelelõen – továbbra is biztosítsanak

részvételt a Mozdonyvezetõk Szakszerve-
zetének, mivel érintettek vagyunk az álta-
lunk képviselt munkavállalókon keresztül.
Erre õ ígéretet tett. 
Magánemberként, akik mellékvonalon la-
kunk, és dolgozunk, arra kértük, hogy füg-
gesszék fel a mellékvonalak ügyét 2010-ig,
hiszen ekkor sor kerülhet a személyszállítás
liberalizálására, és nõhet a befektetni vá-
gyók köre. Felhívtuk a figyelmét arra is,
hogy a jelenlegi világpiaci kõolaj árak miatt
a vasúti szállítás versenyképessége nõni
fog, ezért a vasútnak VAN jövõje, minden
szegmensében. 
Ezután az államtitkár úr egyenként vála-
szolt a feltett kérdésekre, felhívta a polgár-
mesterek figyelmét arra, hogy ne azonosít-
sák az átalakítást a megszüntetéssel, és ne
ellenezzék csak azért, mert bizalmatlanok
az újjal, a változással szemben. Tájékoztat-
ta a polgármestereket  arról,  hogy az  adott
vonalszakaszokat  nem egyszerre  kívánja
más közlekedtetési formában üzemeltetni,
hanem két-három vonal más tulajdonba

adásával folyamatosan akarja megvalósíta-
ni. Ez nem nagyon nyugtatta meg az önkor-
mányzatok képviselõit, és a fórum felemás,
zaklatott hangulatban zárult. 
Zárszóként a házigazda, Rónavölgyi
Endréné, azt hangsúlyozta, hogy a tapasz-
taltak alapján az a legfontosabb, hogy még
több eszmecsere legyen az ügyben, keresni
kell a konszenzus lehetõségét, és nem sza-
bad az érintettek nélkül dönteni. Ebben bí-
zunk mi is a MOSZ részérõl, és ebben a re-
ményben tevékenykedünk továbbra. Amit
pozitívumként le lehet
levonni az, hogy  az
államtitkár úr szavai-
ból  kitûnt, a további
üzemel te té sekhez
szükséges szakképzett
munkaerõt: lásd moz-
donyvezetõt, jelenleg
csak a MÁV Trakció
Zrt. tudja  biztosítani.

Szabó Zoltán

Jövõkép???

Információk Svájcból
A Vasutak felépítése

A svájci sínhálózat hossza körülbelül
5063 km. A pályát mind személy, mind
áruszállítás céljából használják és
majdnem teljesen villamosított. A pálya
egy normál nyomvonalú (3681 km) és

egy keskeny nyomvonalú (1382 km) hálózatból tevõdik össze. A
Svájci Vasúthoz 3007 km pálya tartozik, 245 km-rel a BLS
Lötschberg Vasút AG rendelkezik, és a maradék szakaszkilométe-
ren 48 vasúti társaság osztozik.

Svájcban szárazföldön évente összesen kb. 101,4 milliárd km-

nyi személyforgalmat
bonyolítanak le és ez a
tendencia emelkedik. A
tömegközlekedés ebbõl 18 %-ot tesz ki. Ennek a mintegy 18,8
milliárd kilométernek kb. 75 %-a esik a vasúti közlekedésre. Átla-
gosan minden svájci évente 47 alkalommal közlekedi vasúton, át-
lagosan 42 km-t tesznek meg. Az áruszállítás összesen kb. 8,7 mil-
liárd tonnakilométert tesz ki évente. Ebbõl a vasút megközelítõleg
8,7 milliárdot teljesít. Az Alpokat átszelõ összes áruszállításból
Svájc mintegy 20 nettó tonnát, azaz 71 százalékot a vasúton bo-
nyolít le.

A Svájci Vasút (SBB), mely nagyságrendileg messze a legna-

nemzetközi hírek
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gyobb vasút Svájcban, 28000 munkavállalót, közülük 3500 moz-
donyvezetõt alkalmaz.

A személyszállításban a vonatok 95%-a minimum 5 perc késés-
sel közlekedik, az áruszállításban a vonatok 95 %-a kevesebb,
mint 31 perc késéssel érkezik meg. Az SBB 1300 mozdonnyal és
vontatójármûvel rendelkezik.

Szakszervezetek
A vasutaknál 4 szakszervezet mûködik, melyek a munkavállalók

érdekeit képviselik a vasúttársaságoknál. A Svájci Vasúti és Közle-
kedési Dolgozók Egyesülete (Schweizerischer Eisenbahn- und
Verkehrspersonal-Verband – SEV) politikailag a szociáldemokrata
párthoz kötõdik és mintegy 46000 munkavállalót képvisel az
egész tömegközlekedésben (busztársaságoknál). 

Transfair a tömegközlekedés, a közigazgatás, posta/logisztika,
kommunikáció és a szolgáltatások területén mûködõ szakszerve-
zet, mely kb. 3000 munkavállalót képvisel a vasútnál.

KVöV a káderszervezete a vasútnak. 
A Svájci Mozdonyvezetõk és Gyakornokok Egyesülete (VSLF)

egy politikailag és felekezetileg független szervezet, mely csak a
mozdonyvezetõket képviseli. A VSLF-nek megközelítõleg 1300
tagja van és 6 vasúttársaságnál szociális partner. A vasúttársaságok
mindegyikénél van Kollektív Szerzõdés, melyek a munkafeltétele-
ket és a bérezést szabályozzák. A VSLF is aktívan részt vesz az ez
irányú tárgyalásokon.

Bértábla a Svájci Vasútnál
A mozdonyvezetõket a 11-15-ös szintre sorolták be. A bérek

éves szinten svájci frankban értendõk. (Egy svájci frank 163,46 Ft)
1. szint 39555-57135 CHF   

11. szint 58073-83884 CHF   

12. szint 60455-87324 CHF.   
14. szint 65607-94766 CHF.   
15. szint 68396-98794 CHF.   
29. szint 128617-185780 CHF.   

A béren kívül havonta juttatásként 800-1200 CHF illeti meg a
munkavállalókat. 

A Svájci Vasútnál a heti munkaidõ 41 óra és évente 5 hét szabad-
ság jár.

Egyéb munkakörök besorolása:
Állomásfõnök 7-tõl 18-ig  
Szakmunkás 15-tõl 29-ig  
Pályamunkás  1-tõl 5-ig  
Csoportvezetõ vágányszerelõ 9-tõl 14-ig  
Iparosmester 7-tõl 10-ig  
Tolatásvezetõ 7-tõl 9-ig  
Kocsirendezõ 4-tõl 9-ig  
Vonatkísérõ 7-tõl 10-ig  

Általános helyzet

Megbeszélések zajlanak arról, hogy megkötésre kerüljön egy
szakmai kollektív szerzõdés, mely az általános munkafeltételeket
szabályozná a normál nyomtávú vasutaknál. 

A VSLF-nél is megfontolás alatt áll annak a lehetõsége, hogy a
vasutaknál egy saját, mozdonyvezetõkre kiterjedõ kollektív szer-
zõdést kössenek.

A Kollektív Szerzõdés 2010-ig hatályos a Svájci Vasútnál, ennek
az újratárgyalása lesz a következõ nagy feladat.

KL/KL

Nyugdíjba vonulni… de mikor? (Nyugdíjrendszerünk változásai)

a jogtanácsos válaszol

Mielõtt a rokkantsági, baleseti rokkant-
sági nyugdíjra vonatkozó fontosabb szabá-
lyokat tárgyalnánk, nézzük az ún. rehabil-
itácós járadékot, illetve az egészségkároso-
dott személyek szociális járadékait.

Mint említettem az egészségkárosodást
szenvedett személyek számára 2008. janu-
ár 01-én lépett hatályba új társadalombiz-
tosítási ellátásként a rehabilitációs járadék.
A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi
LXXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 2007.
július 02-án lett kihirdetve, amely új jogin-
tézmény bevezetésével egyidejûleg a rok-
kantsági nyugdíjazás szabályait is korszerû-
síteni kellett.  

A rehabilitációs járadék bevezetésével
létrejött új rendszer négy pillérre épül. Az
elsõ és talán legfontosabb feladat egy olyan
minõsítési rendszer felállítása volt, amely az
egész szervezetre vonatkozó egészségkáro-
sodás és szakmai munkaképesség-változás
megállapítása mellett nem az elveszett, ha-
nem a megmaradt képességekre, vagyis a
rehabilitációs esélyekre helyezi a hangsúlyt,
ennek megfelelõen elõkészíti az érintettek
visszatérését a munkaerõpiacra. 

A második pillér maga az új jogintéz-
ményként bevezetett rehabilitációs jára-
dék. Minden egyes rehabilitálható személy
részére olyan rehabilitációs terv kerül ki-
dolgozásra, amelynek végrehajtására
együttmûködési megállapodást ír alá az
érintett - ez a harmadik pillér.

Végül, a rendszer utolsó eleme a meg-
változott munkaképességû személyek fog-
lalkoztatásának a hatékonyabb elõsegítése.

A 2008. január 01-jével hatályba lépett
rendelkezések szerint tehát, rehabilitációs
járadékra az jogosult, aki
– 50-79%-os mértékû egészségkárosodást

szenvedett és ezzel összefüggésben to-
vábbi foglalkoztatásra rehabilitáció nél-
kül nem alkalmas, és

– keresõ tevékenységet nem folytat, vagy
– a keresete, jövedelme legalább 30%-kal

alacsonyabb az egészségkárosodás bekö-
vetkezését megelõzõ négy naptári hó-
napra vonatkozó keresete, jövedelme
havi átlagánál, továbbá 

– rehabilitálható,
– az életkora szerint szükséges szolgálati

idõt megszerezte a rokkantsági nyugdíj-
hoz és

– nem részesül egyéb társadalombiztosítá-
si, pénzbeli egészségbiztosítási, nyugdíj-
szerû rendszeres, vagy munkanélküli el-
látásban.  

A rehabilitációs járadék megállapítására
irányuló igényt a lakóhely szerint illetékes
regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságon
lehet érvényesíteni. Az egészségkárosodás
mértékének a megállapítása érdekében az
igénybejelentõ laphoz csatolni kell - töb-
bek között - az egészségi állapotra, gyógy-
kezelésre, rehabilitációra vonatkozó házi-
orvosi, kezelõorvosi véleményt, illetve az
üzemorvos tájékoztatását arról, hogy egész-
ségi állapota alapján a jelenlegi munkakö-
rében foglalkoztatható-e tovább a munka-
vállaló. Az egészségkárosodás mértékét és a
rehabilitálhatóságot az Országos Rehabili-
tációs és Szociális Szakértõi Intézet (továb-
biakban: ORSZI) állapítja meg.

A járadék a rehabilitációhoz szükséges
idõtartamra, de legfeljebb három évre álla-
pítható meg. Amennyiben a rehabilitáció a
három éves idõtartam lejártáig sem volt si-
keres, akkor az egészségi állapotától függõ-
en rokkantsági nyugdíjra vagy munkanélkü-
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§§li, illetve szociális ellátásra válhat jogosulttá
az érintett.

Ahogy fent röviden utaltam rá, a rehabi-
litációs járadékra jogosult köteles együtt-
mûködni a regionális munkaügyi központ-
tal, amelynek keretében írásbeli megálla-
podásban kell vállalnia, hogy teljesíti a re-
habilitációs megállapodás mellékletében
meghatározott rehabilitációs tervben fog-
laltakat. A megállapodásban rögzítésre ke-
rül, hogy az ellátásban részesülõ személy-
nek mit kell megtennie azért, hogy ismét
munkába tudjon állni, illetve ehhez milyen
állami segítséget kap. A megállapodás tar-
talmazza például, hogy a járadékos elfo-
gadja a számára felajánlott megfelelõ mun-
kahelyet, valamint térítési kötelezettséggel
nem járó képzési lehetõséget.

Rendkívül fontos: a járadék folyósításá-
nak feltétele az együttmûködési kötelezett-
ség teljesítése. 

A fentiek mellett szükségesnek tartom azt is
megemlíteni, hogy:
– a rehabilitációs járadék összegébõl nyug-

díjjárulékot kell fizetni, amely azt ered-
ményezi, hogy a járadék folyósításának
idõtartama nyugdíjra jogosító szolgálati
idõnek minõsül;

– a járadékban részesülõk jogosultak egész-
ségügyi ellátásra;

– az Rtv. rendelkezéseit a 2007. december
31-ét követõen benyújtott igénybejelen-
tések esetén kell alkalmazni, ideértve az
állapotrosszabbodás miatti igénybejelen-
tést is.

Az egészségkárosodott személyek szoci-
ális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Er.) 2008.
január 01-jével történõ hatálybalépésével
egyidejûleg hatályát vesztette a megválto-
zott munkaképességû dolgozók foglalkoz-
tatásáról és szociális ellátásáról szóló
8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rende-
let. 

2008. január 01-je elõtt az átmeneti já-
radék és a rendszeres szociális járadék fo-
lyósításához legalább 50%-os mértékû
munkaképesség-változásra volt szükség.
Ezt a szabályt az Er. megváltoztatta, így
most legalább 40%-os mértékû egészségká-
rosodást kíván meg a jogszabály. Ennek
megfelelõen átmeneti járadékra és rend-
szeres szociális járadékra az jogosult, aki-
nek a legalább 40%-os mértékû egészség-
károsodása a keresõtevékenység folytatásá-
nak az idõtartama alatt – a keresõtevékeny-
ség megszûnését követõen folyósított táp-
pénz és a munkanélkülieknek járó pénzbe-
li ellátás idõtartamát is ideértve – keletke-
zett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi
vagy az egészségkárosodását megelõzõ
munkakörében, illetve a képzettségének
megfelelõ más munkakörben való foglal-
koztatásra rehabilitáció nélkül nem alkal-

mas. Az ellátás iránti igény annak a keresõ-
tevékenységnek az idõtartama alatt vagy a
megszûnésétõl számított 24 hónapon belül
érvényesíthetõ, amelynek során az egész-
ségkárosodás bekövetkezett.

Tehát, az átmeneti járadék a fentiek telje-
sülése esetén annak állapítható meg, aki
– a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt

öt éven belül eléri, és
– rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szük-

séges szolgálati idõvel, és 
– saját jogú nyugellátásra nem jogosult, és
– nem részesül rendszeres pénzellátásban,

kereset-kiegészítésben, átmeneti kere-
set-kiegészítésben, jövedelem-kiegészí-
tésben, átmeneti jövedelem-kiegészítés-
ben, rendszeres szociális járadékban, és

– keresõtevékenységet nem folytat, vagy az
átmeneti járadékra való igény benyújtá-
sát megelõzõ négy naptári hónapra vo-
natkozó keresetének, jövedelmének havi
átlaga nem haladja meg a mindenkori
kötelezõ legkisebb munkabér összegé-
nek 80%-át.     

A járadék havi összege az átmeneti jára-
dékra való jogosultság idõpontjáig meg-
szerzett nyugdíjalapot képezõ jövedelem
és szolgálati idõ alapján kiszámított öregsé-
gi nyugdíj 75%-a, azonban a rendszeres
szociális járadék összegénél kevesebb nem
lehet.

A rendszeres szociális járadékra jogosult-
ság feltételei két kivétellel megegyeznek az
átmeneti járadéknál felsoroltakkal. Ennek
megfelelõen az eltérõ szabályok:
– a jogosult a reá irányadó öregségi nyug-

díjkorhatárt még nem töltötte be, és
– rendelkezik a rokkantsági nyugdíjhoz

életkora szerint szükséges szolgálati idõ
felével.   

A rendszeres szociális járadék a kereset-
tõl független, fix összegû ellátás.

2008. december 31-e után az a személy,
akit az ORSZI rehabilitálhatónak minõsít,
az eredményes rehabilitáció érdekében
köteles a lakóhelye szerint illetékes munka-
ügyi központtal együttmûködni és álláske-
resési megállapodást kötni. Ezen együttmû-
ködési kötelezettség alól csak az mentesül-
het, aki
– keresõtevékenységet folytat, vagy
– oktatási intézmény nappali tagozatán

folytat tanulmányokat, vagy
– a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt

tíz éven belül eléri.

Végül az Er. záró rendelkezései alapján
utalnom kell arra is, hogy azon személyek
esetében,
– akiknek az átmeneti járadékra, illetve a

rendszeres szociális járadékra való jogo-
sultságukat a 2008. január 01-jét meg-
elõzõen hatályos rendelkezések szerint
állapították meg, vagy

– akik ezen járadékok iránti igényüket
2007. december 31-éig nyújtották be, 

azok számára mind az átmeneti járadékot,
mind pedig a rendszeres szociális járadékot
a 2007. december 31-én hatályos szabá-
lyok szerint kell megállapítani, illetve to-
vább folyósítani. 
Az érintett személynek a 2007. december
31-ét követõ vala-
mennyi felülvizsgálata
keretében kizárólag az
egészségkárosodás
mértékét kell vizsgál-
ni, s amennyiben ez a
mérték a 40%-ot eléri,
a járadékot tovább
kell folyósítani. 

Dr. Király György

területi hírek

Budapest
Február 11-én, kezdeményezésünkre, a három budapesti MOSZ terület és a munkáltatói
oldal konferenciát tartott az alábbi témákban:
– A rendkívüli munkavégzés esetei kéthavi munkaidõkeretben értelmezve. Ezen belül en-

nek tervezési, vezénylési, adatrögzítési és elszámolási rendszere ill. gyakorlata.
– Átvezénylések, szolgálatcserék vezénylése, dokumentálása, az érintettek értesítésének

módja.
– Szabadságolás tervezése, kiadása, „vezényelt” és „kért” szabadságnapok megjelölése.
– Vonal- és típusismeretek vezénylése, nyilvántartása, ellenõrzése.
– Gépkocsi költségtérítés.

Célunk a TVSZK egységeiben fellelhetõ napi gyakorlati különbségek egységesítése volt. Az
egyes kérdésekben a munkáltató egy-egy területi szakértõje tartott rövid vitaindító elõadást,
ismertetve a kialakult eljárást, ill. annak joghátterét. Ezután a megjelent szakszervezeti tiszt-
ségviselõk tettek észrevételeket, amit tisztázó vita követett. Lényeges nézetkülönbség csak
az utolsó tárgykörben maradt, ami részben egy jelenleg zajló bírósági per tárgya is. A zár-
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szóban mindkét fél hasznosnak értékelte a találkozót. Reméljük
folytatása is lesz.

25-én Ferencvárosban MOSZ fórumot tartottunk Kiss László,
Borsik János és Németh László urak, valamint 26 kollega részvéte-
lével. Az elõrejelzéseknél csendesebb han-
gulatban lezajlott rendezvényen a 2008. évi
tárgyalási eredmények ismertetése, minõsíté-
se és vitája mellett sok kérdés is elhangzott.
Elõkerültek a terület mozdonyvezetõit régóta
foglalkoztató témák is, mint a differenciált
bérezés, a magánvasutak, az EU-s bérfelzár-
kózás.
Az idõ haladtával egyre fogyatkozó vezetõi
hármasból Kiss elnök úr végig állta a sarat. 

Szerecz György

Budapest-kelet
– 2008 február 23-án megrendezésre került Szolnokon az immár
hagyományos „Mozdonyvezetõk farsangi bálja“
A nagysikerû rendezvénynek a Tiszaligeti Sport és Szabadidõköz-
pont biztosított helyszint. A rendezvény nyitányaként a tagcsoport
vezetése és a kollégák köszöntötték Gulyás István mozdonyveze-
tõ kollégát és kedves családját nyugdíjazása alkalmából. A báli vi-
gadalom jókedvben, vidáman telt el.
– 2008 március 18-19-én területi értekezlet megtartására került
sor a terület küldötteinek részvételével Balassagyarmat melletti
Nógrádmarcalon. Az értekezleten szót váltottunk többek között a
napjainkban folyó Kollektív Szerzõdés tárgyalás állásáról, a MOSZ
költségvetési beszámolójáról és az ez évi költségvetési tervezeté-
rõl. Tájékoztatót kaptunk egyéb más kérdésekrõl is Kiss László el-
nök Úrtól, és Németh László ügyvezetõ alelnök Úrtól. Dr Király
György a MOSZ jogtanácsosa, tagjaink jogi képviseletérõl tartott
elõadást. 
Másnap vendégünk volt Gál Attila telephelyvezetõ Úr. Tájékozta-
tót adott a területen folyó munkáról. Az ügyvivõk tagcsoporton-
ként, tájékoztatták a telephely vezetõjét a területen jelentkezõ

foglalkoztatási gondokról, problémákról. (vezénylés adatköz-
lés bérfizetés stb.)
– Sikeresen és eredményesen lezajlottak a
munkavédelmi és ÜT képviselõi választások.
Az eredmények ismeretében köszönöm a te-
rület minden munkavállalójának az aktivitást,
hogy szavazatukkal támogatták a MOSZ je-
löltjeit.
Külön köszönet illeti azokat a munkatársain-
kat, akik a választási bizottságokban eredmé-
nyes munkát végeztek.

Velkei Béla

Szombathely
2008 március 8-án Celldömölkön nyugdíjas búcsúztatóval egybe-
kötött mozdonyvezetõ bál volt, ahol megjelent Kiss László elnök
úr is. Sebestyén Lajos tagcsoportvezetõ megnyitója után a celldö-
mölki Ráspoly Népzenei Együttes tartott bemutatót. Majd Horváth
József úr a TVSZK vezetõje köszöntötte a nyugdíjba vonult kollé-
gákat. Ezek után Kiss László úr adta át a MOSZ ajándékait Kálmán
László, Kiss István, Csahók Sándor, Nagy Ferenc és Deutschbaur
Zoltán kollégáinknak köszönetet mondva, hogy mindvégig tagjai
voltak a MOSZ-nak. Külön köszöntötte a jelenlévõ hölgyeket nõ-
nap alkalmából. Majd az ízletes vacsora elfogyasztása után meg-
kezdõdött a hajnalig tartó bál. A jó hangulatról a Fény együttes
gondoskodott.

Február 22-én Tapolcán tartottak sikeres borversenyt értékes dí-
jakkal.

Március 14-én Szombathelyen helyi érdekegyeztetõ megbeszélés
volt, ahol a várható személyzeti fordulók változásáról, a területün-
ket érintõ egyéb változásokról esett szó valamint a helyi függelék
aktualizálása történt.

Március 17.-én rendben megkezdõdtek az üzemi tanácsi valamint
munkavédelmi képviselõ választások. Magas részvételi arány mel-
lett a MOSZ az Üt-ben az érvényes szavaza-
tok 90,65%-át  míg a munkavédelemben a
szavazatok 91,26%-át szerezte meg. Itt sze-
retnék külön köszönetet mondani a választá-
si és szavazatszedõ bizottság minden tagjá-
nak munkájáért. 

Április 2-án Szombathelyen kerül megrende-
zésre a területi foci selejtezõje.

Lóránt Imre

Miskolc
Az elmúlt egy hónap hivatalos fórumai, a megszokott rendben, és
napirendekkel zajlottak le. A szokásos gazdasági beszámolókon kí-
vül, az Üzemi Tanács ülésén az egyik legfontosabb téma, a lakta-
nyai elhelyezés kérdése volt, hiszen a mozdonyvezetõk, néhány
helyen, még mindig nem a megállapodásoknak megfelelõen ke-
rülnek elhelyezésre. A munkáltató ígéretet tett arra, hogy rövid
idõn belül megoldja e problémát. Várjuk a fejleményeket.
A KJK HÉT ülésén értesültünk arról, hogy ha nem is sokat, de ké-
sik a dízel mozdonyok számítógéppel történõ felszerelése. Remél-
hetõleg áprilisban elkezdõdik ez a munka.
A VSZK HÉT ülésének legfontosabb momentuma, a KSZ Helyi
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Függeléke tervezetének megvitatása volt. Amennyiben a MOSZ
javaslatai bedolgozásra kerülnek a tervezetbe, úgy aláírhatóvá vá-
lik a Helyi függelék. Egy hiányossága azért bizonyára lesz, mert a
helyi Függelék mellékletét képezõ személyzeti forduló még min-
dig nincs aláírható formában. 
Az ülésen tájékoztatott a Fõnök Úr arról, hogy Füzesabonyban
minden munkavállalónk átköltözik majd, a férfi laktanya épületé-
be, ugyanis itt kedvezõbbek a feltételek, azaz korszerûbb a fûtés,
kulturáltabbak a körülmények, és nem utolsó sorban, a bérleti díj
jóval kedvezõbb. Mindezek mellet, ez a költözés felvet egy na-
gyon fontos kérdést. Mégpedig azt, hogy az átköltözött külsõs fel-
vigyázó, hogyan fogja felügyelni a fûtõházban lévõ mozdonyokat? 

Március 04-én egy étteremben tartotta a miskolci tagcsoport idei
nyugdíjas búcsúztatóját. Hét kolléga volt hivatalos a rendezvény-
re, de sajnos hárman nem jöttek el. Kollégáinkat szokás szerint,
egy karórával ajándékoztuk meg nyugdíjba vonulásuk alkalmával.
Jó hangulatban, az ilyenkor szokásos emlékek felelevenítésével
telt el az a pár óra, amelyet együtt töltöttünk. Ez úton is kívánunk
nekik, sok, nyugalmas, és boldog évet!

Tagcsoporti pénzügyi beszámolót, majd ezt követõen fórumot tar-
tottunk Miskolcon 11-én.
Kiss László a MOSZ Elnöke vett részt a rendezvényen, aki tájékoz-
tatója után, a kollégák kérdéseire is kielégítõen válaszolt. 
A közelgõ (tervezett) idõszakos vizsgák miatt, mely májusra van
tervezve, egyre több kolléga érdeklõdik a vizsgák végrehajtásáról.
Egyes kósza hírek szerint, szóban kívánnak –természetesen csak
forgalomból- minket, mozdonyvezetõket levizsgáztatni. A hír kap-
csán nem kívánok némely vízi madárra utalni, de tudni kell azt,
hogy bizonyos körök, mindent megpróbálnak elkövetni annak ér-
dekében, hogy ismét visszakerüljön a szubjektivitás a vizsgáztatá-
sunkba. Ehhez hozzá tartozik, hogy némely körök, pedig azon
munkálkodnak, hogy egy Európai szintû, korrekt, és objektív vizs-
gáztatási rendszer jöjjön létre. Az ellenállás miatt nehéz feladat ez,
de „csapataink harcolnak, s dolgozunk az ügyön”.  Bízom abban,
mire e soraim megjelennek, már egyértelmûen tudunk nyilatkoz-
ni a témáról!
A mozdonyvezetõk jövõbeni életét, munkáját, s annak körülmé-

nyeit nagyban meghatározó, sorsdöntõ választásokon vagyunk túl.
Lezajlottak az Üzemi Tanács, és Munkavédelmi Bizottságválasztá-
sok a TRAKCIÓ Zrt-nél. Most már nyugodtan mondhatjuk, a
MOSZ elsöprõ gyõzelmet aratott! Területünkön a MOSZ 95%-os
támogatottságot szerzett! Sajnálatosnak tartom azonban, s meg
kell említeni, hogy néhány mozdonyvezetõ kolléga a szimpátiáját,
vagy éppen ellenszenvét kifejezve, a szavazatát olyan másik szak-
szervezet mozdonyvezetõ jelöltjére adta, aki sohasem tett semmit
a mozdonyvezetõk közösségéért, csakis a saját boldogulását tekin-
ti fontosnak. Nem az a baj, hogy nem szava-
zott a MOSZ néhány jelöltjére, hanem az,
hogy más szakszervezetet erõsített szavazatá-
val.
Nagyon reméljük, hogy országos szinten is
létrejön ez a 95%-os eredmény, és így akkor
végre a magunk urai lehetünk a saját portán-
kon!

Laczai Lajos

Szeged
Remot Dácsia Szentesen.

Március 9-én érkezett Szentesre az M47-1325 pályaszámú moz-
dony.
Mivel itt ilyen típusú mozdony még nem üzemelt, ezért 1 hét
„próbaidõt” Békéscsabán töltött. Az új vontatójármû a Szentes-
Szolnok között közlekedõ tehervonatokat továbbítja, illetve Szen-
tes állomáson tartalék szolgálatot lát el.

„Reménysugár” a Dél-alföldi Haematológiai és
Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítvány

Szeged

Dr. Bartyik Katalin
Klinikai fõorvos

Tisztelt Fõorvos Asszony!

Mint bizonyára ismert Ön elõtt a MÁV Zrt.-nél február hónapban
több alkalommal is volt munkabeszüntetés az egyik társ szakszer-
vezet szervezésében. A munkáltató a sztrájkot, a munkát felvevõ
munkavállalók jutalmazásával próbálta megtörni. A sztrájkokhoz
most nem csatlakozó mozdonyvezetõk is részesültek a jutalmazás-
ban, szolgálatonként bruttó 5.000 Ft-ot kapva.
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A Mozdonyvezetõk Szakszervezete Szeged Területének kezde-
ményezésére a békéscsabai, a kecskeméti, a kiskunhalasi, a
szegedi, a szentesi, a mezõhegyesi és a vésztõi mozdonyveze-
tõk úgy döntöttek, hogy ezt a pénzt jótékonysági célra, beteg
gyermekek gyógyítására ajánlják fel. 
Felhívásunkhoz 146 fõ mozdonyvezetõ csatlakozott a fentebb
említett telephelyekrõl, és felajánlásukkal – 370.000 Ft – támogat-
ják a beteg gyermekek gyógyulását.
Bízunk benne, hogy e jelképes összeggel is
segíteni tudjuk munkájukat, és hozzájáru-
lunk beteg gyermekek gyógyulásához.
Áldozatos munkájukhoz további kitartást, a
beteg gyermekeknek mielõbbi gyógyulást kí-
vánunk.
(Az adókedvezmény igénybevételéhez szük-
séges igazolásokat nem kérjük.)

Békéscsaba, 2008. március 18.
Üdvözlettel: Baráth Géza

Tisztelt Baráth Géza úr!

A daganatos és leukémiás gyermekek nevében hálásan köszönöm
a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének felajánlását. Kérem, tolmá-
csolja kollégáinak is köszönetünket. Alapítványunk minden fillért
a beteg gyermekek javára fog fordítani. Leghamarabb infúziós
pumpát fogunk venni, melynek ára 450 000 Ft, és az Önök fel-
ajánlása nagyban segíti ennek kifizetését. Még egyszer hálás kö-
szönetünk.

Szeged, 2008. március 23.
Dr. Bartyik Katalin

Debrecen
A nagy közfeltûnést keltõ tavaly augusztusi (Btx – Kamion) találko-
zás után március 7-én újabb szerencsés kimenetelû baleset tör-
tént, a Debrecen határában lévõ „volt házgyári” átjáróban. Az igen
nagy forgalmú útátjárót csak fénysorompó biztosítja. Ezúton is sze-
retnénk felhívni az illetékesek figyelmét, hogy itt a félsorompó fel-
szerelése igen aktuális lenne.

Március 27-én Záhonyban kerül sor a MOSZ kupa-selejtezõre,
igaz számunkra tét nélkül, mert a kupagyõztes és a rendezõ csa-
pat az eredményektõl függetlenül döntõs lesz.

A püspökladányi kollégák forda szerint az Ady Endre IC és a
Corona nemzetközi gyorsvonatokat 2300 sorozatú M41-essel to-
vábbítják, ám amikor jobb híján csak hagyományos gép jut, azok-
kal nem tudják a menetidõt tartani.

28-án lesz a soron következõ HÉT ülés, ahol az általános tájékoz-
tatón kívül forda-egyeztetésre is sor kerül. Most a forda tervezetet
már 19-én megkaptuk, így talán sikerül a vitás kérdéseket idõben
tisztázni.

A cikk írásáig még nincs meg az Üzemi Ta-
nács és a Munkavédelmi Képviselõ választá-
sok hivatalos végeredménye, de az elõzetes
információ szerint az elképzelésünknek meg-
felelõen alakulnak az eredmények. Köszönet
minden aktívan közremûködõ Kollégának!

Liszkás Sándor

Pécs
Tisztelt Munkatársaim!

A MÁV TRAKCIÓ Zrt megalakulásával lehetõség nyílt több mun-
kakörülményt javító intézkedés megtételére. Ezúton tájékoztatnám
Önöket a 2008-ban megindított ilyen jellegû változásokról.

Bátaszéki egységünk igen rossz körülmények között van jelenleg
elhelyezve. Megindult egy folyamat, amelynek végén teljesen felújí-
tott új helyen lesz elhelyezve a telephely, várhatóan nyár körül.

Lehetõség nyílt a rossz lepusztult bútoraink cseréjére, amelyet
már több helyen elkezdtünk.

Ebben az évben megoldjuk a laktanyai elhelyezéseket úgy, hogy
a kor követelményeinek megfeleljenek. Ezen folyamat elsõ eredmé-
nyeiként a fordulók átalakításával a dombóvári és bátaszéki moz-
donyvezetõinknek szükségtelenné vált a sárbogárdi laktanya.

A dombóvári mozdonyvezetõk tabi laktanyai elhelyezését
márc.1-tõl megszüntetjük úgy, hogy a mozdonyvezetõket közúton
a helyszínre szállítjuk a szükséges idõben.

Bp. Keleti laktanyát (amelyet pécsi és nagykanizsai mozdonyve-
zetõk vesznek igénybe) panziós elhelyezéssel váltjuk ki, amelynek
részleteirõl újabb pk. Rendelet fog tájékoztatást adni. Ez a napok-
ban indul.

Gyékényes laktanyai elhelyezést megoldjuk az állomás területén,
ez kb. áprilisban várható.

A Bp.Déli-ben  jelentkezõ laktanyai igényünket (nagykanizsai 2
fõ mozdonyvezetõ) központilag fogja megoldani a MÁV
–TRAKCIÓ, várhatóan panziós elhelyezéssel.

A máshol esetleg problémás elhelyezéseket az év folyamán fog-
juk  a továbbiakban rendezni.

Tudom, hogy nem új mozdony a V43-3000 sorozat, de mégis a
munkakörülmények jelentõsen javulnak  megjelenésükkel a régi
„Szilikhez” képest. Ezen mozdonyokból várhatóan 30 db érkezik
területünkre. (Kérem a három telephely mozdonyvezetõit, ne mara-
kodjanak, jut majd mindenkinek megfelelõ darabszámban.)

Folyamatban van a saját anyagos rendszerünk kialakítása, Pécs és
Nagykanizsán új helyiségekben lesznek elhelyezve, jobb körülmé-
nyek közt mint eddig.

Azon munkatársainknak, akik még régi elavult számítógép elõtt
végzik munkájukat, idén új, jobb munkakörülményeket biztosító
gépeket fogunk adni.

Idén bevezetésre kerül országos szinten az MB RAIL vezénylési
rendszer, amely  a mozdonyvezetõk részére könnyebben hozzáfér-
hetõ tájékoztatást fog nyújtani a vezénylésükrõl. (Bármikor vezény-
lésükbe betekinthetnek, a jelentkezési helyen kialakított számítógé-
pes munkaállomáson, valamint az INTERNET-en.)

A fent felsorolt változásokon kívül még várhatóan több munka-
körülményt javító intézkedés fog történni, de ezek amelyek már
konkrét formát öltöttek és tudunk róluk tájékoztatást adni.

Kérem mozdonyvezetõ munkatársaimat, hogy tevékenységükkel
járuljanak hozzá a 

MÁV–TRAKCIÓ sikeres gazdálkodásához, hogy még több ilyen
jellegû intézkedés anyagi háttere biztosított legyen. Különösen fon-
tos, hogy a Menetigazolványokon minden teljesítmény legyen rög-
zítve, valamint a vontatási energia felhasználás során ésszerû taka-
rékosság érvényesüljön.

Pécs, 2008. február 29.                      
Ábrahám Attila  TVszK vez.

No comment. A TVszK vezetõ úr 
parancskönyvben megjelent „levele”.

Dörnyei Szilárd
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életünkbõl

Nyugdíjas Búcsúztató bál Záhonyban!

A hagyományokhoz híven február 22.-én
az idén is megrendezésre került, a nyugdí-
jas búcsúztatóval egybekötött, mozdonyve-
zetõk farsangi bálja Záhonyban. Hat plusz
egy fõtõl köszöntünk el. Sajnos egyik nyug-
díjasunk sem érte még el az öregségi nyug-
díjkorhatárt, a nyugalmazásukat az egész-

ségi állapotuk meg-
rendülése miatt
kellett elõrehozni
és, mint leszázalé-
kolt, rokkant nyug-
díjasok töltik el a
hétköznapokat. Itt
vettünk búcsút a
2005-ben meg-
szûnt Záhonyi Gé-
pészeti Fõnökség
utolsó vezetõjétõl
is, aki szintén nyug-
díjba vonult 2007
nyarán. A nyugdíja-
saink meghatódva

vették át a tagcsoport által készíttetett pe-
csétgyûrûket, és könnyeikkel küszködve
köszönték meg a megemlékezést a mun-
kásságukról.
A nyugdíjasaink elbúcsúztatása, az ajándé-
kok átadása után a vacsora következett,
amelyet az éjféli tombolasorsolás után egy

ismételt töltött káposztás éjfél utáni vacso-
ra követett.  A fergeteges táncmulatság haj-
nali ötkor ért véget. A több mint 130 fõbõl
álló vendégsereg jól érezte magát, és távo-
záskor megfogadták, hogy legközelebb is
eljönnek.
Jó egészséget és hosszú békés nyugdíjas
éveket kívánunk nyugdíjasainknak és az or-
szág egyéb telephelyein nyugállományba
vonult kollégáknak is.

Nyugdíjasaink: 
Barnai Miklós, Pokol
János, Potyók Imre,
Soós Tibor, Szendrey
Péter, Varga József volt
kollégák és Kovács Já-
nos az utolsó záhonyi
vontatási fõnök.

Gyüre Ferenc
területi ügyvivõ
Debrecen-Kelet

Gépész Bál 2008

A TVSZK Szombathelyi Telephely szervezésében, minden évben
megrendezésre kerül a „Gépész Bál”. Hagyományosan már több
mint 20 év óta, szervezik a helyi szakszervezetek. Az utóbbi idõ-
ben, a valamikori „Berzsenyi Dániel Fõiskola” éttermében tartjuk.
A 100-150 fõs rendezvényünk vendégei, a „mindenkori” fûtõház
kollektívájából, s családtagjaiból, illetve a mostani megújuló vas-
útnál dolgozókból, valamint a nevében benne van, „gépész”, te-
hát mozdonyokhoz kötõdõ ismerõsökbõl, barátokból, s kedves is-
meretlenekbõl áll.   

Érkezéskor, egy pohár hûs pezsgõ várja a bálozókat, majd rövid
táncbemutató pezsdíti a vért, amit kiadós vacsora követ. Ezután
huszonegy órától reggel négyig lehet ropni a táncot, rövid megsza-
kítással, ami a tombolahúzást takarja. 

Horváth György

Búcsúztató
A MOSZ Ügyvivõ Bizottsága február 27-én elköszönt Dr. Arany
Józseftõl, aki öt éven át, látta el a MOSZ jogtanácsosi munkakört
szakszervezetünknél. Arany úr a MÁV TRAKCIÓ-Zrt-nél folytatja
pályafutását, amelyhez jó egészséget és sok sikert kívánunk!
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szakmai kitekintés

Az M42 Sopronban
2001-ben a GySEV megnövekedett vo-

nali- és állomási vontatójármû igénye, to-
vábbá a 15-ös, akkor még nem villamosí-
tott vasútvonal átvételének közeledte miatt
sürgõsen szükségessé vált az M44-eseknél
nagyobb teljesítményû, vonali- és tolató-
szolgálatra egyaránt alkalmas mozdonyok
beszerzése.

Több kínálkozó lehetõség közül reális-
nak, és kézenfekvõnek tûnt a MÁV-tól
használt jármûveket vásárolni. Több okból
is elõnyösnek (bár bizonyos okokból prob-
lémásnak) bizonyult az M42 prototípus
„sorozat” egyetlen példányának megvásár-
lása, hiszen paraméterei illeszkednek a
megkívánt feladathoz, erõforrása pedig a
GySEV M44-eseiben is megtalálható Deutz
MWM TBD motorcsalád nyolchengeres
változata.

2001-ben a GySEV vonalain többhóna-
pos tesztüzemet teljesített a mozdony, ahol
mint „menetirányítói tartalék”, folyamatos,
tartós nyúzópróbán esett át (640 kilowattos
teljesítményét meghazudtolva továbbított
többek között 1300 tonnás vonatot 6 ezre-
lékes emelkedõben tartósan 30 km/h se-
bességgel). Az igazsághoz hozzá tartozik,
hogy nem minden probléma nélkül.

A mozdony segédüzemei nem feltétle-
nül a gyári tervek szerint készültek, illetve
épültek be a jármûbe, és ez bizony a hid-
rosztatikus rendszer teljes cseréjéig a gép
Achilles-sarka maradt, számos szolgálat-
képtelenséget, több mozdonytüzet elõ-
idézve.

A tesztüzem után a gép visszakerült a
MÁV-hoz, majd 2001. szeptemberében két
M40-essel karöltve a GySEV megvásárolta,
és Sopronba állomásította.

Ezek a mozdonyok, – bár nem mindig

problémamentesen
–, tulajdonképpen
különösebb felújí-
tás, vagy átalakítás
nélkül teljesítették
az elsõdleges pen-
zumot, a 15-ös vo-
nal tehervonatainak továbbítását, a villa-
mos vontatás beindításáig.

A mozdony 2005-ben MD5 jelû nagyja-
vítást kapott, ennek keretében került sor a
segédüzemi hidrosztatikus rendszer cseré-
jére, a GySEV színterv szerinti újrafestés
2007 év elejére készült el – ekkor felújított
forgóvázakat is kapott a jármû. 

A jármûvet a Ganz Ansaldo, és a Ganz
Hunslet építette 1994-ben. A konstrukció
célja az igencsak öregedõ M44-es flotta le-
váltása volt. A tervekben szerepelt hazai
gyártású erõforrás beépítése is, azonban a
prototípus a Deutz MWM, TBD604 BV8
erõforrását kapta.

A tervezésnél fontos szempont volt,
hogy a MÁV mozdonyaiban már megtalál-
ható alkatrészek nagy arányban kerüljenek
felhasználásra, így alapjában tekinthetünk
úgy a mozdonyra, mint a remekül bevált
V46 Diesel-motoros változatára.

Hajtásrendszere váltakozó-egyenáramú,
azaz a szinkrongenerátor által termelt egy-
fázisú váltakozó feszültség a forgódiódás
egyenirányítón keresztül táplálja a vontató-
motorokat.

A jármûszerkezet, a vezetõfülke, és a
géptérburkolatok nagyban hasonlítanak a
V46 sorozatéra, csakúgy, mint a forgóvá-
zak.

Igazi áttörés a hazai mozdonygyártásban
a levegõspanel, a nagyteljesítményû villa-
mos fékberendezés, az elektronikus fékve-

zérlés, és a sebességtartó automatika. A jár-
mûvezérlõ a már több helyrõl ismerõs
VESZ rendszer 81-es változata. A fékrend-
szer Knorr, HZE fékezõszeleppel (BVmot,
ÖBB 1014, stb.). A kiegészítõ fék Knorr
Zb03 (BDVmot, stb.), rögzítõféke rugóerõ-
tárolós. A rendszer képes egy egyszerû át-
kapcsolással mûanyagtuskós üzemre is (je-
lenleg ezt a lehetõséget nem használják ki).

Tulajdonképpen megvalósult a „tökéle-
tes tolatómozdony”, folyamatos teljesít-
ményszabályzással rendelkezik, az ütközõk
ülõ helyzetbõl láthatók, a féket gyorsan,
pontosan lehet kezelni, a két vezetõasztal
egyidõben lehet aktív, azaz bármely, az
egyiken megkezdett mûvelet azonnal foly-
tatható a másikon, kényelmes, tágas veze-
tõfülke, és még sorolhatnánk. A kollégák a
kezdeti idegenkedés, és problémák után
hamar megkedvelték, napjait jelenleg Sop-
ron személypályaudvari tartalékként tölti,
adott esetben a 15-ös és a 8-as vonalon is
felbukkan „szatellit” jellegû feladatkörben.

Fõbb mûszaki adatok:
Tengelyelrendezés Bo’Bo’  
Diesel motor névl. teljesítmény 640 kW @1250/perc  
Indító/állandó (10,5km/h-nál) vonóerõ 220/142 kN  
Legnagyobb eng. sebesség 80 km/h
Legnagyobb villamosfék teljesítmény 1014 kW
Ütközõk közötti hossz 14 640 mm
Légsûrítõ típusa, hajtásrendszere VV450/150,

hidrosztatikus hajtás, szakaszos üzem  
Mozdonyrádió Kapsch ZFM 90  

munkavédelem

Gázolaj
A diesel üzemanyag alapú vasúti vontatás elsõ számú és szá-

munkra legközvetlenebb motorhajtóanyaga. Csak a nevében régi,
kénmentesített, közvetlen lepárlású vegyi elegyet kezelünk, hasz-
nálunk fel, évente több millió litert. A 44/2000.(XII.27) EüM ren-
delet szerint azonosíthatónak kell lennie, a biztonságos felhaszná-
lás, kezelés és szállítás tekintetében a foglalkozásszerû felhasználó
számára adatközlési, tájékoztatási kötelezettség van mind a ter-
mék gyártója mind a munkáltató tekintetében. Az érvényben lévõ
elõírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. A
munkavállaló viszont jogosult megkövetelni a munkáltatójától az
egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés felté-
teleit és a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatko-
zó szabályokban elõírt védõintézkedések megvalósítását. 

A készítmény azonosító neve és száma: gázolaj A /MSZ EN
590:2004

Alkotórészekre vonatkozó információ szerint veszélyes szeny-
nyezõ anyag. Veszélyességi besorolása (Xn) ártalmas és (N) kör-
nyezetre is veszélyes.

A kémiai biztonságról szóló rendelet szerint az anyag veszélye-
ire-kockázataira utaló „R”mondatok, és az óvintézkedésre utaló
„S” mondatok lajstrom száma:
R10-40-65-66-50/53, S 2-24-36/37-62-61.
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Egészséget fenyegetõ veszélyek:

A rákkeltõ hatás korlátozott mértékben bizonyított. Bõrrákot
okozhat. 

Magasabb környezeti hõmérsékleten és rossz szellõzési körül-
mények között jelentõs gõzkoncentráció alakulhat ki. Gõzei 5

mg/m3 koncentrációban jelentõsen ingerlik a felsõ légutakat. Biz-
tosítani kell a megfelelõ szellõzést a gõzök lehetõ legkisebb érté-
ken tartása érdekében.

Légzéskimaradáskor légzéstámogatást, vagy lélegeztetõ készü-
léket kell alkalmazni. Eszméletvesztés esetén stabil oldalfekvést
kell biztosítani. Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdõkároso-
dást okozhat. Baleset vagy rosszul lét esetén orvost kell hívni.

Esetleges bõrrel való érintkezés esetén a szennyezett ruhadara-
bokat el kell távolítani, a sérült testrészeket vízzel le kell mosni. Is-
mételt expozíció a bõr kiszáradását vagy megrepedezését okoz-
hatja.

Ha az anyag a szembe került, azt 10-15 perces bõ folyóvizes
öblítéssel kell onnan eltávolítani, a szemhéjszélek széthúzása köz-
ben.

Kézvédelem:
Védõkesztyûnek oldószer ellenálló legyen (pl: nitril-gumi, PR

88 „folyékony kesztyû”). A kesztyûkkel szembeni általános köve-
telményeket az EN 240 szabvány írja le.
Toxikológiai információk:

Karcinogenecitás (öröklõdõ defektusokat okozó és rákkeltõ ve-
szélye): a rendelkezésre álló adatok alapján lehetséges.
Környezeti veszélyek:

Nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre. A vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhat.

Az anyag teljes kilenc oldalas biztonsági
adatlapja az elektronikus honlapunkon meg-
található. A munkavégzés során naponta
szembesülünk ezzel a problémával. A szerve-
zetünkre gyakorolt és bizonyított akut toxiko-
lógiai, irritációs hatására és ezek megelõzésre
szeretném a figyelmet felhívni. 

Hornok Béla

szabadidõ, hobby, kultúra...

Amikor a szív együtt dobban a dízelmotor járásával!
Most egy olyan mozdonyvezetõ kolléga be-
mutatását kísérli meg a Mozdonyvezetõk
Lapja, aki a napi taposómalomból kilépve, a
MÁV minden nyûgjét feledve, szabadidejé-
nek nagy részét is a vasútnak szenteli. De
mennyire más is ez, mint a mindenki által
ismert „királyi”, itt 1:87 méretarányú szerel-
vények robognak,  folyamatos a vasútépítés,
sok idõt szentelnek a dicsõ vasúti múlt meg-
ismerésére, dokumentálására, és a munká-
val töltött idõ is mintha röpülne.
Ez a hely a Baranyai János Vasútbarát és
Modellezõ Klub Veresegyházról, melynek
oszlopos tagja Csapó Sándor mozdonyveze-
tõ. Vele beszélgettünk.

Mielõtt a klubban végzett munkáról kér-
dezlek, mondanál néhány szót Magad-
ról?

– 20 éve dolgozom mozdonyvezetõként az
Északiban. A dízel gépeket szeretem, an-
nak lelke van, szinte együtt dobban a vezér
szíve a motor járásával.

Mikor, milyen apropóból kerültél kap-
csolatba a modellezéssel?
– Elõször talán vasúti múltam, érdeklõdési
köröm révén kerültem a csapatba. Elõtte
nem foglalkoztam modellezéssel, inkább a
Veresegyházi vonal története és a dízel
mozdonyok szeretete vonzott. Az igazi be-
lépõ a Veresegyházon megrendezett nagy-
vasúti jármûparádé és bemutató volt 2001-
ben, melynek fõszervezõje voltam. Ekkor
éreztem, hogy Nekem ott a helyem.

Úgy tudom a tagság nem csak modelle-
zéssel foglalkozik. Mekkora a csapat lét-
száma?
– A klub hivatalosan 2002-ben 10 alapító-
val indult, jelenlegi létszáma 18 fõ. Vasút-
barát tevékenység, fotózás, kiállítások szer-
vezése és természetesen a modellezés ami
összeköt minket.
A kezdeti lépés Gombos István és Csorba
Gábor lelkes vasútbarátok nevéhez fûzõ-
dik, akik elkezdték feldolgozni a Rákospa-
lota - Újpest – Gödöllõ - Vác vasútvonal
történetét, fotókat, dokumentumokat fel-
kutatva. Gombos István elkészítette a ve-
resegyházi állomásépület 1:87 (H0) méret-
arányban, ezzel kezdõdött, és most is folyik
a vonal építése.

Hogy áll a terepasztal építése?
– Most kb. 50 méter hosszú, modul rend-
szerben építjük. Tulajdonképpen, Fót és

Csomád közötti résztõl Veresegyházig ké-
szen van. 

Egy ekkora munka, hely- és idõigényes.
Hol van lehetõség erre a tevékenységre?
– Sajnos saját klubhelységünk még nincs, a
terepasztal klubvezetõnknél polcrendszer-
ben van tárolva. Egy 25 négyzetméteres te-
remben tudunk felújítani, karbantartani,
építeni. Klubnapok 2 hetente szombaton-
ként vannak, de ha a munka megkívánja
többször is összejövünk. 

Baranyai János 
néhai fõintézõ 1905-ben Budapesten született.

18 éves korban került a vasúthoz, 1936-ban
már fõtiszti beosztást kapott, Rákospalotára
majd Rákosrendezõre került.  1944 õszén lakó-
helyére, Veresegyházára vezényelték, valószí-
nûleg házából irányították a vonalon zajló ha-
diközlekedést.  A háború során élete kockázta-
tásával sikerült megmentenie  a Nyugati – Vác
vonal összes állomásépületét a bombázástól.
Menekülnie kellett az országból de 1945- ben
a visszautazáskor a kormányzói vonat egyik ko-
csiját sikerült hazahoznia.

De addigra már az oroszok parancsnokol-
tak.

1945 õszén, mint megbízhatatlan nyugatost
B listázták.

1945 novemberben tisztázatlan körülmé-
nyek között ismeretlen tettesek lelõtték.

Csapó Sándor
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A terepasztal akkor az igazi, ha mûködés
közben látható. Hol van erre lehetõség?
– Az évi állandó kiállítási napunk egybeesik
Veresegyház várossá nyilvánításának napjá-
val , ekkor mindig összeállítjuk és a közön-
ség üzem közben is megtekintheti. Az M
41 Bhv vezérlõkocsis üzem és M 44, M 62
vontatta tehervonatok mindig nagy sikert
aratnak.

A tevékenységetek legnagyobb nyilvá-
nosságot kapott része talán az M498
CSD Hungária motorvonat 1:10 arányú
modelljének megmentése, felújítása volt.

Honnan jött az
ötlet, Te is részt
vettél a munká-
ban?
– A 2 motorko-
csi a Ganz tulaj-
donában volt, a
Holding egyik
vezetõje, látva a
Klub addigi te-
vékeny ségé t ,
hívta fel a figyel-
münket a sze-
relvényre, mi
meg kaptunk az
alkalmon, hisz a

kocsik abban az állapotban is igazi kurió-
zum voltak. Most meg, hogy a felújítás
megvalósult, igazán büszke vagyok, hogy
résztvehettem az újjászületésében. A múlt
évben megtörtént a kocsik bemutatása.
Van még valami amire szintén örömmel
emlékszem. Évrõl-évre vasúti témájú fotó-
kiállításokat készítünk, az M41 sor. moz-
dony megjelenésének 30. évfordulójára
2003-ban könyvet jelentettünk meg és
nagysikerû „CSÖRGÕ” napot szerveztünk
a Fehérváriakkal közösen, majd 2007-ben
az 50 esztendõt megélt M44 sorozat elõtt
tisztelegtünk egy hasonló kiadvánnyal. Sok-

sok vasútbarát és a Szolnoki Jármûjavító se-
gítsége is kellett.

Az igazi közösségen túl, van-e amit a
klubtól kaptál?
– Persze, ellestem, megtanultam az asztalos
és festõ- mázoló munkát, amire az asztal
építésekor nagy szükség van és elektromû-
szerész alapismeret is kell a modellezés
egészéhez. Olyan személyekkel kerültem
kapcsolatba, akiknek a vasút a mindene,
de vasútbarátként.  A közösség tagjaként
hazai és külföldi klubok életét ismertem
meg, tapasztalatait hallgattam meg. Ren-
dezvényeinken moderátorként, házigazda-
ként, szóvivõként segítettem. Fiam, aki 17
éves szintén érdeklõdést mutat a modelle-
zés iránt. De nincs megállás, idén a Petõfi
Csarnokban megrendezendõ nemzetközi
kiállításra és a Veresegyházára meghirdetett
saját klubnapunkra, bemutatónkra készü-
lünk. De mindezeken túl szerintem min-
den ilyen vagy hasonló tevékenységet be-
mutató közösség legjelentõsebb feladata a
vasúti múlt bemutatása, az érdeklõdés fel-
keltése és a vasúti közlekedés fontosságá-
nak hangsúlyozása, hogy VASÚTRA SZÜK-
SÉG VAN!

Barsi Balázs

Európa messze van
Második rész

2008. január 30.

Nehezen, de elérkezett a várva várt 7:21. Elértük Madrid
Chamartin pu.-t. (3588. km) Ekkor még teljesen sötét volt. Meg-
próbáltunk jegyet venni a hendayei vonatra. Idegen nyelvet sem
az információban, sem a pénztárnál nem beszéltek. Valamit ma-
gyaráztak, hogy most nem tudjuk megvenni. Átvonatoztunk az
Atocha pu.-ra, itt is csak a spanyolul tudtak, de legalább megértet-
tük, hogy 8:30 után tudunk jegyet venni, majd az indulás napján
(Mañana…)

A város teljesen kihalt volt, 10 elõtt nem indult az élet. Alig si-
került elfogadható reggelizõhelyet találnunk. Végül is az Atocha
utcán leltünk egy pékséget, nem messze a hoteltõl, ahova lefoglal-
tunk a szállásunkat. 

Elfoglaltuk a szobánkat a Student Hostelben, a Luis Velez utcá-
ban. Ez eléggé lassan történt, mert a recepciós közben minden
mással foglalkozott. Felhívta figyelmünket, arra is, hogy korán va-
gyunk. Egész igényes volt a szobánk, közös mosdóval, de ez is tisz-
ta volt. 53 ¤-t fizettünk érte, összesen.

Lezuhanyoztunk, aztán irány a belváros. Barcelona után na-
gyon lehangoló volt. Madrid már inkább hasonlít Pestre, bár a há-
zak nem akarnak összedõlni. Koszos, szemetes utcák, mindenhol
kutyagumi. A közlekedési morál is amolyan magyaros. Fordított
sorrendben kellett volna a két város megnézni. 

Három óra alatt körbejártuk a cityt. Néhány látnivaló: Bazilika,
Királyi palota, a városháza tere, a Placa Mayor, az egyiptomi em-
lékmû, amit az asszuáni gát építésérõl mentettek ide. 

A Principe Pion vonatra szálltunk. A vasútõrök majd leszaggat-
ták a nyakamról a kamerát, mikor meglátták azt. Pedig nem is

használtam. Nem szabad sem videózni, sem fényképezni az állo-
másokon. Biztos a terroristáktól félnek. Sajnos itt idõnként rob-
bantanak a szélsõségesek. Turista is kevesebb volt a városban. A
Méndez Alvaró megállóhely mellett láttunk egy bevásárlóközpon-
tot. Leszálltunk, hogy vegyünk ebédre valót. Azzal, hogy megtalál-
tuk az áruházat, rengeteget tudtunk spórolni. A belvárosban (itt is,
és szinte mindenhol) nehéz boltot találni, ha meg van, akkor arany
árban mérnek mindent.

Késõre sikerült az ebéd és az azt követõ szieszta is elhúzódott.
Ki sem mozdultunk már a szállásról este. Viszont befelé jövet kap-
tunk egy térképet a helyi „turinform irodából”. Így reméltük, hogy
sikerül kibõvíteni a látnivalók listáját.

Madrid, Plaza Mayor
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2008. január 31.

Kiadós alvásunknak csak hajnalban sikerült megszakadnia, az
utcán „éneklõ” részeg fiatalok miatt. No, igen: vége lett a diszkó-
nak, ahova invitáltak minket is, a szálláson osztogatták a reklám-
anyagot. Egy úriember kopogtatott be vele minden szobába.

Én végre könnyen elfértem a hátizsákomban. A többiek kicsit
eljátszadoztak vele, mire sikerült bezárni azt. Kipakol, átrendez,
bepakol, vissza, mindezt kétszer, háromszor. Jó volt nézni.

Elmentünk megvenni a jegyünket a hendayei vonatra, de elõt-
te megkerestük az eperfát legelõ medvét, ez Madrid címerállata.

Az Atocha pu.-n próbálkoztunk. Persze a nemzetközi jegypénz-
tárban is csak spanyolul tudtak, sõt a FIP jegy is okozott némi meg-
lepetést. Eltûnt vele a pénztáros egy rejtélyes ajtó mögé, majd kis-
vártatva elõjött, számolt és mutatta, hogy 23 ¤ lesz a jegy. Kicsit
sokalltuk az árát. Mutattuk a korábbi helyjegyünket. Ezt is elvitte
az ajtó mögé, majd mikor visszajött adott 6,75 ¤-ért jegyet. Sze-
rintem fogalmuk sem volt róla, hogy mit tesznek, úgy lehettek ve-
le, ha ennyiért jöttek, menjenek is ennyivel.

Kibumliztunk Delicates megállóba, annak közelében van a
RENFE vasúti múzeuma. Ezt is az ajándéktérképen találtuk meg. 8
¤ volt a belépõ. Ezért meg tudtuk nézni a kiállított jármûvek felét,
mivel a kiállítási csarnok fele restaurálás miatt le volt zárva. Sajnos
a lezárt részen voltak a számunkra érdekesebb dízel és villamos
mozdonyok. Bezzeg a gõzösöket meg lehetett tekinteni. Volt vi-
szont kiállítva TALGO II, 1950-ból , (döbbenetes, milyen tákol-
mánynak tûnt), néhány H0-ás, N-s terepasztal, vitrinben model-
lek.

Miután végeztünk a kiállítással, következett a PRADO negyed.
Itt van a városi park (nem a Városliget színvonalán) és a Fõposta,
gyönyörû, kastélynak is beillõ épülete.

Vonatindulás elõtt fél órával értünk ki a Chamartin pu.–ra. In-
nen indultunk francia föld felé. Fotóztunk vonatokat, bár tilos volt.
Szerettem volna felkéredzkedni egy mozdonyra, megnézni, de va-
lami olyasmit magyarázott, hogy hogy õ engedné, de nem rajta
múlik. Szét is nézett, mint aki tudja, hogy figyelik. (Amúgy renge-
teg kamera volt az állomáson, minden szegletet láttak.) Közben
jött egy TALGO mozdony. Felmenni erre sem lehetett, de legalább
meg lehetett nézni lentrõl és mivel alacsony volt, minden látszó-
dott a vezetõálláson. Ez a szerencsétlen kinézetû mozdony 220
km/h-ra képes a 4000 lóerejével. Volt nálunk néhány kép Szilirõl,
Bobóról de sem sebességükkel, sem teljesítményükkel nem tud-
tunk dicsekedni.

A vonatra felszállni csak úgy lehetett, mint a repülõkre. Átvilá-
gították a csomagokat, minden kocsinál utaskísérõ állt. A szerel-
vény egy ALVIA villamos motorvonat volt, a TALGO talán legújabb
verziója. Kaptunk a fedélzeten fülhallgatót a rádióhoz, TV-hez.
Belegondolva, hogy itthon az IC Rapidon kávét osztogattak az el-

sõ osztályú jegy mellé, van mit fejleszteni a szolgáltatás színvona-
lán. A vonat kifogástalan állapotban volt, a rádión 8 csatorna volt
fogható, plusz a fedélzeti televízió, amin egy természetfilmet,
majd a Simpson családot vetítették.

Valdestillas állomás elõtt áthaladtunk egy hangáron. Némi re-
csegés–ropogás után nyomtávot váltott a vonat vonófejestõl, min-
denestül, 10 -15 km/h sebességnél. Innentõl kicsit zajosabban, zö-
työgõsebben haladtunk. Tartottunk tõle, hogy nem került vissza
minden a helyére, de nem hullott szét a vonat.

Gondoltuk, iszunk valamit a büfében, (olyan árakkal, mint bár-
mely másik büfében) egyszer élünk. A büfés egy idõsebb úr volt,
aki részeg volt, mint a csap. Kiszolgált egy hölgyet kávéval, és ami-
kor fellocsolta a pultot tejjel, nem bírtuk tovább röhögés nélkül.
Persze diszkréten próbáltuk, de megsejthette, hogy rajta neve-
tünk, mert szikrákat kezdett szórni a szeme. Aztán sorra kerültünk
mi is. Elõször nem akarta megérteni, hogy mit szeretnénk kérni,
aztán mikor megmutattuk az itallapon, akkor meg valami olyasmit
mondott spanyolul, hogy mi itt nem kapunk semmit, nekünk zár-
va van. Ezt megerõsítette a kávés hölgy is. Meg azt is, hogy hülye.
Visszamentünk a helyünkre, de nagyon berágtam. Nem isszák
olyan forrón az ásványvizet alapon, megkerestem kedves utaskísé-
rõ kisasszonyunkat. Mondtam angolul, hogy szerettünk volna ven-
ni ásványvizet, de nem szolgáltak ki minket. Közben odajött a fõ-
kalauz is, aki már az elsõ mondat után tudta, mi a baj. Visszatér-
tünk a büfébe, de a fõkalauznak sem akart kiszolgálni minket,
olyasmit mondott, hogy nincs. Ekkor az utaskísérõ hölgy mondta
neki, hogy van ásványvíz és Nestea, csak nézzen szét. Végül talált.
Jött a fizetés: nem tudta összeadni az 1,40-et és az 1,90-et. Sze-
rencsétlen kalauz érezte kínosan magát, miközben a büfésnek
folyt a nyála a pénztárgép felett. Kikészítettem 10 ¤-t, és némi ap-
rót a kezembe. A jegyvizsgáló felváltotta nekem, odalökött a pult-
ra belõle 3-at, kivett a kezembõl 30 centet, azt is odalökte, majd
elnézést kért az egészért. Megköszöntem segítségüket és elballag-
tam a helyemre. A stewardess kisasszony mosolya mindenért kár-
pótolt.

Begördültünk Hedayeba. (4041. km) Búcsúzóul kértünk egy
közös fotót az utaskísérõ kisasszonytól, de nem akarta, mondta,
hogy nem lehet. Közben odajött a fõkalauz is, rögtön vette a la-
pot, adott engedély a fényképezkedéshez, sõt õ készítette el.

Vettünk helyjegyet a párizsi vonatra: az alvószékre 1,5 ¤, háló-
kocsiban 17 ¤ volt az ára. Elõbbit választottuk. Már a vonat felé
menet lekezelték a ticketünket. Nem is zargatták az utasokat út-
közben.

Elõszedtem francia „menetlevelünket”, felzörgettem a moz-
donyra vele. A vezér úr olvasás közben egyre jobban mosolygott,
még végére sem ért a szövegnek, már nyitva volt az ajtó. Angolul
tudtunk vele beszélgetni. Duxig vitte a vonatot, addig kísértük mi
is. Többek között elmondta azt is: véletlen van itt, mert õ általá-
ban TGVn jár. Szerencsénk volt. A mozdony 7200 sorozatú 1500
V-os, 160 km/h-s gép volt. Daxban elköszöntünk, elmentünk hát-
ra aludni.

2008. február 01.

Hét órakor arra ébredtünk, hogy bemondják Párizs következik.
Jó volt, mert nem kellett egész éjjel ezt hallgatni. 7:20-ra értünk
be a Szajna parti városba. (4684. km) Még akkor is sötét volt, mi-
kor odaértünk az Eiffel-toronyhoz. Ez a RER vonatokkal gyorsan
ment. A C,D,E vonalakat az SNCF üzemelteti, így jó volt rá a FIP
jegy, legalábbis estig így tudtuk. (Amikor a szállásra igyekeztünk,
megkérdeztük a pénztárban, hogy jegyünk jó-e  a B vonalra, vagy
esetleg van-e rá valamilyen kedvezmény. Egy telefon után mond-
ta, hogy jó és rögvest meg is kaptuk a mágnes csíkos ingyenjegyün-
ket, amivel használni tudtuk a beléptetõ rendszert. Ha nem volt
épp ilyen jegyünk, akkor a kinyitották a kapukat, hogy be tudjunk
menni. Mindig találtunk ott valakit, aki segített.)

Madrid, TALGO II.
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szilánkok, bölcsességek

Az „Öreg Hölgy” körbefotózása után elmentünk a Szabadság-
szoborhoz. Ennek nagyított mását állították fel New  Yorkban. Ek-
kor már esett az esõ. Még elmentünk a Diadalívig, aztán az égi ál-
dás elõl vonatra szálltunk. Kizötyögtünk Versaillesig, meg vissza.

Ebédünket a Jusvy megállónál lévõ pizzériában költöttük el. Ki-
csit drága volt. Jobb helyeken 7-8 ¤ egy pizza, itt 11 ¤ körül vol-
tak. A tonikot is ginnel hozták ki, pedig nem úgy kértük. Viszont
remek kilátás nyílt a vasútra. Jöttek-mentek a különbözõ elõváro-
si, IC és tehervonatok. 

Mire végeztünk az ebéddel, folytathattuk a városnézést, mert
elállt az esõ. Notre Dame, Városháza, Louvre, Bastille emlékmû.
Ezekre maradt sajnos csak idõnk. Indulni kellett Mitry-Claye-be.

Fél órás vonatozás után átbuszoztunk Claye -Souilli-be, itt fog-
laltunk szobát a Hotel Akenában, 40 ¤-ért. Eredetileg nem ide
akartunk foglalni, de mivel két ilyen szálloda van Párizs környé-
kén, sikerült összekeverni õket. Ez is csak indulás elõtt egy nappal
derült ki, mikor térképen néztük a megközelítését. De legalább
tiszta, kényelmes szobát kaptunk. Van a közelben egy bevásárló-
központ, 22:30-ig volt nyitva. Tudtunk másnapra kaját venni. (folytatjuk)

Párizs, Notr Dame

Szilánkok
Ki mit vet...
Költségvetés. Nem tudom, végiggondolta-e valaki ennek a szónak
a valódi jelentését. Az ember elveti a költséget, az kikel, szárba
szökken, egyre nõ, és tessék, máris kész a deficit. Van is erre egy
õsi magyar közmondás: „Aki költséget vet, hiányt arat”.
Nyelvtanilag van egy másik értelme is a szónak: egyre jönnek a
kiadási javaslatok a küldöttektõl, és a gazdasági ügyekért is felelõs
ügyvezetõ alelnök sorra elveti (elutasítja) õket. Mondom, nyelv-
tanilag, mert amúgy semmi értelme a próbálkozásainak, falra
hányt borsó.

NL
Horváth Csaba módra
A GySEV bérrendszerében pótlék hátán pótlék, de úgy látszik még
nincs elég, mert a MOSZ által javasolt tarifa elõre sorolás helyett
a munkáltató „mozdonyvezetési” pótlék bevezetését fontolgatja.
Szellemes nem?! Mozdonyvezetõnek mozdonyvezetési pótlék.
Aztán a következõ tárgyaláson visszavonták. Így lett belõle
megvezetési pótlék, ahogy ezt Horváth Csaba kollégánk megje-
gyezte. (Õ megjegyezte, én meg lejegyeztem.)

NL
Balázs, a békebíró
A VDSZSZ Szolidaritás MÁV Zrt. delegációjának közismert
vezetõje olyasmire ragadtatta magát az egyik VÉT-en, ami elõtte
nemigen volt szokása. A szakszervezeti oldal egymással vitázó két
tagja közé állt békebírónak. A külsõ szemlélõ nehezen tudta
elhessegetni az érzést, hogy Bárány-bõrbe bújt farkast lát.

NL

Megtiltotta a francia Sarpourenx falu polgármestere a település
lakóinak, hogy elhalálozzanak, mert túlzsúfolt a temetõ és nincs
szabad parcella (t-zones) Lennének ötleteim, csak hát nem indul-
tam az önkormányzati választáson…

KL
Ismeretlen szerzõ:
„Nincs nálam nagyobb rajongója a nõi nemnek és ezt számlákkal
is tudom bizonyítani”
„Azért hajtunk, hogy öregségünkre legyen mibõl visszaállítani az
egészségünket, ami ebbe ment tökre”
„Van egy pólóm, az van ráírva jó nagy betûkkel: BALEK! Csak
tudnám mi került benne 47200 forintba!”

MOST MÁR MINDENT ÉRTEK!
Miért is vagyok fáradt? 

Eleinte a kevés alvásra és a sok stresszre fogtam, de most végre
megtaláltam az igazi okát!

Azért vagyok fáradt, mert túl sokat dolgozom 
Tudniillik 10 millió lakosa van Magyarországnak, ebbõl 3,5 mil-

lió nyugdíjas, ami azt jelenti, hogy a maradék 6,5 milliónak kell
elvégezni MINDENT! Hétszázezren tanulnak, ami azt jelenti,
hogy a maradék 5,8 millióra marad az összes munka, de 800 ez-
ren a kormánynak dolgoznak, így marad 5 millió.

Félmillió embert alkalmaz a katonaság, lenne még 4,5 millió
aktív, de ha számba vesszük az összes munkaerõt, aki a parla-
mentben, polgármesteri hivatalokban, állami támogatású intéz-
ményekben dolgozik, megkapjuk ugyebár azt a maradék másfél
milliót, akire a tényleges munka elvégzése hárul.

Egy adott pillanatban háromszázezer ember fekszik kórházban,
van táppénzen, hozzájuk jön a félmillió munkanélküli, s máris lát-
hatjuk: pontosan hétszázezer ember osztozik a terheken.
Ja... és most olvastuk a legújabb statisztikát: jelenleg 699 998 em-
ber van börtönben, ami azt jelenti, hogy mindössze két emberre
maradt minden munka! 

Rám és Rád. 
Te most éppen újságot olvasgatsz.....

Egy kis kuriózum:

Forrás: Explorer VVK
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CSALÁDI BIZTONSÁG SZAKSZERVEZETI TAGOKNAK JÁRÓ
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ENGEDMÉNYEIK

SZAKSZERVEZETI CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS
IGÉNYBE VEHETIK:
SZAKSZERVEZETI TAGOK (A TAGDÍJ TARTALMAZZA A DÍJAT)
A SZAKSZERVEZETI TAG CSALÁDTAGJAI
(KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLÕ 0-18 ÉVES KORIG GYERMEKEK ÉS 
18-60 ÉVES KORIG
HÁZASTÁRSAK/ÉLETTÁRSAK)

SZAKSZERVEZETI OTTHON-BIZTOSÍTÁS
EGYÉNILEG VEHETÕ IGÉNYBE. AMENNYIBEN AZ ENGEDMÉNYRE 
JOGOSULT
SZAKSZERVEZETI TAG NEM TULAJDONOSA A BIZTOSÍTOTT 
VAGYONTÁRGYAKNAK,
AKKOR A BIZTOSÍTÁS SZERZÕDÕJE A SZAKSZERVEZETI TAG, 
A BIZTOSÍTOTT PEDIG A
TULAJDONOS LESZ. (CSALÁDTAG/OK )
ENGEDMÉNY MÉRTÉKE: 20% - 55% ( 4.000 - 13.000 FT 
MEGTAKARÍTÁS/CSALÁD)
A SZAKSZERVEZETI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT 
IGAZOLNI KELL
(TAGKÖNYV, TAGKÁRTYA, MAKASZ KÁRTYA, STB.)

KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛ-FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS
EGYÉNILEG VEHETÕ IGÉNYBE.
ENGEDMÉNY MÉRTÉKE: 10% - 30% + B/M BESOROLÁS ESETÉN 
TOVÁBB CSÖKKEN A DÍJ.
A SZAKSZERVEZETI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT 
IGAZOLNI KELL
(TAGKÖNYV, TAGKÁRTYA, MAKASZ KÁRTYA, STB.)
(5.000 FT - AKÁR 20.000 FT MEGTAKARÍTÁS)

A SZAKSZERVEZETI TAGSÁG JOGÁN IGÉNYBE VEHETÕ 
KEDVEZMÉNYEKKEL A MEGTAKARÍTÁS 
ÉVENTE 9.000 FT–40.000 FT/CSALÁD

SZAKSZERVEZETI TAGSÁG =
JOG A BIZTONSÁGHOZ

Tudjuk hány óra van!
Mozdonyvezetõ létszám és szolgálati óra                 2008 év 2. hó                43 munkanap                 326,8 kötelezõ óra

Telephely Átlagos Összes Kötelezõn Egyéb rk. "Mínusz" óra Telephely Átlagos Összes Kötelezõn Egyéb rk. "Mínusz" óra 
létszám szolg.ó. felüli óra mk.végzés létszám szolg.ó. felüli óra mk.végzés

Bp.Ferencváros 329 114021 6699 170 0 Szeged 187 64017 3250 425 279

347 20 1 0 343 17 2 1

Gyor 224 77336 4133 0 0 Békéscsaba 155 53151 2591 1629 27

345 18 0 0 343 17 11 0

Székesfehérvár 254 89011 6050 72 0 Szentes 178 63050 5058 925 15

351 24 0 0 355 28 5 0

Bp. Északi 242 82244 3525 71 139 Vészto 42 15556 1198 867 0

341 15 0 1 370 29 21 0

Szolnok 274 94251 4701 3685 36 Pécs 147 49188 1551 819 371

344 17 13 0 335 11 6 3

Hatvan 105 36375 2146 925 85 Dombóvár 272 91364 2551 571 67

346 20 9 1 336 9 2 0

Balassagyarmat 49 16524 423 289 0 Nagykanizsa 159 52613 932 570 173

337 9 6 0 332 6 4 1

Miskolc 402 138675 7331 1843 1 Szombathely 150 50649 1568 815 4

345 18 5 0 337 10 5 0

Debrecen 303 105246 6226 3213 0 Celldömölk 222 74305 1756 792 1

347 21 11 0 335 8 4 0

Nyíregyháza 211 75236 6281 3504 0 Zalaegerszeg 85 28319 546 248 5

357 30 17 0 333 6 3 0

Záhony 135 45286 1240 1081 72 Hálózat 4123 1342208 69754 22514 1275

335 9 8 1 326 17 5 0



Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete
Felelõs szerkesztõ: Kiss László elnök
Szerkesztõ bizottság tagjai: 

Dr. Borsik János ügyvezetõ alelnök,
Dörnyei Szilárd területi ügyvivõ,
Velkei Béla területi ügyvivõ

A szerkesztõség címe: 1145 Bp. Bácskai utca 11.
Telefon/fax: 220-3822, 220-4561, 221-2230, 221-4026
Üzemi telefon: 01-1662, 01-1840, 01-1990, 01-2187
E-mail: mosz@mosz.co.hu    Honlapunk olvasható: www.mosz.co.hu

Készült a SZECSOX Nyomdában 
Dombóváron.
Tel./fax: +36 (74) 565-468, +36 (74) 565-467
Felelõs vezetõ: Csonti Zoltán

A Mozonyvezetõk Szakszervezete tájékoztató kiadványa


