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A család életében 
mindig meghitt ün-
nepség a szüle-
tésnap. Nem más 
ez egy szervezet 
életében sem, hi-
szen a mozdonyve-
zetők is egy nagy 
családot képvi-

selnek a vasúton, s a társadalmon belül egyará-
nt. Különösen jeles születésnap az, amikor az 
ember elérkezik a várva-várt pillanathoz, s be-
tölti tizennyolcadik életévét. Felnőtté válik. A 
 Mozdonyvezetők Szakszervezete is nagykorúvá 
érett, de idézzük csak fel, hogy milyen is volt a hos-
szú (VSZ-s) vajúdás után a születés pillanata. 
1990. augusztus 23-án közel nyolcvan fő gyü-
lekezett a Vasutasok Szakszervezete Benczúr 
utcai székházának tanácstermében. A gyűlésen el-
hangzott érvelések és ellenérvek megvitatása után 
hamar megszületett a végső döntés, miszerint a je-
lenlévők megalakítják a Mozdonyvezetők Szak-
szervezetét. A döntés előkészítésében oroszlánrészt 
vállalt az akkori vezetés, Sípos József, Németh 
László és dr. Borsik János.
Ezt követően a Mozdonyvezetők Szakszervezete 
1990. augusztus 28-án az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. tv. alapján nyilvántartási kérelemmel 
fordult a Fővárosi Bírósághoz. A Bírósághoz eljut-
tatott jegyzőkönyv arról tanúskodott, hogy augusz-
tus 23-án 77 fő megalakította a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetét, elfogadta annak Alapítólevelét, 

Alapszabályát, s megválasztotta vezető tisztség-
viselőit. Néhány hét alatt a vontatási utazók közel 
100%-a csatlakozott a Mozdonyvezetők Szakszer-
vezetéhez.
Az akkori megalakulás célja ugyanaz, mint nap-
jainkban. A vontatási utazók hatékony érdekvé-
delmének megteremtése, majd annak működtetése. 
A munkahelyek biztonsága, a Kollektív Szer-
ződés által körbebástyázott foglalkoztatási sza-
bályok megteremtése, a munka értékét kifejező 
bérezés megvalósítása, a munkakörülmények ja-
vítása mind-mind cél volt, s a jövőben is az ma-
rad, annak ellenére, hogy jelentős javulás történt 
az elmúlt 18 év alatt. 
Elégedettek mégsem le-
hetünk! 
A rohamosan változó 
környezet, az aktuális 
politikai elvárások, a 
vállalatok kiszervezé-
se, önállósodása, az eu-
rópai uniós csatlakozás 
az elkövetkezendő fel-
nőtt korra munkát fog 
adni a Mozdonyveze-
tők újabb és újabb gene-
rációinak.
A születésnapi gyertyák elfújása előtt az ünnepelt-
nek kívánnia kell valamit. Bölcset, megfontoltat kí-
vánni csak úgy lehet, ha számot vetünk a múlttal. 
A születéstől a gyermek és kamaszkor éveiben volt 
minden. Egyeztetés, vita, siker, kudarc (ebből sze-

rencsére nem volt sok, de volt) derű, csalódás, vi-
ták „féktechnikai gyakorlatok” stb. A felnőtt kor 
kezdetén én azt kívánom az ünnepeltnek, hogy a 
mozdonyvezetők saját érdekükben maradjanak 
meg továbbra is ilyen egységesek, egységüket fe-
jezzék ki a Mozdonyvezetők Szakszervezetén ke-
resztül, mert akkor legalább olyan hatékony évek 
elé nézhetünk, mint az elmúlt tizennyolc év volt. 
Vállalnunk kell kudarcainkat, de értékelnünk kell 
eredményeinket is. Nincs okunk szégyenkezésre! 
Köszönet a valamikori alapítóknak és mostani ta-
goknak egyaránt. 
Ha netán a gyermekkor után egy szebb, s jobb fel-
nőtt kor köszönt ránk, hát legyen, mi vállaljuk és 
tenni is fogunk érette!

Happy Birthday 
Mozdonyvezetők Szakszervezete!  

Kiss László
elnök

A felnőtté válás pillanata

sze
rke

szt
ői 

jeg
yze

t
els

ő k
ézb

ől

?  Mióta alkalmazzák pontosan az új kiválasztási rend-
szert?

A 2007. évi felvételeknél már az új módszertannal választottuk ki a 
mozdonyvezető gyakornokokat.

? Miért volt szükség a változtatásra?
Az ezt megelőző időszakban szubjektív vélemény alapján kerül
tek felvételre a gyakornokok, és kiválasztásuknál csak a munka
köri követelmények között szereplő kvalifikációkat vették figye
lembe.

A több mint másfél évszázados múltra visszatekintő vasúti közlekedés 
során mindig létezett kiválasztás, ami alapján valakiből mozdonyve-
zető válhatott. A korszak határozta meg a kiválasztás írott és íratlan 
szabályait. Volt időszak, amikor csak azokból válhatott mozdonyveze-
tő, akik némi hátszéllel, mondjuk úgy: protekcióval rendelkeztek, s volt 
olyan is, amikor minden jelentkezőt felvettek mozdonyvezető gyakor-
noknak, csak jöjjön minél hamarabb. „Hív a vasút, vár a MÁV.” – hall-
hattuk naponta a szlogent. 2007. év óta változás történt a mozdonyve-
zető gyakornokok kiválasztásában. Az a szóbeszéd járta, hogy irreális, 
mondhatni gyilkos felvételi procedúrán kell átesniük a jelentkezőknek. 
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. szakembereit megkeresve sikerült egy ilyen kivá-
lasztási eljáráson részt venni, ahol az illetékeseket kérdeztem meg az 
új módszerről.
Nyárádi Lászlóné (Kriszta) a MÁV-TRAKCIÓ Emberi Erőforrás Biztosí-
tás szervezetének vezetője és Egry Henrietta a MÁV-TRAKCIÓ képzéssel 
foglalkozó humán szakértője válaszolt kérdéseimre.

Gyakornok felvétel
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első kézből

Az új módszer célja, hogy a vezetőkkel közösen meghatározott moz
donyvezetői kompetenciákkal rendelkező jelöltek kerüljenek kivá
lasztásra az ország egész területén, egységes elvek alapján.

?  Milyen megmérettetésen kell megfelelniük a jelentkezők-
nek?

Fizikatesztek, amelyek elsősorban arra szolgálnak, hogy képet kap
hassunk a jelölt tudásáról és számolási/matematikai képességéről. 
Amennyiben azt látjuk, hogy nem jut eszébe az adott feladat megol
dásához szükséges matematikai vagy fizikai képlet, akkor kollégáink 
minden esetben segítséget nyújtanak. 
A strukturált humán és vezetői interjú tulajdonképpen kötetlen in
formális beszélgetés formájában zajlik. Az értékelő bizottság a kér
déseire kapott válaszokból következtet a jelölt felelősségtudatára, 
lojalitására, problémamegoldó, és monotonitás tűrő képességére. 
Ezt a feladatot minden esetben képzett humán szakemberek vég
zik. Az utolsó megmérettetés játékos formában a megfigyelőképes
ség mérésére szolgál.

? Hány fő esett már át az új felvételi eljáráson?
Az elmúlt két évben több mint 400 jelentkező vett részt az új kivá
lasztási folyamatban. Közülük 214 főt vettünk fel és 46 fő már le is 
tette az előírt vizsgákat. 

? Hogy néz ki a kiválasztási folyamat?
Elsőként az előzetes előrejelzések figyelembe vételével, valamint 
a Mozdonyvezetők Szakszervezetével történt egyeztetést követően 
meghatározásra kerül a felvehető gyakornoki létszám, területi bon
tásban. 
Ezt követi a toborzási folyamat, majd a felhívásokra jelentkezők elő
szűrése (érettségi bizonyítvány, előnyfeltételek megvizsgálása, stb.)
Amennyiben a jelölt az elvárt feltételekkel rendelkezik, meghívást 
kap a kiválasztási eljárásra, amely egy rövid bevezetővel kezdődik. 
Az egységesség elve miatt ennek tartalma előre meghatározásra 
került. A bevezetőn elhangzik – a teljesség igénye nélkül – az aznapi 
tervezett program, a mozdonyvezetői munkakör feladatainak ismer
tetése, szépségeinek és nehézségeinek bemutatása, a mozdonyve
zetőgyakornok feladatai, a sikertelen vizsgák következményei, stb.
Mindezek után következnek a megmérettetések, majd az eredmé
nyek alapján a megfelelő jelöltek kiválasztása, rangsor felállítása, 
orvosi alkalmassági vizsgálat.

? Mik a prioritások a kiválasztás során?
Elsősorban a vezetőkkel közösen korábban meghatározott moz
donyvezetői kompetenciák, a kiírás egyéb feltételei megléte, a szin
tén előre központilag meghatározott, leegyeztetett létszámszükség
let területi bontásban – a jelentkezők lakóhelye és leendő szolgálati 
helyük közötti távolság figyelembe vétele –, valamint természete
sen a szükséges tesztek, személyes elbeszélgetések, orvosi alkal
massági vizsgálat eredményének kiértékelése együttesen határoz
zák meg a kiválasztás végeredményét, azaz a felvételt.

? Ki dönt a gyakornokok felvételéről?
A bizottságban résztvevők közös döntése a felvétel. Természetesen 
vannak eltérő vélemények, ilyenkor a szakmai vélemény élvez priori
tást. A híresztelések ellenére jelenleg nincs vétójoga a humán szak
embereknek.

?  A tapasztalataik alapján milyen a jelentkezők megfelelé-
si aránya?

Ez egy többváltozós kérdés. A kiválasztáson megjelentek kö
zel 70%a megfelel a feltételeknek, de ne felejtsük el, hogy ők 
már átestek egy előzetes szűrésen. Sok függ attól is, hogy az or

szág melyik területén választunk ki. Vannak olyan régiók, ahol 
nagyobb a merítési lehetőség, többen, magasabb kvalifikációval 
jelentkeznek, és vannak olyan területek is, ahol többször kell to
borozni. Fontos megjegyezni az orvosi alkalmassági vizsgálatról, 
hogy a kiválasztottak 20 %a nem felel meg a követelmények
nek.

?  Az új kiválasztási rendszer bevezetése óta hány mozdony-
vezető jelölt volt, aki nem tudta eredményes hatósági 
vizsgával zárni a tanfolyamot?

Erről nem sok adatunk van, hiszen most folynak az első vizsgák, és 
nem csak egy lehetősége van a gyakornoknak a képzettség meg
szerzésére.
Ami biztos, hogy különböző okokból 15 fő munkaviszonya a hatósá
gi vizsga előtt megszűntetésre került. Az okok között szerepel: hos
szantartó betegség, részvizsgák nem teljesítése, stb…

?  Mennyire van rátekintésük a kiválasztottak tanfolyami el-
lenőrzésére?

Eddig nem a mi hatáskörünkbe tartozott, de az idei évben egy új 
ellenőrzési rendszer kerül kidolgozásra és bevezetésre a MÁV Zrt. 
 Baross Gábor Oktatási Központtal közösen. Ennek lényege a ta
nulók előrehaladásának követése, a tanárok és a tanfolyam meg
felelőségének ellenőrzése. Hangsúlyozom: ez egy közös program, 
mindenki érdeke, hogy jól képzett mozdonyvezetők kerüljenek ki 
a tanfolyamokról. Ezzel nagyobb szerepet vállal a Társaságunk is 
a képzésben és folyamatos jelenlétünkkel közvetlenebb kapcsola
tot alakítunk ki a gyakornokokkal és az oktatási egységekben dol
gozókkal.

?  Mit javasolnak az újonnan jelentkezők részére? 
Egy klasszikust idéznék: TANULNI, TANULNI, TANULNI!

?  Mik a további tervek?
Folyamatosan értékeljük a tapasztalatokat. Vannak új elképzelése
ink, hogyan lehetne a kiválasztást még objektívebbé és hatékonyab
bá tenni.
Terveink között szerepel egy MÁVTRAKCIÓ Zrt.t és a mozdonyve
zető hivatást bemutató füzet kiadása, melyben többek között is
mertetnénk a szakma szépségeit, nehézségeit, a társaságon belü
li karrier út lehetőségeit. Ez elősegítheti azt is, hogy olyan helyeken 
keltsük fel az érdeklődést e szép szakma iránt, ahol eddig nehezen 
találtunk utánpótlást.

Köszönöm a beszélgetést!
K.L.
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A rendezvény vendége
it a debreceni tagcso
port rendezői fogadták 
a vasútállomáson. Ér
kezés után a kollégák 
népes tábora villamos
sal jutott ki a szállás 
helyszínére, mely egy
ben egy városnéző út 
is volt. A szállás elfog
lalása után a vendégek 
egy része a futballt vá
lasztotta. A sport prog
ramon résztvevő ven
dégek a nagyerdei 
sétányon át gyalog kö
zelíthették meg a közeli, 
Oláh Gábor utcai Sport
centrum területét.
Érkezés után sokan vol
tak kíváncsiak a belvá
rosra, ide villamos na
pijeggyel utazhattak a 
vendégek. A legnépsze
rűbb programnak az Él
ményfürdő bizonyult, 
ahová több mint három
százan látogattak el.
A 14 órakor kezdődő 
megnyitón Kiss László 
elnök úr köszöntötte a 

megjelenteket. 
A futballpályán a 
Derecskei Mazsorett 
és Fúvószenekar be
mutatóját követően, 
elkezdődött a ver
sengés a MOSZ ku

2008. július 5-6-án Debrecen adott otthont  
a XVi. Mozdonyvezetők Országos Találkozójának

Kezdődjön a kupadöntő

A majorettek

Debrecen megszállása
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Mozdonyvezetők Országos Találkozója

páért. A pályán büfé üze
melt, ahol étellel, itallal 
várták a közönséget. Így 
mindenki vérmérsékle
te szerint csillapíthat
ta szomjúságát és éh
ségét. (Volt, akinek az 
előbbi egészen jól sike
rült). A helyszínre kitele
pült a Vasutas Egészség 
Pénztár, ahol egészség 
totót tölthettek ki a vál
lalkozó szelleműek. A 
totózók között a bálon, 
értékes nyereménye
ket sorsolt ki a Vasutas 
Egészségpénztár. Egy 
sátorban a szakszerve
zeti reklámanyagokat le
hetett megvásárolni. 
A döntő mérkőzés, II. fél
idejét egy igen heves zi
vatar tette emlékeze
tessé, no meg az a nem 
mindennapi és szomo
rú incidens, mely egy 
kenguru életét követel
te. Zseniális labdarúgóink 
ugyanis a meccs hevé
ben a közeli állatkert kifu
tójába küldtek két labdát, 
melyek közül az egyik el
talált egy genetikailag 
gyenge szív és érrend
szerrel megáldott erszé
nyest, aki ijedtségében a 
helyszínen szörnyethalt. 
Ezúton szeretnénk sajná
latunkat kifejezni a tör
téntekkel kapcsolatban 
és a szóban forgó ken
gurut a Mozdonyvezetők 
Szakszervezete saját ha
lottjának tekinti.

Amikor egy vezérigazgatót böknek meg

Véremet a trakcióért

A díjak

Összeakaszkodva

Nem csak a bírók fújtak
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hangulatban érkeztek vendégeink, akiket 
ízlésesen terített asztalokkal vártunk az 
Oláh Gábor utcai Kosárlabdacsarnokban. 
A megnyitó és a pohárköszöntő után 
színvonalas operett összeállítás szóra
koztatta a nagyérdeműt, Bódi Marian
na és Urbán Nagy Róbert énekművészek 
előadásában. Ám az igazi meglepetés 
csak ezután következett, amikor szemet 
gyönyörködtető hastáncos hölgyek per
dültek a színpadra. Estella világhírű has
tánc stúdiójának produkciója nemcsak a 

férfiakat nyűgözte le, hölgy ven
dégeink is állva tapsoltak.
A finom vacsora után már izga
tottan vártuk a délutáni labdarú
gó torna díjainak átadását, me
lyeket nagy ováció és ünneplés 
közepette vehettek át a boldog 
csapatok. 
A talpalávalót a nyíregyházi  
Dimenzió zenekar szolgáltat
ta egészen hajnalig. Természe

tesen volt tombolasorsolás is, 
amelyről a soksok bőkezű 
támogató jóvoltából a leg
többen nem tértek haza 
üres kézzel.

Másnap három busz várt azokra a vendégekre, akik vállalva a korai ébresztőt, vállal
koztak egy nagyszerű, élménygazdag hortobágyi kirándulásra, ahol megcsodálhatták a 
híres, Pásztormúzeumot, a Madár Parkot és a Látogatóközpontot. A Déri Múzeum és 
az Élményfürdő vasárnap is nagy számban vonzotta a kollégákat. Sokan ellátogattak a 
Strandfürdőbe, megtekintették az Állatkertet, valamint ellátogattak a Nagytemplomba.
Reméljük minden kedves vendégünk egy szép emlékkel gazdagodva tért haza 
Debrecenből!
Köszönjük, hogy eljöttetek és jelenlétetekkel is emeltétek rendezvényünk színvonalát, 
külön szeretnénk megköszönni meghívott vendégeinknek, Heinczinger István MÁV Ve
zérigazgató, Mosóczi László Vezérigazgatóhelyettes, Zsákay László György, MÁVTRAK
CIÓ Zrt. Vezérigazgató, Márton Ferenc működtetési Igazgató, Szűcs Lajos Humán Igazga
tó, Kovács Imre MÁVCargo Vezérigazgató, Virág Imre MÁVSTART Humán Igazgató, Bécsi 
Gábor debreceni TVSZK vezető, hogy megtisztelték találkozónkat. Sajnos e csodálatos 
város vezetői közül senki nem tisztelte meg jelenlétével az eseményt.
Azoktól a kollégáktól elnézést kérünk, akik létszámhiány miatt nem tudtak részt venni a találkozón. Mindig nagyobb a kereslet, mint a kíná
lat, ezt most is tapasztaltuk. Ennek egyrészt örülhetnénk, másrészt éppen ez okozott kellemetlenséget nekünk.
Végezetül köszönetemet fejezem ki minden egyes kollégának és hozzátartozójának, akik segítették a rendezők munkáját, illetve az én mun
kámat. Egy személyes köszönetet is itt fejeznék ki: köszönet a Feleségemnek, végig ott volt a háttérben.
Debrecen, 2008. július 9. Szegedi Zoltán Db.

Hastáncosok

Győzelmi mámor

A vacsi

Jó a buli

Hortobágy

Hegyekben a tombola ajándékok

Fo
tók

: if
j. S

ze
ge

di 
Zo

ltá
n



2008. augusztus 7

·  AQUATicUM Mediterrán Élményfürdő, Debrecen Nagyerdei park 1.  
(www.aquaticum.hu) 

·  Debrecen Televízió, Debrecen Petőfi tér 10. (www.dtv.hu)
·  DH-Szerviz kft. Debrecen Tüzér u. 4. (Nagyerdei Strandfürdő)  

(www.dhszerviz.hu)
·  Dunakanyar autó VÁc (www.dunakanyarauto.hu)
·  Estella Hastánc Stúdió, Debrecen Rákóczi u. 60/a. (estella3@freemail.hu)
·  F-O Optika kft. (www.ofotert.hu)
·  Gém regina kerékpár- és alkatrészbolt, Debrecen Füredi út 4951. 

(gemregina@tonline.hu)
·  Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok igazgatósága, Déri Múzeum, Debrecen 

Déri tér 1. (www.derimuz.hu)
·  Helpower kft. (www.helpower.hu)
·  Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság, Debrecen Sumen u. 2. (www.hnp.hu)
·  Hunép kik Hotel Zrt. Debrecen Egyetem tér 1. (kik.hotel@hunep.hu)
·  HUNGUEST Hotels Zrt. (www.hunguesthotels.hu)
·  kungler és Társa Üvegező és képkeretező Bt. (+36 (52) 411237)
·  MÁV cargo Zrt. (www.mavcargo.hu)
·  MÁV Lokomotív Hotels Zrt. (www.mavhotels.hu)
·  MÁV Zrt. (www.mav.hu)
·  MÁV-STArT Zrt. (www.mavstart.hu)
·  MÁV-TrAkció Zrt. (www.mav.hu/trakcio/elerhetoseg)
·  MOZDONYVEZETŐk A BiZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETÉrT ALAPÍTVÁNY 

(www.mosz.co.hu)
·  OMkEr Zrt. (www.omker.hu)
· Promix Zrt. (www.promix.hu)
·  revans 2000 kft. (www.revans2000.hu)
·  SiGNAL Biztosító Zrt. (www.signal.hu)
·  SZAViÉP kft. Debrecen, Perem u. 27. (bádogos és tetőfedő munkák) (+36 20 988 6723)
·  Szertár Sportbolt, Debrecen Füredi út 4951. (www.szertarsportbolt.hu)
·  T-MOBiLE (www.tmobile.hu)
·  UNiON Biztosító (www.unionbiztosito.hu)
·  Vasutas Egészségpénztár, Budapest Kőszeg u. 26. (www.vasutasepenztar.hu)
·  Vasutas Nyugdíjpénztár (www.vasutaspenztar.hu)
·  VDSzSz Szolidaritás Debrecen, forgalmi alapszervezet (www.vdszsz.hu)
·  VDSzSz Szolidaritás Debreceni Területi Szervezete (www.vdszsz.hu)
·  Vezér Fitness, Debrecen Böszörményi út 150. (www.vezerfitness.hu)

Szerződő partnereink voltak:
·  Debrecenben, a DkV Zrt. segítségével szállítottuk a vendégeinket.
·  Hortobágyra, a Hajdú Volán Zrt. segítségével jutottunk el.
·  Az étkeztetést a Nagyerdei étterem biztosította.
·  A futballmérkőzések, vacsora és bál helyszíne a Debreceni Sportcentrum  

területén volt.
·  A bálon és a VIP fogadáson és a pályán a Sörpark kft. szolgált fel.
·  A bálon a jó hangulatról a nyíregyházi Dimenzió zenekar gondoskodott.

Fellépő művészek voltak:
·  A sportpályán a Derecskei Mazsorett és Fúvószenekar lépett fel.
·  A bálon Bódi Marianna és Urbán Nagy róbert énekművészeket hallhattuk.
·  Meglepetés műsorként az Estella Hastánc Stúdió kápráztatta el a vendégeket.

A 2008-as MOT támogatói!Vasutas Egészség-
pénztári ajándék-
csomagot 
nyertek:

– Hegyi László (Nagymágocs)
– Fekete József (Mezőkovácsháza)
– Zsíros Zoltán (Tószeg)
– czibolya Zoltán (Jászfényszaru)
– Marosi János (Bátaszék)
– Bodnár Zoltán (Tiszatenyő)

Az OMkEr Zrt. felajánlása:
1 db vérnyomásmérőt nyerte:

– Bognár istvánné (Végegyháza)
1 db vércukorszintmérő

– Forgács Sándorné (Csanádpalota), 
1 db testzsírmérleg

– Bertalanné Fehér Mariann (Okány).

A rEVANS 2000 kft. felajánlása:
1 db 10 000 Ftos Scholl vásárlási utal
ványt nyerte 

– Hegyiné Olasz Anikó (Nagymágocs)

A MÁV Lokomotív Hotels Zrt. felajánlása:
2 éjszakás pihenés (Hotel Boglár vagy Ho
tel Gárdony) szállodájába büféreggelivel:

– Sándor Mihályné (Vésztő)

Fődíjként a HUNGUEST HOTELS ZrT.  
felajánlása:

2 fő részére 2 éjszakai szállás félpanzió
val Hévízen, a háromcsillagos  
HUNGUEST Hotel Panorámában:

– Farkas istvánné (Gyulaház)

Mozdonyvezetők Országos Találkozója

A DÖNTŐ GÓLKIRÁLYA:
Tóth László-Hegyeshalom

A DÖNTŐ LEGJOBB MEZŐNYJÁTÉKOSA:
Juhász Tamás – Miskolc

A DÖNTŐ LEGJOBB KAPUSA:
Babai Dezső – Hegyeshalom

FAIR PLAY DÍJBAN RÉSZESÜLT:
SZOLNOK CSAPATA

1. MISKOLC
2. HEGYESHALOM
3. DEBRECEN
4. PÜSPÖKLADÁNY
5. SZOLNOK
6. ZÁHONY

A 2007/2008 év
MOSZ kUPA 
végeredménye
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Engedjétek meg, hogy a szóbeli gratulációm írásban is megerősítsem szá
motokra. Immár ötödik alkalommal vettem részt a Mozdonyvetetők Orszá
gos Találkozóján, de ilyen jól megszervezett rendezvényen még soha nem 
voltam, voltunk. Kezdődött a meglepetés már a szállásunk elfoglalásakor, 
szinte luxusszállást biztosítottatok a rendezvényre érkezőknek. A szombat 
délutáni fociprogramok, a babgulyásos, sörös szieszta nem csak a focis
táknak, de a szurkolóknak is kellemes kikapcsolódást biztosított.  Az esti 
bál is igen színvonalas programokkal rukkolt elő, igaz a „végeken” a han
gosítással és a műsor láthatóságával nem voltunk mindig kibékülve, de a 
finom vacsora, majd az azt követő „táncika” kárpótolt bennünket. A vasár
nap délelőtti „kissé kínos ébredést” követő programkínálatotok is jobbnál, 
jobbak voltak. Nehéz volt eldönteni, hogy mit is csináljunk?  Kiránduljunk, 
élményfürdőzzünk, várost nézzünk? Mi az utóbbi mellet döntöttünk. Az 
egykét órás nézelődésünk e gyönyörű városban csak arra volt elég, hogy 
megfogadjuk, ide mindenképpen visszajövünk a közeljövőben.
Megköszönjük a szervezőknek és a kiszolgálásunkban részt vevő valamennyi 
dolgozónak, hogy egy felejthetetlen hétvégét biztosítottatok számunkra.
Szuper volt Debrecen!

Baranyi Miklós
Kiskunhalas

A Mozdonyvezetők Országos Találkozójára feleségemmel érkeztem Pécs
ről Debrecenbe. A helyszínre érkezve a pályaudvaron vártak és üdvözöl
tek bennünket a helyi szervezők egy csoportja, akik rögtön útba igazítot
tak a szálláshelyre. Az utat villamossal tettük meg Debrecen főutcáján 
keresztül, és már az első benyomások is sejtették, hogy itt, mi nagyon 
jól fogjuk érezni magunkat. A szállásunk egy minden igényt kielégítő, kul
túrált kollégium volt. A program lehetőségek színes palettájából a Déry 
múzeumot, a Református Nagytemplomot választottuk ki és tekintettük 
meg. A szervezők a főtéren készségesen segítettek minket a tájékozó
dásban. Este a bálon az ötletes terítés mellett a hastáncosok színvonalas 
produkciója emelte igazán tetőfokára a hangulatot. Másnap kihasználtuk 
az élményfürdő lehetőségét, ahol felfrissülhettünk és kipihenhettük ma
gunkat. Délután búcsút intettünk Debrecennek, ahol kiválóan éreztük 
magunkat. Köszönet a MOSZnak, a debreceni tagcsoportnak a remek 
szervezésért. Reméljük jövőre is lesz országos találkozó!

Máté János 
Pécs

1994ben, Tapolcán, a HEMOban voltunk először. Ak
kor is döntős volt a foci csapatunk, úgy, mint most. Ezt 
követően, három alkalom kivételével az összes eddigi 
találkozón ott voltunk, így elmondhatom, hogy ez már a 12. MOT, amin 
részt vettünk.
Az ez évi rendezvény helyszíne és szervezése kimagaslónak mondható, 
nagyon szép környezetben és példásan megszervezetten vártak bennün
ket a házigazdák. Mindenki nagyon kedves volt.
A Nagyerdő és környéke kiváló helyszínt biztosított, a hotel ahol aludtunk 
kiváló minőségben várt ránk. Igaz, hogy túl sokat nem tudtunk benne pi
henni, de nem is ezért mentünk. A debreceni sportkomplexum kiváló 
helyszíne volt a döntőknek és a bálnak egyaránt. Kár, hogy nem sikerült 
a dobogón végezni.
Ez a bál volt az első, ahol a záhonyi társaság kapta először a vacsorát, ta
lán itt az abct hátulról kezdték és így kerültünk előre. A vacsora és a bál 
tökéletes volt, igaz a hangzás nem érte el egy koncertterem minőségét.
Az egyéb időben nyújtott programok is kiválóak voltak, biztosan minden
ki megtalálta a neki tetsző elfoglaltságot, de ezek közül is kiemelkedik 
számomra az AQUATICUM élményfürdőben eltöltött idő és szórakozás. A 
közlekedés zökkenőmentesen történt, a villamosok jól bevált ötletnek bi
zonyultak.
Az egészet összegezve: szép környezetben, jól megszervezve, sokszínű 
programajánlattal vártak minket a házigazdák, így teljesen meg vagyok 
elégedve! Jövünk máskor is.

Ignéczi József 
Záhony

Most voltunk először országos találkozón a feleségemmel. A rendezvé
nyen, Debrecenben nagyon jól éreztük magunkat. A szervezés kifogás
talan volt, mindenre oda tudtak figyelni a kollégák. Ha volt is valami kis 
hiba a „rendszerben”, az tőlük független volt. Talán amire a jövőben oda 
kellene kicsit jobban figyelni, az a vacsora menüje, és a zenekar hango
sítása. Mi a mulatósabb zenét például, jobban szeretjük. 
Összességében egy jól sikerült MOTon vettünk részt, ahol alapjában jól 
éreztük magunkat. Köszönjük a debreceni kollégáknak a szervezőmun
kát, és a vendégszeretetet. 

Czerovszki Zoltán
Békéscsaba

Dunaújvárosban 8000 főt foglalkoztató ko
hászati gyár belső vasúti közlekedését biz
tosító, vontatási üzem dolgozói vagyunk. 
Megközelítőleg 80 km vasúti pályával ren
delkezünk, igény szerint 1314 mozdon
nyal üzemelünk, évente 11 millió tonna árut 
mozgatunk meg. Mindezt 77 fővel, 1224
48as fordulóval látjuk el.
Megalakulásunk gondolata akkor vetődött 
fel, amikor világossá vált, hogy a vállalat
csoportnál meglévő, működő 2 szakszerve
zet a mozdonyvezetők szakmai érdekképvi
seletét nem megfelelően látja el. 
A 2008ban bevezetésre kerülő új bérka
tegória rendszer a mozdonyvezetők bérel

maradását tovább 
mélyítette a hason

ló értékrendű szakmák átlagbéreihez viszo
nyítva. Ennek a folyamatnak megállítására 

vagy legalább enyhítésére megoldást keres
tünk, így jutottunk el a MOSZhoz. 
A megalakult tagcsoport szakmai reprezen
tativitással jött létre. Így bizakodóak vagyunk 
a jövőt illetően, hiszen minden érdekegyezte
tésre, tárgyaláson való részvételre jogosultak 
lettünk. Taglétszámunk, azóta is gyarapszik.
Célunk a dolgozók érdekeinek szem előtt 
tartásával a vállalatvezetéssel hosszútávon 
együttműködni.
Biztosak vagyunk abban, hogy ehhez segít
séget és támaszt jelent a MOSZ, akiknek 
ezúton is köszönjük, hogy része lehetünk 
egy ilyen országosan ismert és elismert 
szakszervezetnek.

Hólik Ferenc
Dunaferr Tagcsoport vezető

Bemutatkozik a Dunaferr Tagcsoport

Megválasztott vezetőség, akik alapító tagok is egyben:
Balról jobbra: Hólik Ferenc (tagcsoport vezető), Nagy Tamás 
(pénztáros) Puskás Miklós (tagcsoport vezető helyettes)

kérdés:  
Mi a véleménye a Debrecenben megtartott 
Mozdonyvezetők Országos Találkozójáról?

éle
tün

kb
ől…

Összeállította: 
Kiss László
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Hogy kerül a csizma  
az asztalra?
Talán nem mindenki számára ismert, hogy a 
MOSZ alapszabálya tagcsoporti döntés alap
ján lehetővé teszi más vasúti munkakörben 
dolgozók tagfelvételét, illetve a tagsági vi
szony fenntartását, ha a mozdonyvezető más 
munkakörbe kerül. A mozdonyfelvigyázók (kül
sős felvigyázók, irányítók) – több más, egykor 
vontatási, gépészeti területen dolgozó munka
vállalóhoz hasonlóan ezen az alapon tagjai a 
Mozdonyvezetők Szakszervezetének.
Az alapszabályunk nem foglalkozik a nem 
mozdonyvezető tagok érdekvédelmének 
terjedelmével, de a belső vitáinkban eddig 
olyan álláspont alakult ki, – és ezt meg is 
mondtuk az érintetteknek – hogy a tagnak 
járó egyéni szolgáltatásokra (segély, tájé
koztatás, telefon, rendezvényeken részvé
tel, biztosítás, stb.) és egyéni érdekvéde
lemre (jogi és tisztségviselői képviseletre) 
jogosultak, de kollektív, a szakmacsoport 
egészére kiterjedő érdekvédelmet nem tu
dunk vállalni.
Ennek a megközelítésnek a felülvizsgála
tát a felvigyázók esetében több körülmény 
megváltozása is indokolttá tette. Vegyük 
sorjába ezeket.
A felvigyázók szervezettsége (növekvő 
taglétszám, erős munkaköri kötődés, igény 
a közös fellépésre, felvigyázók MOSZ tiszt
ségviselői posztokon történő megjelenése) 
elérte a kritikus szintet a MOSZon belül.  
A felvigyázók több, mint 60%a tagja a 
MOSZnak, és megjelentek a foglalkozási 
csoportra jellemző, önálló érdekvédelmi tö
rekvések. 
Mi magunk is többször túlléptünk a dek-
larált érdekvédelmi kereteken. A terü
leti vontatásszolgáltatási központok létre
hozásakor a létszámcsökkentés ellenére a 
felvigyázókat megvédtük az elbocsátástól, 
2007ben létrejött a felvigyázói munkabi
zottság a bértarifa kialakítására, stb.

A gépészet átszervezésével új helyzet 
alakult ki a MÁV TrAkció Zrt-nél az 
érdekvédelemben. A Trakciónál a többi szak
szervezet taglétszáma, súlya, érdekérvénye
sítő képessége jelentősen lecsökkent, és ha 
nem tudunk a felvigyázóknak érdemi, teljes 
érdekvédelmet biztosító alternatívát nyújta
ni a MOSZon belül, akkor ezek a kollégáink 
érdekvédelem nélkül maradnak.
A mozdonyfelvigyázók – a munkakörük 
jellegéből adódóan – sokat tudnak segíte-
ni a mozdonyvezetői érdekvédelem szerve
zésében, ezért szervezetpolitikai szempont
ból nem mindegy, hogy a MOSZnak, vagy 
egy velünk versengő másik szakszervezet
nek a tagjai.
A felvigyázók többsége vitte magával a 
MOSZ tagságát az új munkakörébe, ezért 
érzelmileg is erősen kötődik a szerve
zethez, amit a korlátozott érdekvédelem 
gyengít.

A felvigyázók saját cselekvése 
nem nélkülözhető
A fenti megfontolásokból kiindulva dön
tött úgy a küldöttközgyűlés, hogy a MOSZ 
felvállalja a mozdonyfelvigyázók, külsős 
felvigyázók, irányítók – és a vitában tett 
kiegészítő javaslat alapján a gépészeti vo
nalellenőrök – teljes körű érdekvédelmét, 
és ezt a kommunikációjában is nyilvánvaló
vá teszi mind az érintettek körében, mind a 
munkáltató irányába.
A teljeskörűség azt jelenti, hogy nem csak 
egyéni szolgáltatásokat és védelmet bizto
sítunk, hanem minden olyan érdekvédelmi 
feladatot ellátunk, amit a mozdonyvezetők
re vonatkozóan eddig is tettünk. 
Ugyanakkor ez nem helyettesítheti a moz
donyfelvigyázók saját erőfeszítéseinek és 
cselekvésének szükségességét. Velük szem
ben is azt tudjuk vállalni, hogy a törekvé
seiket a MOSZ céljaiként képviseljük, és 
minden rendelkezésünkre álló erőforrás

sal (szakmai előkészítés, tárgyalási képvi
selet, sztrájksegély, stb.) tudjuk segíteni a 
megvalósításukat, de nem tudunk helyet
tük cselekedni. Konfliktushelyzetben a kö
veteléseiket a mozdonyvezetőkével kö
zös sztrájkkövetelésként tudjuk képviselni, 
a szolidaritás minden lehetséges mód
ját tudjuk vállalni, de nem tudunk helyet
tük sztrájkolni. Ezt a megközelítést a moz
donyfelvigyázóknak érteniük kell, és el kell 
fogadniuk. Ez a mozdonyvezetői érdekvéde
lemben is így működik, a GySEVes, vagy 
Dunaferres mozdonyvezetői követelésekért 
az ottani kollégák harcolnak, a MÁVos kol
légák csak a szolidaritás eszközeivel segít
hetik őket (beleértve természetesen a szoli
daritási sztrájkot is). 

Az alapszabály nem változott
A küldöttközgyűlési döntést követően felújít
juk a felvigyázói munkabizottság működését, 
és a különböző szakszervezeti tárgyalási ja
vaslatokba, kezdeményezésekbe beépítjük 
a felvigyázókat érintő törekvéseket. 
A még nem MOSZtag felvigyázóktól, külsős 
felvigyázóktól, irányítóktól, gépészeti vonal
ellenőröktől azt várjuk, hogy a tagcsoportok
nál kezdeményezzék a tagfelvételüket, és a 
szervezettségük érje el a mozdonyvezetők 
körében megszokott 90% fölötti szintet.
Most nem módosítottuk az alapszabályt, 
ami azt jelenti, hogy továbbra is a tagcso
portok döntenek a tagfelvételről. Nem tu
dunk olyan tagcsoportról, ahol helyi döntés
sel korlátoznák a felvigyázók tagfelvételét, 
de az egyénnek a felvételt kérnie kell.
A soros rendes kongresszusig közösen át 
kell gondolnunk a tagfelvétel helyi mérlege
lésének elhagyását, és minden telephelyen 
lehetővé kell tenni az egyén döntésén ala
puló belépést.

Németh László 
ügyvezető alelnök

A küldöttközgyűlés döntött  
a felvigyázói érdekvédelem megerősítéséről

A hírlevélben egy mondattal adtunk tájékoztatást arról, hogy a MOSZ  
Küldöttközgyűlése június 25-én tárgyalta a mozdonyfelvigyázók érdek-
védelméről szóló előterjesztést, és döntött a felvigyázói érdekvédelem ki-
terjesztéséről, megerősítéséről.
A téma többet érdemel – és reményem szerint részletesebb tájékoztatásra van igény a MOSZ belső 
közvéleményében is – mint egy rövid hír, ezért az alábbiakban megkísérelem összefoglalni, hogy 
miért, milyen összefüggésben kellett erről tárgyalni, és mi a meghozott döntés jelentősége.
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Dr. Csepi Lajos szakállamtitkár úr köszöntötte a megjelenteket, 
megköszönte, hogy a szakszervezetek elfogadták a minisztérium 
meghívását. A megbeszélés célját az általános kapcsolatfelvéte
len túl egyrészt abban jelölte meg, hogy mint új közlekedésért fele
lős szakállamtitkár be kíván mutatkozni a szakszervezeteknek, más
részt be kívánja mutatni a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 
Minisztérium (a továbbiakban: KHEM) vasúti közlekedéssel kapcso
latos elképzeléseit

A hazai vasút fejlesztésének rendezőelveit az alábbiakban jelölte 
meg Csepi úr:

–  az új összetételű Kormány, valamint a KHEM törekvése, hogy 
szolgáltató típusú intézménnyé váljon, amely felismeri a problé
mákat, és meg is oldja őket

–  cél a vasúti szolgáltatás minőségének javulása, a csökkenő el
jutási idők, korrekt utastájékoztatás, az állomások szolgáltatási 
minőségének javulása, az utasok komfortérzetének növelése a 
közlekedés biztonságának szem előtt tartásával.

Fontos feladatként jelölte meg az elővárosi és távolsági közlekedés 
fejlesztését, a nemzetközi törzshálózat és a helyi közlekedés kor
szerűsítését is.
A térségi vasúti projektet illetően kifejtette, hogy a cél az önkor
mányzatok érdekeinek figyelembevételével megoldást találni a 
szárnyvonalak további működtetésére. A helyi önkormányzatok és 
a kistérségi társulások szerepvállalásával és a térségi vasúttársasá
gok létrehozásával álláspontja szerint ésszerű és racionális műkö
dést szolgáló megoldások és források lelhetők fel, olyanok, amelye
ket a MÁV Zrt. eddig – a szervezet nagyságából következően – még 
nem tárt fel. Mindezek következtében egyes vonalak esetén a be
zárások elkerülhetővé válhatnak és egy egészséges működési mo
dell jöhet létre.

Németh László úr, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének alelnöke a 
következő kérdéseket intézte az államtitkár úrhoz:
  a minisztérium és a szakszervezetek között 2007ben meg

kötött megállapodások érvényességével kapcsolatban mi a 
KHEM álláspontja?

  a Vasúti Egyeztető Bizottság (VEB) további működtetését ter
vezie a KHEM?

  az említett jogszabálytervezetek jelenleg milyen stádiumban 
vannak?

   a mellékvonalakkal kapcsolatban mi a KHEM álláspontja?
  a térségi vasúti projektnek mi az aktuális helyzete? 

Csepi Lajos úr válaszában jelezte, hogy a KHEM jogutódja a GKM
nek, a szakszervezetek és a GKM között kötött megállapodásokat a 
KHEM tiszteletben tartja. Kitért arra is, hogy VEBet továbbra is mű
ködtetni szeretné a KHEM.
Szabó András Viktor úr elmondta, hogy a képzés és vizsgáztatás 

rendszeréről szóló miniszteri rendelet több körben is már egyezte
tésre került a szakszervezetekkel, azonban mivel a vasúti közleke
désről szóló törvény módosítása előfeltétele a rendelet kihirdetésé
nek, ezt viszont az Országgyűlés az őszi ülésszakára halasztotta, így 
a tervezet még nem került véglegesítésre.
Az utazási és fuvarozási kedvezményekkel kapcsolatban azt a tájé
koztatást adta, hogy a főosztályon elkészült egy koncepció, ame
lyet első körben a Pénzügyminisztériummal, valamint a Szociális és 
Munkaügyi Minisztériummal kell egyeztetni egyes intézményi kérdé
sek vonatkozásában, ezt követően a vasúti társaságok elé kerülhet 
az anyag, és a szakszervezetekkel mindezeket követően kezdődhet
nek meg az egyeztetések.
Az egészségügyi alkalmasságról szóló Kormányrendelet kapcsán ki
fejtette, hogy van már egy kodifikált szövegtervezet, amelyet végle
gesíteni kívánnak, ezt követően egyeztetik a Nemzeti Közlekedési 
Hatósággal és az érintett minisztériumokkal, majd várhatóan au
gusztus hónapban a vasúti társaságokkal és az érdekképviseleti 
szervezetekkel.
A mellékvonalakra visszatérve Csepi Lajos úr megjegyezte, hogy 
természetesen szükség van az állami szubvencióra, ám annak mér
téke közel sem mellékes kérdés – ennek kapcsán fel kell mérni a 
szolgáltatások mértékét és körét, hogy megfelelőe. Feltette a kér
dést, hogy szükségese fenntartani olyan vonalakat, amelyeken né
hány ember utazik. Utalt arra, hogy a VEB is egyetértett bizonyos 
szárnyvonalak bezárásával, azonban a társadalmi béke és a szociá
lis érzékenység jegyében a kormányzat a vonalak további vizsgálatá
ról döntött, és nem került sor további mellékvonalakon a vasúti sze
mélyszállítás megszüntetésére.
A térségi vasutat, mint egy lehetséges megoldást vizsgálja a KHEM 
annak érdekében, hogy ne kelljen szárnyvonalakat bezárni, azonban 
azok működtetése gazdaságilag racionálisabb legyen. Tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy nyár végén/ősz elején tervezik elindítani az első 
pályázatokat. A KHEM öthat vonal tekintetében tesztelni kívánja a 
modellt, és ezt követően kiderül, hogy a fenti feltételek alapján mű
ködőképese a rendszer, amennyiben nem, úgy szükséges tovább
gondolni a kérdést. Arra vonatkozóan pedig egyelőre nem érkezett 
javaslat, hogy létezike a térségi vasútnál jobb megoldás.
Dr. Dabóczi Kálmán főosztályvezető úr a válaszokat a menetked
vezményekkel kapcsolatban azzal egészítette ki, hogy rámutatott a 
nyilvántartási rendszerek problémás működtetésére: a cél az, hogy 
a jogosultságok igazolhatóak legyenek.
A térségi vasúti projekthez visszatérve megjegyezte, hogy ezt nem 
egy előre elkészített „készterméknek”nek kell tekinteni, amelyet a 
KHEM átad az önkormányzatoknak, és az működni fog. A térségi 
projekt működését ősztől tesztelik előzetesen kiválasztott vonala
kon, amelyek között található elővárosi, turisztikai, stb. Aktív, folya
matos, intézményes keretek közötti konstrukció szerepel a tervek 
között. Kiemelte, hogy az önkormányzatoknak csak lehetősége a 
térségi vasúti projektben történő részvétel, kötelezettségvállalás. Az 
önkormányzatnak előzetesen nyilatkoznia kell majd, hogy vállaljae 
a feladatokat, ezt követően a Nemzeti Közlekedési Hatóság meg
vizsgálja, hogy a társaság rendelkezike az engedélyekhez szüksé
ges további feltételekkel.

Németh László úr (MOSZ) kérését fejezte ki, hogy a jogszabályokkal 
kapcsolatban személyes egyeztetések is történjenek, több tárgyalás 
legyen, az egyeztetések ne szorítkozzanak egyszerű formákra (pl.: 
email). A személyes egyeztetéseken hatékonyabban lehet a fenn
maradó nézetkülönbségeket tisztázni. A munkabékével kapcsolat
ban az eddig kötött megállapodásokat érvényesnek tekinti a MOSZ, 
amelyeket be kell tartani a jövőben is.
Ezt a minisztérium is elfogadta.

K.L.

éle
tün

kb
ől…

A vasúti ágazattal kapcso-
latos kérdések áttekintése 
céljából szakmai egyezte-
tő megbeszélést szervezett 
Csepi Lajos szakállamtitkár 

2008. július 3-án a KHEM  Budapest, Kálmán Imre u. 
tárgyalójában.

Egyeztetés  
a minisztériumban
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életünkből…

–  Debrecen  
Vontatásszolgáltatási Telephely –  
czipó Zoltán, mozdonyvezető

–  Nyíregyháza Vontatásszolgáltatás  
Központ, Külső Szolgálati hely – 
rikk János, mozdonyvezető

–  Záhony  Vontatásszolgáltatási Központ,  
Külső Szolgálati hely –  
Paráda László, mozdonyfelvigyázó

–  TVSZK Miskolc –  
Horváth Lajos, mozdonyvezető

–  Nagykanizsa Vontatásszolgáltatási  
Külső szolgálati hely –  
Gáspár Gyula, mozdonyvezető

–  VSZK Budapest, Északi VSZT –  
Vad károly, mozdonyvezető

–  VSZKSZH Zalaegerszeg –  
Szilasi János, mozdonyvezető 

Vezérigazgató-helyettesi 
Dicséret
–  Vésztő VSZ Külső szolgálati hely –  

Takács Zsigmond, vontatási reszortos
–  Szeged VSZ telephely –  

 Sozó József, mozdonyvezető
–  Szentes VSZ Külső szolgálati hely –  

Hajdú Mihály, mozdonyvezető
–  Szentes VSZ Külső szolgálati hely –  

Bera istván, mozdonyvezető
–  TVSZK Miskolc –  

Spinda András, mozdonyvezető
–  TVSZK Miskolc –  

Tóth László, mozdonyvezető
–  Pécs Vontatásszolgáltatási  

Külső szolgálati hely –  
Százúj József, mozdonyvezető

–  VSZK Budapest, Szolnok VSZT –  
S. Papp Zoltán, mozdonyvezető

–  VSZKSZH Celldömölk –  
Szalai Lajos, mozdonyvezető

–  VSZT Szombathely –  
Huszár imre, mozdonyvezető

Az 58. Vasutasnap alkalmából a MÁV-TrAkció Zrt. 
által kitüntetett kollégák,  

akiknek ezennel is gratulálunk!
„Vasút Szolgálatáért” arany

VSZK Budapest, Győr VSZT –  
Tóth László, gépészeti vonalellenőr 

„Vasút Szolgálatáért” ezüst
VSZKSZH Celldömölk –  
Szabó imre, mozdonyfelvigyázó 

„Vasút Szolgálatáért” bronz
–  Szeged VSZ telephely –  

Ágoston Béla, mozdonyvezető
–  TVSZK Miskolc –  

Sedlák András, mozdonyvezető 
–  Dombóvár Vontatásszolgáltatási  

Telephely, Bátaszék  
Külső szolgálati hely –  
Nagy Vilmos, vezénylőtiszt

–  VSZK Budapest, Ferencváros VSZT –  
Sárvári istván, mozdonyvezető

Vezérigazgatói Dicséret 
–  Békéscsaba VSZ Külső szolgálati hely – 

Szabó istván, mozdonyvezető
–  Szentes VSZ Külső szolgálati hely –  

Höltl istván, mozdonyvezető

területi hírek

Területi hírek
Szombathely
Június 12.-én aláírásra került a TVSZK területén a Helyi 
Függelék. Bevezetése augusztus 1. az új normaidők miatt. 
Egyeztetésre került sor a személyzeti fordulók miatt mivel 
azokat a munkáltató még mindig nem tudja átadni időben. 
Problémát jelent a munkaközi szünet kijelölése, de a munkál-
tató ígéretet tett a probléma megoldására. Komoly gondot 
jelent a menetrend módosítások meg nem érkezése. Előbb 
van pl. 5-ős módosítás, mint 4-es. Érdekes módon a pálya-
vasútnál már van, de az érdekelt mozdonyszemélyzet még 
nem kapta meg őket.
Július 5-6.-án a MOSZ országos találkozója 
a résztvevők visszajelzése alapján nagyon 
jól sikerült, köszönet a rendező debrece-
ni tagcsoportnak. A Szombathelyi Trakciós 
vasutasnapra felkérték a MOSZ Sm. Terü-
letet a kispályás foci szervezésére. A tag-
csoportok is szervezik a családi hétvégé-
ket kollégáink számára. 

Lóránt Imre  
Szombathely

sai fűtőházzal tartott kapcsolatunk révén, az általuk rende-
zett „gulyás partin”. Jól éreztük magunkat, minek köszönhe-
tően tovább erősítettük a Szlovák - Magyar kapcsolatunkat. 
Szeptemberben tovább folytatjuk az „erősítést”, több közös 
rendezvénnyel, először focival, majd egy közös kirándulás-
sal.
A hó végén megtartott ÜT ülésen, megtudhattuk, hogy a 
TVSZK teljesítményeink jobbak az országostól, s terveink tel-
jesíthetőek. Megtudtuk azt is, hogy a gyakornok felvétel kap-
csán megtartott meghallgatáson 54 fő vett részt, melyből a 
10 helyre 7 főt vettek fel, mert 3 főt, már az előző meghall-
gatáson arra alkalmasnak találtak. 
A hosszú ideje vajúdó laktanyai elhelyezéssel kapcsolatos 
probléma végre megoldódni látszik. Úgy néz ki, hogy a meg-
állapodásoknak megfelelően fog történni a laktanyáztatás, 
problémák legfeljebb az átmeneti időszakban lehetnek, hi-
szen a régi helyről, néhány helyen, új helyre kerül az elhe-
lyezés.

Ami pedig szívünk-
nek a legkedvesebb, 
az, az elmúlt hétvé-
gén, a debreceni 
MOT-on történt. Hat-
évi várakozás után, 
végre ismét BAJ-
NOK lett MISKOLC 
csapata, immáron a 
MOSZ fennállása óta 
HETEDSZER. 

Miskolc
Ami az előző alkalommal kimaradt, az az, hogy a szerencsi 
tagcsoport június 18-19-20.-án tartotta a Bodrog partján a 
Szerencsi Mozdonyvezetők Napját. A rendezvényre a három 
nap alatt, a meghívottak mellett, a tagcsoport 90%-a kilá-
togatott családtagjaikkal együtt. A „hagyományokhoz híven” 
mindenki jól érezte magát, köszönet ezért a rendezőknek.
A miskolci tagcsoporttól június 28.-án 27 fő vett részt a kas-
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Itt ragadom meg az alkalmat, s a miskolci 
terület nevében köszönetünket fejezzük ki a 
debreceni tagcsoportnak a jó hangulatú, si-
keres találkozó megrendezéséért, és lebo-
nyolításáért.
A rendezvényen a miskolci tagcsoport ne-
vében bejelentettem, hogy a 2009-es Moz-
donyvezetők Országos Találkozóját, Egerben, 
a miskolci tagcsoport megrendezi.

Laczai Lajos  
Miskolc

Budapest
Kezdve a kellemessel:
A július 5-6-án Debrecenben megrendezésre került Moz-
donyvezetők Országos találkozóján területünkről résztvevő 
tagtársaink és azok vendégeinek, családtagjainak elisme-
rését vívta ki a megrendezésre kerülő programok lebonyo-
lítása, a fakultatív programok minősége és a rendezők jól 
szervezett és áldozatos munkája. Külön elismerésünk a 
meglepetés programért!  (A számlák miatt meg fájjon a fe-
je a pénztáros(ok)nak.) A szálláshely 1-es épületében előállt 
vízhiányokat pedig szintén nem írhatjuk a rendezők számlájá-
ra. Egy biztos: a jövő évi MOT rendezőinek fel lett adva a lec-
ke, amihez már most sok sikert kívánunk, hiszen a jó progra-
mokból összeállított és kellemes hangulatú rendezvényeket 
mindenki szereti. A finom borokat nem különben. 
Folytatva, mással…
Területünk tagcsoportvezetői június 11-én délután – a terü-
leti ügyvivők a VÉT után - végre megkapták (dakota és más 
népi közmondásokkal jellemezhetnénk már ezt is) Német Zol-
tán munkáltatói jogkörgyakorló által kiadott Helyi függelék 
tervezetet, amin a munkáltatói oldal már nem szándékozik 
változtatni, mint más területeknél.
Előzetes egyeztetés alapján már másnap, 12-én sor került ar-
ra a tárgyalásra, amit az április 30-án aláírt KSZ értelme-
zés 1. pontja szabályoz, azaz: „az egyetértés, illetve a véle-
ményalkotás módját a szervezeti egység vezetője és az érintett 
szakszervezet területi ügyvivője közösen jogosult meghatároz-
ni”. Ezen másfél órát nyelvészkedve, a munkáltató és más je-
les képviselők által a MOSZ Alapszabályát firtatva, valamint a 
területi ügyvivők kompetenciáját is vitatva előbbre (nem hogy 
megállapodásra) jutni nem tudtunk, így 16-án folytattuk a tár-
gyalást e témában, akkor már Németh Lászlóval erősítve a mi 
oldalunkat. Mivel a munkáltatói jogkörgyakorló – megismételve 
a 12-i álláspontját, valamint – továbbra is csak egy olyan opci-
óval ülne le tárgyalni 1, azaz egyetlen alkalommal a területileg 
érintett és illetékes tagcsoportvezetőkkel, hogy csak a 3 érin-
tett területi ügyvivő írja alá végül a HF-et, ezért továbbra sem 
tudtunk megállapodni a tárgyalások menetében. Mivel semmi 
és senki nem garantálja, hogy egyetlen tárgyalás alkalmával 
ilyen fontos és jelentős kérdésekben megállapodásra jutunk, a 
tagcsoportvezetőket meg ennek elfogadásával a továbbiakban 
kizárjuk a további tárgyalásokból s az aláírásból, ezt nem vál-
lalhattunk fel, hiszen többek között ettől helyi a Helyi függelék, 
a Helyi Függelék. S mindez a spórolás jegyében…?
Június 26-ig átadtuk javaslatainkat, illetve jeleztük, hogy hol 
kívánunk élni változtatásokkal a HF tervezettel kapcsolato-
san, amire mi még eddig (július 9.) semmi választ nem kap-
tunk, viszont július 9-re meghívást kapott a 3 területi ügy-
vivő, ahol a többi érintett érdekképviselet is képviseltette 
magát. A munkáltató ismertette a többiekkel is a kialakult 
helyzetet, majd javaslatot tett, hogy pontonként végighalad-
va kezdjük meg a HF tervezet tárgyalását. Ismét jeleztük, 

hogy részünkről érdemi tárgyalást ez a helyzet nem ered-
ményezhet, ami hosszú ismétlésekbe torkolt. Mi ezt a tár-
gyalási módot – a tagcsoportvezetők jelen nem léte miatt – 
nem tartottuk elfogadhatónak, amit tudomására is hoztunk 
a TVSZK vezetőjének és távoztunk. Ezt a munkáltatói maga-
tartást kell ezek szerint válaszként felfogni.
Egy biztos a részünkről: Helyi Függelékről 
a helyi tagcsoportvezetők nélkül tárgyalni, 
megállapodni nem lehet.
A Helyi Függelék sem kötelező, pláne akkor, 
ha az csak a munkáltató érdekeit tükrözi…

Csallos Tamás  
Budapest Központ

Szeged
Július 7-8-9-én Szeged te-
rület 28 választott tiszt-
ségviselője 3 napos kép-
zésen vett részt Gyomán. 
A képzésen a MOSZ há-
rom vezetője, Kiss László 
elnök, Dr. Borsik János és 
Németh László alelnökök 

is részt vettek. A tisztség-
viselők tájékoztatást kaptak 
az Országos Érdekegyezte-
tő Tanácsban folyó munká-
ról, VÉT legutóbbi ülésén el-
hangzottakról. Részletesen 
megvitattuk a nehézkesen 
haladó, többször végig tárgyalt KSZ Helyi Függelék alá nem 
írásának feltételezett okait. Külön tárgyaltunk a MOSZ jövő 
évi stratégiai elképzeléseiről, amelyek most kezdenek kirajzo-
lódni. A végleges tárgyalási csomagunk kialakításáig még van 
némi időnk, de tanulva az elmúlt évek késéseiből, most talán 
időben kezdtük ezt a munkát.
Július 14-15-én Temesváron találkoztak a Román és a Magyar 
határmenti Vontatási Szolgálati helyek szakszervezeti vezetői. 
A megbeszélésen folytatódott az elmúlt évben elkezdett közös 
érdekvédelmi munka. Továbbra is nagy hangsúlyt fektettek, és 
kardinális kérdésként kezelték a tárgyaló felek, az egymás ér-
dekeit nem sértő, a mozdonyvezetők biztonságos foglalkozta-
tását továbbra is garantáló jelenlegi helyzet megőrzését. 
A munkáltató központi utasításra újabb „merényletet” akar el-
követni a munkavállalók ellen. Az eddigi gyakorlattal szemben, 
miszerint a ténylegesen nyugdíjba vonuló kollégákat az Mt és a 
KSZ szerinti felmondási idő feléről felmentették a munkavég-
zési kötelezettség alól, ezt most egy tollvonással megszüntet-
ni szándékozik. Lehet, hogy az eddigi gyakorlat nem volt teljes 
egészében törvényes, de, hogy emberséges volt, az bizonyos. 
Közel negyven éves, tisztességes munkaviszony után, talán 
nem kellene a munkáltatónak az utolsó 45 naptól csodát vár-
nia, attól a munkavállalójától, aki már hónapokkal előtte ké-
szül a nyugdíjazása időpontjára. Mielőtt tanácsokat adnánk a 
kollégáknak, jó lenne, s bízunk benne, hogy 
tárgyalásos úton visszaáll a régi rend, s 
a nyugdíjba vonuló kollégák mentesülnek 
pályafutásuk utolsó 45 napjának munka-
végzési kötelezettsége alól. Köszönet úgy 
sem lesz abban a 45 napban!

Baráth Géza 
Szeged

ter
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fel a nap) semmi sem ér el hozzánk időben! Nálunk nincse-
nek klímás gépek, nálunk nincsenek „remot”-os gépek, de 
a „púposokon” se hűtőszekrény, se hővédő fóliázás nincs! 
Mindezeket a gondokat csak tetőzi az ásványvíz ellátás körü-
li mizéria. A záhonyi mozdonyvezetőknek hónap utolsó har-
madát rendszerint úgy kell letudni, hogy nincs rendelkezés-
re álló ásványvíz és ez a hiány áthúzódik, a következő hónap 
első harmadára!
A rendkívüli melegben nem megoldott a hűtött ásványvíz, az 
állomási tolató mozdonyokra való eljuttatása, hiszen ezek a 
kollégák nem a telephelyen jelentkeznek, hanem a 25 km2-en 
elterülő záhonyi átrakó körzet különböző állomásainak forgal-
mi irodáiban! Nincs olyan jármű és nincs hadra fogható mun-
kaerő sem, aki a hűtött vizet el tudná juttatni a telephelyen 
kívül jelentkező, napi 30 mozdonyvezetőnek!
A probléma általában a beszállítókkal, illetve a kiszállító lo-
gisztikával van. Nagyon örülnénk neki, ha valaki, aki illetékes-
nek érzi magát ebben az ügyben, intézkedne az ásványvíz kö-
rüli anomáliák felszámolásával kapcsolatosan! Köszönjük.
2008. július első hétvégéjén lezajlott a MOT és ezen belül a 
MOSZ kupadöntő is. Sajnos a záhonyi alakulat az ötödik he-
lyen végezte be ez évi pályafutását, de reméljük, hogy legkö-
zelebb előrébb végzünk a listán! 

Június 29.-én elhunyt Szőgyényi Béla mozdonyvezető kollégánk. 
Életének 49. évében ragadta el tőlünk a gyilkos kór. 2008 ja-
nuárjában még mozdonyt vezetett és az év második felét sajnos 
nem érte meg. 
„Piros”! Te, aki már az égi pályákon vezeted járművedet, te-
kints le ránk és onnan óvd a kollégákat, akik éppen  vaskereke-
ken gördülve végzik szolgálatukat, a halandó földi életpálya rö-
gös útvesztőjében! Te, aki mindig vidám és jólelkű voltál, nagyon 
fogsz nekünk hiányozni, de megígérjük, hogy emléked szívünk-
ben örökké élni fog! Jó utat neked odafent is!

Az új Helyi Függelék július elsejétől, a benne 
foglalt normaidők augusztus elsejétől érvé-
nyesek!
Megkezdődtek Záhonyban a vasutasnapi 
„műszakbulik”! Az ott megjelent kollégáknak 
jól érezték magukat és ha minden jól megy 
jövőre is megszervezik az összejöveteleket!

Gyüre Ferenc  
Debrecen – Kelet

területi hírek

Alapítványunk jú
nius 24én is ülé
sezett. 
Az ülés során 14 
támogatás irán
ti kérelmet vizs
gáltunk meg. Va
lamennyi kérelem 
pozitív elbírálás
ban részesült, ösz

szesen 468eFt összegben. 
Jelenleg 1 kérelem kiegészítésre vár, ugyan
akkor 3 korábbihoz a kiegészítések beérkez
tek, és így elbírálásra kerültek.
Tájékoztatjuk a tisztelt kollégákat, hogy 2007 
évi adójuk 1os % felajánlásaiból 2008. 05. 

21i feldolgozás szerint 11 272 567 Ft fog 
az APEH alapítványunk részére utalni. Ez 
megtekinthető az APEH honlapján.

Ezúttal is szeretném az alapítvány 
kuratóriuma nevében megköszönni a 
kollégák felajánlását. 

A debreceni Mozdonyvezetők Országos Ta
lálkozóján résztvevő kollégák is találkozhat
nak az Alapítványunkkal. 
A kuratórium döntése alapján, két tombola
tárgy alapítványunk felajánlása. Az egészsé
ges életmód jegyében két nívós sporteszköz 

fog a kisorsolásra 
kerülő tárgyak kö
zött szerepelni. 
A következő alapít
ványi ülésen több 
fajsúlyos kérdés 
kerül napirendre. 
A különböző törvé
nyeknek való meg
felelés érdekében 
át kell gondolnunk több segély/támogatás
fajta kifizetésének gyakorlatát. 

Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke

Alapítványi hírek

Pécs
Annak ellenére, hogy a pécsi kollégák a TVSZK felé folya-
matosan jelezték nem történt semmi intézkedés azzal kap-
csolatban, hogy a mohácsi állomáson szinte rendszerré vál-
tak az utasításellenes tolatási munkálatok. A lényege, hogy 
több mozgás esetén is a „tolatásvezető” csak jelzést ad és 
szinte rendszerré vált, hogy a mozdonyvezető végezze el az 
akasztásokat. Mivel semminemű intézkedés nem történt ez 
ügyben, természetesen olyan pletykák is elterjedtek, hogy a 
Start-Pályavasút-Trakció hármas között esetleg e tárgyban 
egy titkos alku létezik, melynek a lényege, hogy „szivatni” kell 
a mozdonyvezetőket. 
Bízom benne, hogy ez csak pletyka, de az biztos, hogy ilyen 
jellegű eseteknek nem szabadna megtörténnie. Ez a jelenség 
nem csak mohácsi, Barcs állomáson is a helyzet ugyanaz, 
melynek talán nem véletlenül, de ráhatással van arra, hogy 
egy kollegánk körüljárás közben a váltót felvágta. Problémák 
vannak még például a sellyei állomáson is, hisz 8-10 perces 
forduló idők nem teszik lehetővé az utasítás szerinti körüljá-
rást, ill. akasztást és egyéb teendők elvégzését. A késéssel 
induló vonatok viszont senkit nem zavarnak. Természetesen 
az utasokon kívül. Nagykanizsán már pénteken közösen ün-
neplik a vasutasok napját a mozdonyvezetők.
A pécsi vasutas napon már hagyománya van annak, hogy egy 
nagy kondérban finom étek készül. Az idén sem marad el. Ter-
mészetesen ez nem a főzőverseny része, azt a profik külön 
végzik. Mire a sorok olvashatók, elmúlik a vasutas nap és a ki-
tüntetettek elégedetten térhetnek haza az ünnepségről. E tér-
ségben a kitüntetéseket mindig titok fedi, hisz nem divat kikér-
ni a véleményét sem a szakszervezeteknek, sem az ÜT-nek a 
kitüntetettek köréről. (Ezt azért írom, mert tudomásom sze-
rint más területen a kitüntetéseket a munkáltatói oldal vélemé-
nyezteti illetve javaslatot kér.) Talán nem is 
baj, hisz oly kevés a létszám, hogy így a fe-
lelősség egy oldalon marad. A munkavállalók 
véleménye attól még a háttérben bizonyára 
objektív. Részemről így ismeretlenül is őszin-
tén gratulálok minden kitüntetettnek. 

Dörnyei Szilárd 
Pécs

Debrecen – Kelet
A terület egyik legnagyobb problémája az ásványvíz ellátás 
körül van. Záhony a legészakibb, legkeletibb (majdnem) von-
tatási telephely az országban, de a napfényen kívül (erről kel 
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l Az öröklés rendje 

A magyar jogban is létezik a tulajdon átszállásának egy sajátos for
mája, amely az ember halálával következik be, ezt nevezzük öröklés
nek. Örökölni törvény vagy végintézkedés alapján lehet. Napjaink
ban ugyan egyre többen intézkednek arról, hogy haláluk után kinek, 
vagy kiknek a tulajdonába kerüljön vagyonuk, azonban az örökha
gyók jelentős része még nem él ezzel a lehetőséggel, amely azt 
eredményezi, hogy az öröklés rendjére a törvény lesz az irányadó. 
Amennyiben az örökhagyó nem tesz végintézkedést, úgy halála ese
tén hagyatékát a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően kell a törvényes 
örökösöknek átadni. 
Az ember halálával hagyatéka, mint egész száll át az örökösre. A ha
gyatékba tartoznak az örökhagyó tulajdonában álló vagyontárgyak, 
az őt megillető követelések és az 
őt terhelő tartozások is. 
A hagyatékba tartozik az örök
hagyót házastársi vagyonkö
zösség alapján megillető va
gyonjogi igény. Jogszabályi 
rendelkezés alapján minden 
olyan vagyontárgy a házastár
sak osztatlan közös tulajdona, 
amelyet a házassági életközös
ség ideje alatt akár együttesen, 
akár különkülön szereztek, ki
véve, amely valamelyik házas
társ különvagyonához tartozik. 
Ugyancsak a hagyatékba tarto
zik az örökhagyónak a pénzinté
zeteknél, például folyószámlán, 
takarékbetétben kezelt pénze, 
kivéve, ha halála esetére ked
vezményezettet jelölt meg a 
szerződésben. Meg kell jegyez
ni azonban azt is, hogy a bizto
sítási szerződések alapján járó 
biztosítási összeg nem tartozik 
a hagyatékba, az a kedvezmé
nyezettet illeti meg.
Ahogy fent már utaltam rá, vé
gintézkedés hiányában az örök
lés rendjére a törvény az irány
adó. A Ptk. az alábbiak szerint 
határozza meg a törvényes örökösöket és az öröklés sorrendjét.
Az örökhagyó után elsősorban a gyermekei, a kiesett gyermek (vagy 
távolabbi leszármazó) helyén annak leszármazói örökölnek  több 
gyermek fejenként egyenlő részben. Amennyiben az örökhagyónak 
nincsenek leszármazói, akkor a házastársa örököl, kivéve az ági va
gyont  ági vagyonnak minősül az örökhagyóra valamelyik felmenő
jéről öröklés vagy ingyenes juttatás útján hárult vagyontárgy.
Leszármazók, illetőleg házastárs hiányában, az örökhagyó felmenői, 
vagyis a szülők, a szülők kiesése esetén azok leszármazói (a test
vérek) örökölnek fejenként egyenlő részben. Ha a kiesett szülőnek 
nincs leszármazója, egyedül a másik szülő, illetőleg annak leszár
mazói (a féltestvérek) az örökösök.
Leszármazók, házastárs, szülők és szülők leszármazóinak hiányá
ban törvényes örökösök egyenlő részekben az örökhagyó nagyszü
lői. Az öröklésből kiesett nagyszülő helyén ennek leszármazói örö
kölnek ugyanúgy, mint a kieső szülő helyén annak leszármazói. Ha 
a kiesett nagyszülőnek leszármazója nincs, helyette nagyszülőpár
ja, ha pedig ő is kiesett, a helyén leszármazója örököl. Amennyiben 

valamelyik nagyszülőpár kiesett, és a helyükön leszármazójuk nem 
örökölhet, akkor az egész hagyatékot a másik nagyszülőpár vagy 
ezek leszármazója örökli. 
Természetesen olyan élethelyzet is adódhat, hogy sem az örökha
gyó nagyszülője, sem pedig a nagyszülőktől leszármazó nem örököl
het, ebben az esetben az örökhagyó távolabbi felmenői lesznek a 
törvényes örökösök  fejenként egyenlő részekben.  
Végül a fent felsoroltak hiányában, vagyis legvégső esetben az ál
lam örököl, mint szükségörökös. Az állam kizárólag akkor örököl, ha 
törvényes és végrendeleti örökös sem létezik. Miután az állam tör
vényes örökös, ezért ugyanúgy felel a hagyatéki tartozásokért, mint 
más örökös. 
A gyermekek, mint leszármazók öröklésével kapcsolatban meg kell 
jegyeznem azt is, hogy az örökhagyó halálakor, vagyis az öröklés 
megnyíltakor már megfogant méhmagzat is rendelkezik öröklési ké
pességgel. Az öröklés megnyílta előtt megfogant gyermek öröklése 

esetében egy függő jogi helyzet áll 
elő, amelynek értelmében, ha él
ve születik, úgy örököl, mint a töb
bi gyermek.
Véleményem szerint itt kell kitér
ni az örökbefogadással kapcsola
tos öröklési szabályokra is. 
Az örökbefogadott az örökbefoga
dó vér szerinti leszármazójaként 
örököl az örökbefogadás fennállá
sa alatt, amely azt jelenti, hogy az 
örökbefogadó rokonai után is jo
gosult az öröklésre (az örökbefo
gadás az engedélyező határozat 
jogerőre emelkedésével jön lét
re, és akkor szűnik meg, ha a bí
róság vagy a gyámhatóság jogerő
sen felbontja, amellyel az öröklési 
kapcsolat is megszűnik).
Különbséget tesz a magyar jog a 
titkos és nem titkos örökbefoga
dás között. Az utóbbi esetben az 
örökbefogadott törvényes öröklé
si joga a vér szerinti rokonai után 
is fennmarad. Az örökbefogadott 
után leszármazó és házastárs hi
ányában az örökbefogadó, illet
ve annak rokonai örökölnek a tör
vényes öröklés szabályai szerint. 
Amennyiben az örökbefogadott 

után sem az örökbefogadó, sem annak rokona nem örököl, az örök
befogadott vér szerinti rokonai lesznek a törvényes örökösök.
Titkos örökbefogadásnál az örökbefogadás fennállása alatt nincs 
törvényes öröklési kapcsolat az örökbefogadott és vér szerinti roko
nai között, tehát az örökbefogadott a vér szerinti rokonok után nem 
örökölhet és azok sem örökölhetnek az örökbefogadott után.
A mostohaszülő és a mostohagyermek között nem jön létre törvé
nyes öröklési kapcsolat, ehhez hasonlóan a nevelőszülő és a nevelt 
gyermek között sem áll fenn törvényes öröklést biztosító rokoni kap
csolat, ezért a nevelt gyermek  természetesen végintézkedés hiá
nyában  nem örökölhet a nevelőszülő után.
Amint már említettem, a törvényes öröklés Ptk. 
által meghatározott sorrendjében a leszármazók 
után a házastárs következik, vagyis ha leszárma
zó nincs, a házastárs örököl. Érdemes megvizs
gálni a házastársi öröklés részletes szabályait, így 
a következő számban ezzel folytatom.

dr. Király György
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A 2007. július elsején megalakult Személy
szállító Vasúttársaság születésnapi partner
találkozójának a Múzeum korhű hangula
tú, patinás központi épülete, adott otthont, 
amelyben a magyar vasúttörténet 150 évét 
átölelő kiállítóterem is megtalálható.
Az esemény meghívottjai a MÁVSTART Zrt. 
üzleti partnerei, a Közlekedési, Hírközlési 
és Energiaügyi Minisztérium és a MÁV cso
port vezetői, munkatársai, az Érdekképvise
leti Szervezetek, szaksajtó, és akik számunk
ra legfontosabbak, ügyfeleink, a MÁVSTART 
Zrt. szolgáltatásait választó utasok képviselői 
voltak. A vasúti állomások kisvendéglőinek 
hangulatát idéző resti stílusban berendezett 
Hosszcsarnokban a vendégeket a 60 éves 
Gyermekvasút Nosztalgia Zenekara fogadta. 
Az együttes játéka sokakban idézte fel a vas
út vonzásában eltöltött évek emlékeit. 
Örömmel számolunk be munkatársainknak 
a MÁVSTART egy éves születésnapi part
nertalálkozójáról, amelyre július elsején ke
rült sor a Közlekedési Múzeumban.

A Nosztalgia Ze
nekar előadása 
után  dr. csepi 
Lajos Közlekedé
si, Hírközlési és 
Energiaügyi Mi
nisztérium közle
kedési szakállam
titkára köszöntötte 
a résztvevőket.

A beszédében kér
te a vasúti veze
tők valamint a dol
gozók összefogását, 
annak érdekében, 
hogy európai szín
vonalú, utasba
rát személyszállítá
si szolgáltatásokat 
nyújtó vasúttársa
ság legyünk.

A közlekedési sza
kállamtitkár után 
kozák Tamás, a 
MÁVSTART Zrt. 
vezér igazgatója 
mondott beszé
det, aki az elmúlt 
év jelentős ese
ményeit és a közel 
jövő terveit foglal
ta össze. Beszéd
ében kiemelte a 
MÁVSTARTnál 

2008. július elsejétől bevezetésre került új 
szervezeti struktúrát, a megvalósult jármű
beszerzéseket és korszerűsítéseket, vala
mint beszélt a nemrég kialakított internetes 
jegyértékesítési rendszerről is.
Ez utóbbit a vendégek a Múzeum Előcsar
nokába az erre az alkalomra kitelepített ki
oszkokban (jegyátvételi automatákban) ki is 
próbálhatták. 

Az ünnepi beszé
dek után Hein-
czinger istván 
mondott pohár
köszöntőt.
Ezután a Stardus 
Quartett Jazz Ze
nekar nyitószáma 
következett, akik 
az est hátralévő 
részében kelle
mes háttérzenét 
szolgáltattak. 

 A Múzeum Kupola termében a vacsora 
után a vendégek megtekinthették a MÁV
START egyik munkatársa, Nehéz György, 
számviteli szakelőadó kiállítását is, akinek 
kiállított magángyűjteménye a vasúti sze
mélyszállítás történetét örökítette meg, 
képek és tárgyi emlékek formájában. 

 Budai Csilla

Boldog Születésnapot MÁV-STArT!
A MÁV-START Zrt. egy éves fennállásának megalakulását 
ünnepelte 2008. július elsején a nemzetközileg is elismert, 
közlekedési- és technikatörténeti gyűjteményéről méltán 
híres Közlekedési Múzeumban.

Mint köztudott a nyugdíjpénztárak a befizetett tagdíjak legnagyobb 
részét (7080%át) nagy biztonságú állampapírokba fektetik. A köz
leményből kiderül, hogy a negatív eredményt ezen értékpapírok ár
folyamvesztesége okozta. Ennek hátterében pedig a magas infláció 
és a gazdaság lassú növekedése miatt az év elején bekövetkezett 
kamatemelkedés húzódik meg. A nyugdíjpénztárakat törvény köte
lezi a befektetéseik negyedéves értékelésre, ezért volt kénytelen a 
pénztár a kamatváltozásból adódó árfolyamváltozást a tagjai szám
láján megjeleníteni.
Ugyanakkor az is köztudott, hogy a nyugdíj típusú befektetések ered
ményei hosszú távon mérvadóak. A Vasutas Nyugdíjpénztár tagjai e 
tekintetben más pénzintézetek befektetéseinél magasabb hozamo
kat tudhatnak magukénak. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az Ön
kéntes Pénztári Ágazat elmúlt öt év átlagában elért hozama 9,93% 

volt, a Magánpénztári Ágazaté pedig 9,39%, s amely eredmények 
az azonos időszakban mért inflációt átlagosan 4,26%kal, illetve 
3,72%kal meghaladták. A Vasutas Nyugdíjpénztár történetében – 
egyegy kevésbé sikeres évtől eltekintve – az éves hozam mindig je
lentősen meghaladta az adott évi inflációt.
A lakossági banki betétek esetében csak ritkán fordul elő, hogy a 
betéti kamatláb meghaladja az inflációt, a betéteket terhelő 20%
os forrásadó pedig tovább csökkenti a hozamot. Ezzel szemben az 
önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás a nyugdíjpénztári befizetések 
összege után járó 30%os adójóváírása is komoly előnyt jelent.
A piaci előrejelzések szerint az első negyedévet követően áprilisban és 
május első felében a piaci folyamatok már pozitív irányban mozdultak 
el. Konkrétan az egy évnél hosszabb lejáratú állampapírok kamatszint
jei csökkentek, a rövidebb lejáratúaké pedig már nem emelkednek. Ez 
bizakodásra ad okot a befektetések során elérhető jövőbeli hozamokat 
illetően, amely előrevetíti a második negyedévi pozitív eredményt.
A Nyugdíjpénztár 2008. első negyedévi teljesítményének értékelé
séről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tájé
koztatójáról a piaci körülményekről a www.vasutaspenztar.hu inter
netes oldalon tájékozódhatnak.
Budapest, 2008. július 1.  Vasutas Nyugdíjpénztár

Nyugdíjpénztár – jó befektetés
Közleményt ad közre a Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 
2008. 1. negyedévi teljesítményének értékeléséről, melyben a pénz-
tártagokat tájékoztatják a 2008. évi első negyedévében a számlájukra 
elkönyvelt negatív hozam hátteréről.

ünnepeltek
közérdekű
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A Lengyel Mozdonyvezetők Szakszervezetének  
beszámolója az ALE elnökségi ülésén

A ZZM, a Lengyel Mozdonyvezetők Szak
szervezete (Zwiazek Zawodowy Maszynistow 
Kolejowych w Polsce Biuro Rady Krajowej) 
2007. ősz óta főként a kollektív munkaügyi 
vita keretében zajló magasabb bérekért fo
lyó tárgyalásokkal foglalkozott. A ZZM az 
egész vasúti hálózat munkatársai között tá
mogatást nyert egy esetleges sztrájkhoz. 
Sztrájkra azonban még sem került sor, mi
vel a munkaadó egy minden munkavállaló
ra kiterjedő, 20%os átlagos bérfejlesztést 
hajtott végre. Azonban a ZZM ezzel a bér
emeléssel nem elégedett meg és egy újabb 
kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett 
e tárgyban. Júliusban, a társaságok pénz
ügyi helyzetének analízisét követően kerül 
sor további egyeztetésre a bérfejlesztésről. 
Ebből kifolyólag a ZZM kezdeményezésére 
egy új munkacsoport jött létre, melynek fel

adata egy bérfejlesztési rendszer kidolgo
zása. A munkacsoport munkáját már meg 
is kezdte.
Ezen kívül a ZZM arra törekedett, hogy moz
donyvezetőket érintő törvény illetve ren
deletmódosító javaslatok előkészítésében 
részt vegyenek. A Szakszervezet meggátol
ta a vezérlés technikáját a vasúti közleke
désben szabályzó Ir1 utasítás bevezetését, 
mivel az a Szakszervezetet véleménye sze
rint sok bizonytalanságot és téves előíráso
kat tartalmazott. Az utasítás felülvizsgálatá
val kapcsolatos munka lassan befejeződik, 
a Szakszervezet számos észrevételét az új
rafogalmazásánál figyelembe vették.
A Lengyel Mozdonyvezetők Szakszerveze
te mostanában sok figyelmet fordít a kor
mány által előkészített új vasúti stratégia 
bevezetésével foglalkozó megbeszélések

nek és tárgyalásoknak. A stratégia szerint 
a személyszállító vonatokat kiszolgáló moz
donyok és technikai felszereléseket a PKP 
CARGO Rt.ből a Személyszállító PKP Inter
city és a PKP Regionális közlekedési válla
latokhoz kerülnek át. A kormány azt szeret
né, hogy a mozdonyvezetők a mozdonyokat 
követnék a Személyszállító vállalatokba. A 
ZZM a mozdonyvezetőknek ezt a fajta meg
osztását ellenzi. A Szakszervezetnek sike
rült a következő megoldást elérnie: az igaz
gatás oldaláról nézve szétdarabolásra nem 
kerül sor, a vállalatokba csak azok kerülnek 
át, akik ehhez hozzájárulnak. Ha a moz
donyvezetők a PKP CARGOban maradnak, 
akkor a vonatokat továbbra is a PKP CAR
GO–ban kiszervezés alapján foglalkoztatott 
mozdonyvezetők fogják vezetni.
 KL/KL

Oroszország építheti a Szaud-Arábia 
vasútvonalat
A SzaudArábia Pénzügy Minisztériuma az Orosz Vasuta
kat, RZD, bízta meg, új 520 km hosszú vasútvonal építésé
vel, Riyadh és King Khalid nemzetközi repülőtér között. Ez a vo
nal a déli részét képezi a 2400 km északdél vasúti projektnek. 
Azt követően, hogy a pénzügyi ajánlatokat tartalmazó borítékokat 
felnyitották, kihirdették, hogy a győztes az RZD: Az Orosz Vas
utaknak kiterjedt tapasztalata van, sivatagban építendő vasút
vonalak tekintetében. A déli szakaszt, árú és személyszállításra 
egyaránt használni fogják, míg az északdél vasút további szaka
szai elsősorban nehéz ásványi anyagokat szállító tehervonatok 
közlekedtetésére számíthat. A teljes vasútvonalat 2011. évben 
szeretnék befejezni és üzembe helyezni.

Svájc
A Svájc Szövetségi Vasutak, (SBB) 
21 db villamos tolatómozdonyt, 
rendelt a Stadlertől, 26,6 millió 
euró értékben. A mozdonyok szállí
tását jövő évben kezdik meg. 

Megkezdődött kína-Németország 
között a vasúti áruszállítás
A Német Vasutak, DB, és további öt vasút 2008. januárban meg
kezdte az intermodál áruszállítási kísérleti üzemet Kína és Né
metország között, amikor az első vonat elhagyta Beijinget Ham
burg felé, mely 10000 km út megtételét jelenti. Az út 20 napot 
vesz igénybe, míg elérik a németországi kikötőt, Mongólián, a 
TranszSzibériai Vasútvonalon, Belorusszián és Lengyelországon 
keresztül. A vonat az Eurasian Land Bridge projekt részeként üze
mel, hat vasút által létrehozott vegyes vállalat keretében. Céljuk, 

hogy alternatív megoldást kínáljanak a tengeri és 
légi szállítással szemben Ázsia és Európa között.  
A DB elnöke, Mehdorn úr kijelentette, demonstrál
ni kívánjuk, tudunk ilyen vonatot üzemeltetni, mely 
gyorsan, biztonságosan, megbízhatóan teljesíti a 
két földrész közötti szállítást. A vonat tapasztalatot 
biztosít az Eurázsiai rendszeres áruszállításához.

Eseményvezérelt kép és adatrögzítő 
készülékek a vasúti sorompóknál
A MÁV vasúti hálózatán a vasúti sorompó berendezések gyakran 
esnek áldozatul a gépjárművek figyelmetlen vezetőinek. A lezá
ródó félsorompóinkat tavaly 111 esetben törték le, a helyreállí
tási kár 7,9 millió Ft volt, idén az első félévében már 48 esetben 
2,1 millió Ft kára keletkezett a MÁVnak. Egy vasúti átjárók biz
tonságával foglakozó Közlekedéstudományi Egyesület által szer
vezett konferencián figyeltek fel a Metalelektro Kft. által közleke
dési szituációk megfigyelésére kifejlesztett eseményvezérelt kép 
és adatrögzítő készülékekre

A nagy és a nagyon nagy sebesség 
kiváló központja
Az Alstom, AytreLa Rochellei gyártelepén tartja életbe a 
vasúti járműgyártás hagyományait, melyek 1918ig nyúlnak 
vissza. A gyár együttműködést alakított ki az egyetemmel, és 
a város legjobb mérnöki iskolájával. Alkalmazottainak száma 
alapján, PoitouCharantes régió második legnagyobb üzeme. 
Ez a nagy és nagyon nagysebességű járműgyártás kiváló köz
pontja. Az Alstom 1978. év óta, amikor az első TGV vonat 
elkészült, szerte a világon 650 db, nagyon nagy sebességű 
vonatot adott el. A világrekorder motorvonatot, mely 2007. 
évben 574 km/h sebességet ért el, szintén ezen a telepen 
gyártották.

Összeállította: 
Bartha Géza
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4.  Ha már említetted a „Tiszakönyök” egyesületet, meg sze-
retném tudni, hogy menyi idődet vesz el ez a kulturális te-
vékenységed a hétköznapjaidból, másra van-e időd, vala-
mivel foglalkozol-e ezeken kívül?
Válasz: Egyre kevesebbet tudok alkotással foglalkozni. Az előző 
két ciklusban, szülőfalumban Győröcskén önkormányzati képvi
selő voltam, Záhonyban, a  város polgárőrségét vezetem, szak
szervezeti bizalmi vagyok és ami legfontosabb: HÁROM uno
kás nagyapa! 

5.  A mozdonyvezetést, a művészetet, a polgárőrséget és a 
szakszervezeti életet nem nehéz összeegyeztetni?
Válasz: Az idő haladtával egyre nehezebb. Vagy a világ gyorsult 
fel, vagy én lassulok rohamosan. Szerintem mindkettő.

6.  Térjünk vissza a művészet titokzatos világába. Kiállí-
tásokon, bemutatókon találkozhat-e a „nagyközönség” 
a festményeidet, hiszen nem csak karikatúrákat készí-
tesz?
Válasz: Helyben időszakonként szervezünk kiállításokat, meg
hívásos tárlatokon Kisvárdán szoktam szerepelni, de volt már 
grafikám Budapesten és Szlovákiában is.

7. Honnan meríted az ötleteidet, honnan jön az ihlet?
Válasz: Ahogy mondani szokták „a téma az utcán hever”. Há
la a technikának ma már nem kell csupán a memóriára hagyat
kozni. A digitális eszközök térhódítása nagy lehetőség számunk
ra. Mindig van nálam fotózásra alkalmas eszköz, amivel egy jó 
ötlet vagy kép rögzíthető, majd később felhasználható.
Legutóbb munka közben készítettem a tokaji hegyről egy jó fel
vételt, ami már ecset alá készül, de készült sajnos olyan is, ami 
a borzalmakat mutatja be, történetesen Debrecenben, a fűtő
házba tartva, egy tartálykocsiból kifolyt pakurába veszett kis 
madár képe is. 
Gyűjtöm ezeket az ötleteket és ha pártjaink és kormányaink is 
úgy döntenek, hogy  végre nyugdíjba mehetek , előveszem és 
elkészítem őket.

8.  Vannak-e nagy volumenű terveid, terveid között szerepel-
e a „nagy mű” elkészítése?
Válasz: Konkrétan nincs, de ha valakinek van jó ötlete, küldje 
a pokol58@freemail.hu  címre.

9.  A családodban lesz-e utód, fellelhető-e valamelyik gyere-
kedben, vagy unokádban az örökölt tehetség?
Válasz: Nagyobbik lányom a gyerekszobát mese figurákkal fes
tette tele. Nagy munka volt. A hét éves lány unokám, a kerti 
hinta festésénél segédkezett.  A srácok még kicsik, a nagyob
bik egy éves a kisebbik három hónapos, őket most csak a moz
donyok érdeklik

10.  A végére szeretném megtudni, hogy van-e még benned 
elég tartalék, láthatjuk-e a műveidet havonta a Moz-
donyvezetők Lapjában?
Válasz: Ötletek vannak, sajnos, ahogy már említettem, idő
ből van kevés. Ráadásul közeleg az időszakos nyaktekerés 
(vizsga) is!

Nagyon szépen köszönöm a válaszaidat, remé-
lem, hogy még sokáig és egyre többet láthatjuk 
a műveidet a Mozdonyvezetők Lapjában!

Gyüre Ferenc

1.  Üdvözöllek! Régebben is és mostanában szintén találkoz-
hatunk a műveiddel a Mozdonyvezetők Lapjában. Lehet-
e ezt a tevékenységet hobbinak nevezni, vagy esetleg ez 
már több annál?
Válasz: Régebben talán többször, mint manapság. A MOSZ 
megalakulásánál a karikatúra fegyverét is be kellet vetni szer
vezetünk elfogadtatásához, tekintélyünk növeléséhez. Ebből 
következik, hogy ez nem csak hobbi, hanem egy olyan esz
köz, mely alkalmas javító szándékú véleményünk ironikus köz
lésére.

2.  Mikor jöttél rá, hogy van tehetséged a rajzoláshoz, festé-
szethez, mióta foglalkozol ezzel a tevékenységgel?
Válasz: Szegeden tanultam vasútgépészeti szakközépiskolá
ban, ahol súlyponti tantárgy volt a szakrajz. Itt kezdtem átát ka
csintgatni a vonalzós rajzok mellett a szabadkézi rajz világába. 
Foltképeket, grafikákat festettem, rajzoltam, néha zsebpénz ki
egészítésként is. Később már a mozdonyvezetői munka mellett, 
különböző pályázatokra neveztem be, rajzaimmal, többkeve
sebb sikerrel. Cégtáblákat, reklám grafikákat készítettem akkor 
még manuális módszerekkel. 
Megkerestem különböző sajtóorgánumokat is a rajzaimmal, 
melyek leközölték azokat.

3.  Csak kellemes időtöltés gyanánt nyúlsz az ecsethez, vagy 
valamilyen művészi csoportnak, tömörülésnek is tagja 
vagy?
Válasz: Az idők folyamán rájöttem, hogy ez a tevékenység kitű
nő stresszoldó hatású főleg a festészet. Barátaimmal megalakí
tottunk Záhonyban egy alkotó csoportot, melynek két mozdony
vezető tagja is volt, jómagam és Tóth Sándor ma már nyugdíjas 
kollégánk is. Akkoriban még nagyobb volt a támogatottsága az 
ilyen tevékenységnek, mint manapság. A vasutas művelődési 
ház biztosított számunkra helyet az alkotásra, estenként kiállí
tások rendezésére is.  
Sajnos ezek a lehetőségek egyre jobban szűkülnek.  Később 
megalakítottuk a Tisza könyök Tükre egyesületet is, mely a tér
ség összes alkotójának, amatőr művészének, helytörténészé
nek még a táncosoknak is szolgált bemutatására.
Időszaki kiadványokat jelentettünk meg, melyet saját pénzün
kön adtunk ki és terjesztettünk. Ezek a kiadványok egyre rit
kábbak mivel a kis példányszám miatt, költséges a nyomtatá
suk. Az internet lehetőségét szeretnénk kihasználni majd egy 
saját honlappal.
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Tisztelt Olvasók!
A Mozdonyvezetők Lapjában már 
többször találkozhattatok Po-
kol Barnabás, alias PEPI záho-
nyi mozdonyvezető rajzaival, ka-
rikatúráival. A most következő 
tíz kérdést neki fogom feltenni, 
hogy kicsit közelebb kerüljünk a 
művészet rejtelmeihez, titkaihoz.

Tíz kérdésre tíz válasz,  
avagy ismerkedjünk meg egy különleges hobbival!

szabadidő, hobby, kultúra
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Történt egyszer, hogy a nagy 
MÁV szétforgácsolásával lét
rejött egy MÁVTRAKCIÓ ZRt. 
Ahogyan ez lenni szokott, a 
Gépészeti üzletág emberei át
vándoroltak az új cégbe. Vol
tak azonban olyanok is, akik az 
ideig nem sok mindent tettek a 
vasút környékén, gondolták: el
jött a mi időnk és majd mi meg
mutatjuk, hogyan is kellene ezt 
csinálni, itt van ez az új cég és 
ebből a vasútból csinálunk va
lami újat. Olyanok is érkeztek, 
akik nem voltak „vasutasok”, de 
szentül meg vannak győződve 
arról, hogy jobban értenek hoz
zá, mint azok, akik tíz, húsz, 
esetenként negyven éve húztak 
 vontak  vontattak az egykori 
MÁV berkein belül. Azt minden
kinek be kell látnia, hogy egy 
vontatási szolgáltatást nyújtó 
cégnek, a vontatási szolgálta
tásokból befolyó jövedelemből 
kellene megélnie. Hogy ez meg
felelően működjön, a hat TVSZK 
nak megfelelő autonómiát kel
lene biztosítani, hiszen az erre 
a posztra kiválasztott vezetők
nek alkalmasnak kellene lennie 
önállóan döntéseket hozni, vagy 
önállóan szerződéseket, megállapodásokat 
kötni a működési területükön. A sematikus 
ábra, ami a Trakció, mint vállalat felépítését 
vázolja, sehol nem rakta a humán egységet 
a TVSZKk fölé. A TVSZK központok felett, 
csak a működési vezérigazgató helyettes, ő 
fölötte pedig, csak a vezérigazgató van! 

Akkor hogyan csóválja a farok a 
kutyát?
A választ én is szeretném tudni, de egye
lőre csak azt látom, hogy ami helyi (elvi
leg), az mind központi (gyakorlatilag)! Ennek 
ékes bizonyítéka a (központi) Helyi Függe
lék! Miféle pihent elme kellett eme remek 
elem beterjesztéséhez?! Hiszen tudjuk, 
hogy minden telephely más, minden terü
let más, minden központ más és más sajá
tossággal bír! Vagy nem bíznak meg a „ha
talmas” vasutas rutinnal bíró szakemberek 
a saját központvezetőjükben? Én nem vá
lasztottam ki egyiket sem erre a posztra, így 
számon kérni sem fogom egyiket sem, de 
azért engedtessék már meg a különböző
ség egyegy helyi függelék között. Az nem 
állapot, hogy a munkáltató, a saját javas
latain kívül nem fogadhat be semmit, ami 

a másik oldalról érkezik! Minden javaslatot 
egyeztetni kelljen telefonon! Ez már non
szensz! Nonstopnonszensz! Semmi nem 
egyforma, ezért nem lehet valami kollektív, 
aminek helyinek kellene lennie! Nem mind
egy, hogy szerb, vagy szlovák, nem mind
egy, hogy olasz, vagy orosz!
A MÁVTRAKCIÓ ZRt. humán vezetése kü
lönleges módon és szájízzel értelmezi a kü
lönféle dokumentumok pontjait, a munka
vállaló és az érdekvédelem érdekeit sértő, a 
kölcsönös együttműködés elé gátakat eme
lő intézkedéseket és döntéseket hoz. Értem 
ez alatt a KSz. 6.§. pontjaiban foglaltak fo
lyamatos megsértését.
A MÁVTRAKCIÓ ZRt. gazdasági és üzleti si
kere mindegyikőnkre nézve elérendő célnak 
tekinthető, tekintendő, de ezt nem a mun
kavállalók érdekeinek megsértésével kelle
ne a vezetésnek elérnie, hanem megfelelő 
szerződések kötésével a többi vasútvállalat
tal és üzleti partnereinkkel. A kétes megfo
galmazású pontok sajátságos értelmezése 
és e pontok alkalmazása a munkáltató ré
széről több esetben sértette a probléma
mentes együttműködés feltételeit, bizonyos 
esetekben nem is teszi lehetővé az együtt
működést, hiszen a hozott intézkedések ki

zárják még a lehetőségét is a 
személyes kapcsolattartásnak. 
A vasúti üzemvitelt és a végre
hajtói szolgálatot, különös te
kintettel a vontatási utazókat 
érintő specialitásokat nem ta
nítják a jogi egyetemeken. Eze
ket nem lehet egykét éves 
vagy hónapos „vasutas múlt
tal” megérteni, sem alkalmazni. 
A vasútüzem egy különleges és 
veszélyes üzem, ehhez rutin és 
szakmai tapasztalat is szüksé
geltetik. Nem elég a paragrafu
sok száraz, egysíkú értelmezé
se, sokkal fontosabb a szakmai 
munkát végző munkavállalók 
megértése, velük a kölcsönös 
egyetértésre való törekedés. 
A Helyi Függelékek körüli bo
nyodalom ennek az ellenkező
jét bizonyítja. Országos szinten, 
felsőbb utasítások akadályoz
ták azoknak a megkötését és a 
munkabéke hosszú távú meg
óvását veszélyeztette, az érin
tett utasításokat hozó team.
Mint azt mindannyian tudjuk, a 
mozdonyvezető az egy különle
ges teremtmény. Lehet jól és 
pejoratívan is értelmezni. Kinek 
hogy. De az biztos, hogy szak

mailag felkészült jogilag jól tájékoztatott 
emberek csoportjáról van szó. Itt nem le
het olyan dolgokat megtenni, ami a pálya
vasútnál még ma is gyakorlat, hogy „át......
k az embert, mint sz..t a palánkon”! Biztos, 
hogy jól felkészült emberekre van szükség a 
másik oldalon is, hiszen, mint azt mindenki 
tudja a legjobb érdekérvényesítő képesség
gel, rendelkezünk! És ezt ajánlom mindenki
nek a figyelmébe, a másik oldalnak is! Nem 
csak sztrájkkal lehet kinyilvánítani az aka
ratot és véleményt, pontosan elég lesz, ha 
mindenhol, mindenki, minden utasítás min
den pontját be akarja egyszerre tartani! Kí
váncsi lennék a hatásra! 
Addig is, amíg ez eljön, csak azt szeretném 
megtudni, hogy ki, mit is irányít ebben a 
cégben? Ki irányítja a központokat és ki irá
nyítja a vállalatot? Amíg a válaszra várunk 
addig sem tehetünk mást, mint végezni a 
munkánkat, persze a sza
bályok hosszúhosszú so
ra szerint! Jó munkát kí
vánok mindenkinek!

Gyüre Ferenc
Területi Ügyvivő 

Debrecen - Kelet

Érdekegyeztetés: – Múlt? – Jelen? – Jövő?
avagy mese az együttműködési szándékról
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Szilánkok és bölcsességek
Ami elromolhat, az elromlik
Egy évben legfeljebb kétszer-háromszor lenne fontos, hogy a MOSZ székházban a ta-
nácstermi klímaberendezés működjön. Ilyen volt június 25, amikor dög meleg volt, és 70 
kolléga tanácskozott. Természetesen a klíma nem működött, ami előző nap délután de-
rült ki. Hosszas  telefonálgatás után találtunk egy szerelőt, aki hajlandó volt még aznap 
kijönni. Ki is jött, de nem tudta megcsinálni. 
Nyilván azért ért rá, mert nem értett hozzá. Annyi vigaszunk maradt, hogy a munkadí-
ját a szakértelme arányában fizettük.

NLNem hamvában holt
Állítólag a debreceni MOSZ kupa döntőjén egy kengurut agyonütött a focilabda. No nem 
úgy, hogy a kenguru is focizott, hanem az állatkert a pálya szomszédságában van, és az 
átrepülő labda végzett szegény párával. Az állatkert a MOSZ-ra akarja verni a kenguru 
temetésének és új kenguru beszerzésének költségeit.
Szép feladat kerekedik ebből a MOSZ jogtanácsosának. Rossz helyre rúgtuk a labdát, 
vagy a kenguru állt rossz helyen? A rendezőt (MOSZ Debreceni Tagcsoport), vagy a vég-
zetes rúgást elindító tagcsoport a felelős? Vagy személy szerint maga a focista? Vagy 
vis major? Azt jogi végzettség nélkül is biztosan tudom, hogy a MOSZ központ anyagi-
lag nem tehető felelőssé, mert nincs betervezve a költségvetésbe, és a kengurut amúgy 
sem nyilvánítottuk saját halottunknak!  
Persze, ha a kenguru hamvában holt volna, akkor legalább a hamvasztás költségei nem 
merülnek fel.

NLA lufik összetartoznak
A MÁV Zrt. az 58. vasutasnapra kiadott szórólapon egy lufikat tartó vasutassal szim-
bolizálja a vállalatcsoporthoz tartozó cégek összetartozását (MÁV Trakció, MÁV ZRt, 
MÁV START ZRt, stb.). 
Hát, azért ennek a szimbólumnak van „áthallása”! Mindig sejtettük, hogy ez a cégcso-
port egy nagy lufi, de ilyen gyors, és látványos beismerésre nem számítottunk!

NL

Aranyköpések
Olyan rosszul nézel ki! Iszol te rendesen?
Óvakodj az orvosi könyvektől, belehalhatsz egy nyomdahibába!
Ha azt akarod, hogy az álmaid valóra váljanak, ne aludj túl sokat!
Ezelőtt - minden különösebb ok nélkül - dohányoztam, ittam, kábítószereztem  
és káromkodtam. Amióta itt dolgozom, okom is van rá!
A világ legegészségesebb dolga a születésnap. Minél több van belőle egy ember-
nek,  annál tovább él. 
Mondtam az orvosnak, hogy két helyen eltörtem a lábam. Erre azt mondta, 
hogy menjek el azokról a helyekről.
Kerüld a csokoládét! Összemegy tőle a ruhád!
Sohasem gondoltam volna, hogy a bank egy vidám munkahely. Először csak 
kedvesen mosolyogtak, aztán, amikor meghallották, mennyi hitelt szeretnék 
felvenni, kitört a röhögés...
Nagybátyám abbahagyta a dohányzást, leszokott az alkoholról, a nehéz,  
fűszeres ételekről és az éjszakázásról. Egészséges volt egészen az öngyilkos-
ságáig...

Ötöde a magyar 
bérszínvonal a németének 
…derül ki az Európai Munkaadók Szövetségének 
(FedEE) honlapján közölt statisztikából. A szövet-
ség szerint a régióban magas a járulékszint, de ezt 
ellensúlyozza a társasági adók alacsony szintje. 
Az Európai Munkaadók Szövetsége leszöge
zi: a keleteurópai fizetési szint jóval alacso
nyabb a nyugateurópainál. Igaz, a Nyuga
ton megszokottnál általában magasabbak 
a társadalombiztosítási járulékok, de ezt 
a hatást viszont ellensúlyozza a társasági 
adók alacsony szintje � nyugtatja meg a szö
vetség honlapja a munkaadókat.
Németországból nézve mind alacsony
A statisztikákat tanulmányozva kitűnik, hogy 
a régióban élők ugyan úgy érezhetik, hogy 
jövedelmük jelentősen eltér a szomszédai
kétól, a keleteurópai országok bérszínvona
lai között jelentős a szóródás, ugyanakkor 
Németországból tekintve mindegyik nevet
ségesen alacsonynak tűnik.
A FedEE statisztikája bruttó mediánokat 
hasonlít össze. A medián sok tekintetben 
többet árul el az átlagnál, hiszen az átla
got a kiugró szélső értékek – például a fi
zetéseket tekintve néhány csúcsmene
dzser jövedelme – jelentősen torzíthatja. 
A medián viszont azt mutatja meg például a 
bérek esetében, hogy ha a fizetéseket emel
kedő sorrendben sorba raknánk, milyen ér
tékű fizetés állna a sorban középen.
A magyar bérszínvonal a németének a 19 
százaléka, ami a szlovákéhoz képest magas 
(az annak a 15 százaléka), Versenyképe
sebbek vagyunk viszont a lengyeleknél bé
rek szempontjából, ahol már a német bér
színvonal negyedénél tartanak. Az alacsony 
bérköltség jelentette versenyképesség zász
lóvivőinek számítanak viszont a románok, 
ahol a német bérszínvonal 11 százalékával 
kell beérniük a dolgozóknak. 
A FedEE statisztikája februári állapotot rög
zít euróban. Az erősebb forint miatt jelen
leg a fizetésünk több eurót ér, mint február
ban, akkor is, ha az összege nem változott. 
 (FIGYELŐNET)

country Weekly pay in 
euros †

index:  
Germany = 100 

Bulgaria 48 6
Croatia 205 26
Czech Republic 204 26
Estonia 150 19
Hungary 152 19
Latvia 97 12
Lithuania 107 14
Poland 197 25
Romania 89 11
Slovakia 120 15
Slovenia 235 30

Source: FedEE, Pay in Europe 2008
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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

Családi biztonság 
szakszervezeti tagoknak járó 

szolgálatatások és engedmények
szakszervezeti csoportos balesetbiztosítás

Igénybe vehetIk: 
SzakSzervezetI tagok (a tagdíj tartalmazza a díjat)
a SzakSzervezetI tag cSaládjaI
(közöS háztartáSban élő 0-18 éveS korIg gyermekek  
éS 18-60 éveS korIg házaStárSak/élettárSak)

szakszervezeti otthon-biztosítás
egyénIleg vehető Igénybe. 
amennyIben az engedményre jogoSult SzakSzervezetI tag nem 
tulajdonoSa a bIztoSított vagyontárgyaknak, akkor a bIz-
toSítáS Szerződője a SzakSzervezetI tag, a bIztoSított pedIg a 
tulajdonoS leSz (cSaládtagok)
engedmény mértéke: 20% – 55%  
(4000 – 13 000 Ft megtakarítáS/cSalád)
a SzakSzervezetI kedvezményre való jogoSultSágot IgazolnI 
kell (tagkönyv, tagkártya, makaSz kártya, Stb.)

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
egyénIleg vehető 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.)
(5000 Ft – akár 20 000 Ft megtakarítáS)

a szakszervezeti tagság jogán  
igénybe vehető kedvezményekkel  

a megtakarítás évente 9000 ft – 40 000 ft/család
szakszervezeti tagság = jog a biztonsághoz


