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Összeférhetetlenség
A MÁV Rt. elrendelte, hogy nyilatkozzanak a munkavállalók saját összeférhetetlenségükrõl.
Ez eddig még érthetõ, hiszen elõfordulhat, hogy
valaki más munka-, vagy egyéb jogviszony keretében végez munkát, fejt ki tevékenységet, ami sértheti a vasút érdekeit.
Az azonban elég érdekes, hogy különbözõ eszközökön keresztül nyomást kívánnak gyakorolni a
mozdonyvezetõ kollégákra; márpedig mindenkinek nyilatkoznia kell írásban, ha van értelme, ha
nincs.
Utoljára már Parancskönyvben „írták elõ“ a kötelezõ nemleges nyilatkozattételt. Azt feltételezhetnénk, hogy a parancskönyvi utasítást biztosan nem
a munkaviszony tartalmának szabályozására találták ki. Igen lehet, talán biztos is. Csak a munkáltató képviselõi gondolják másként. De még ezen is
túlfutnak, mert súlyosan megsértve a személyiségi
jogokat, közzé teszik a „rossz fiúk“ névsorát, akik
eddig írásban nem nyilatkoztak a semmirõl.
Pedig már túl voltunk a tisztázáson. Az adatvédelmi biztos, a MÁV Rt. vezetése, a MOSZ egy álláspontot képviselt: alkotmányellenes a nemleges írásos nyilatkozattétel követelése.
Mégis újra felüti a fejét az értetlenség. Hiába az

egyetértés, helyben mégis másként döntenek a
munkáltatói jogokat gyakorló vezetõk.
Úgy tûnik, mintha valóban gond lenne az összeférhetetlenséggel, de nem a munkavállalók oldalán. A munkahelyi vezetõk „nyilatkozzanak“ az
összeférhetetlenségrõl, mert utasításaik e tárgykörben – nem fémek össze a joggal, a szakszervezeti és munkáltatói közös állásponttal, az adatvédelmi biztos álláspontjával. Na és a józan ésszel.

Dr. Borsik János

A mozdonyvezetõk
rehabilitációjáról
gázolás esetén
2002. december 4-én a MÁV Rt. és a reprezentatív
szakszervezetek aláírták a középtávú megállapodást. A megállapodás IV. fejezete – mely a munkaés egészségvédelemmel foglalkozik – rögzíti,
hogy 2004-tõl kiemelten a vasúti jármûvezetõk
pszichés eredetû munkabaleseti kezelése érdekében rehabilitációs programot dolgoz ki. Ezzel kapcsolatban több alkalommal kértünk információt az
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illetékes szakemberektõl. Kérésünknek eleget téve
— szóbeli tájékoztatón a VÉT ülésén – elmondták,
hogy milyen munkafázisban van a program. Ahhoz, hogy ezt kellõképpen tudjuk minõsíteni, ismerni kell az elmúlt évek baleseti statisztikáit, melyet a cikk mellékleteként közreadunk.
A rehabilitációs program fõ célja, hogy csökkenjen a baleseti sérültre jutó munkaképtelen napok
száma, ezáltal a gázolásban résztvevõ mozdonyvezetõ mielõbb visszakerülhessen eredeti munkakörébe és munkájába. Az anyag elkészítésekor a Német Szövetségi Vasutak gondozási programját elemezték, bevonva a Vasútbiztonsági Fõosztályt, a
Gépészeti Üzletág Vontatási Fõosztályát, valamint a
Budai MÁV Kórház Ideggyógyászati Osztályának illetékeseit.
A DB-nél a rehabilitációs program bevezetése
utáni felmérések azt mutatják, hogy a gázoláskor
bekövetkezett lelki trauma után kiesett munkanapok száma csökkent. A gondozási program bevezetése elõtt a 4 hétnél hosszabb keresõképtelen
napok száma a program bevezetése után 1 hétre
csökkent. A DB tapasztalatai alapján jó módszernek bizonyult, ha a balesetek után lehetõleg
1-2 órán belül a helyszínre érkezik az a patronáló
személy, aki segítségére lesz a gázoló mozdonyvezetõnek az aktuális teendõk ellátásában. A patronáló személy nem egészségügyi végzettségû, ha-

nem speciálisan kiképzett munkavállaló. (Ennek
magyarországi megfelelõje napjainkban még nem
létezik.)
A rehabilitáció három szinten valósul meg.
I. szint: a gázolás után haladéktalanul a patronáló személy a mozdonyvezetõ segítségére lesz a
baleset mielõbbi feldolgozásában.
II. szint: a baleset utáni elsõ napon a patronáló
személy otthonában, vagy munkahelyén felkeresi
a balesetet szenvedett mozdonyvezetõt, és beszélgetést folytat vele a baleset körülményeirõl az átélt
fizikai és lelki megterhelésekrõl.
III. szint: a baleset után legkésõbb 72 órán belül
a foglalkozásegészségügyi orvos fogadja a balesetes mozdonyvezetõt. A találkozás során a szokásos
testi vizsgálat, és a munkavállaló kikérdezése mellett interjút készít vele, amely alapján eldönti, hogy
milyen mértékben viselte meg a gázolás a vontatójármû vezetõjét.
A szóbeli tájékoztatóból ennyit tudunk megosztani a kollégákkal. Az anyag kidolgozására, hivatalos véleményezésére ezután kerül sor.
A rendelkezésre álló adatokat a Foglalkozásegészségügyi, Munkabiztonsági és Környezetvédelmi Fõosztálytól kaptuk meg.

Kiss László
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Lelki trauma elõfordulás fõnökségenként
Budapest-Ferencváros Csomóponti Fõnökség
Szob Csomóponti Fõnökség
Hatvan Csomóponti Fõnökség
Balassagyarmat Regionális Csomóponti Fõnökség
Záhony Csomóponti Fõnökség
Füzesabony Csomóponti Fõnökség
Pécs Csomóponti Fõnökség
Dombóvár Csomóponti Fõnökség
Nagykanizsa Csomóponti Fõnökség
Dunaújváros Csomóponti Fõnökség
Vésztõ Regionális Csomóponti Fõnökség
Kiskunhalas Csomóponti Fõnökség
Békéscsaba Csomóponti Fõnökség
Budapest-Ferencváros Gépészeti Fõnökség
Gyõr Gépészeti Fõnökség
Hatvan Gépészeti Fõnökség
Székesfehérvár Gépészeti Fõnökség
Nyíregyháza Gépészeti Fõnökség
Miskolc Gépészeti Fõnökség
Dombóvár Gépészeti Fõnökség
Nagykanizsa Gépészeti Fõnökség
Pécs Gépészeti Fõnökség
Szeged Gépészeti Fõnökség
Szentes Gépészeti Fõnökség
Celldömölk Gépészeti Fõnökség
Záhony-átrakó Állomásfõnökség
Személyszállítási Csomópont Pécs
Személyszállítási Csomópont Szeged
Összesen:
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1
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0
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1
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0
0
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0
0
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1
2
0
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4
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1
21
0
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0
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0
0
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1
0
0
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2
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24
2
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1
1
1
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0
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2
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1
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Lelki trauma munkakörönként
2001
Gép, reszortos /üzemeltetési, mozdony-, kocsifenntartási/ 1
Külsõs forg.szolg.tevõ I.csop. állomáson
0
Személypénztáros /belföldi/
0
Vezetõjegyvizsgáló /belföldi/
4
Vezetõjegyvizsgáló /nemzetközi, IC/
0
Vonali tolatásvezetõ
0
Tolatásvezetõ I. cs. áll
1
Vonat fel- és átvevõ
1
Mozdonyvezetõ
35
Mozdonyvezetõ
4
Összesen:
46
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2004-es év Kollektív Szerzõdés és bérmegállapodás
a GYSEV Rt-nél
A tárgyalások az elõzõ tájékoztatás óta a következõképp lezáródtak:
A januártól esedékes alapbérek az elõzõ évi
alapbérek 1.075 szerese, tehát 7,5%-os a béremelés egységesen. A bértábla automatizmus ez évben szünetel.
• A belföldi költségtérítés és külföldi eurós költségtérítések változtatására március 31-ig a felek
megállapodnak, a bérbesorolási változtatásokban is addig döntést hoznak. A munkáltató által bevezetésre kerülõ prémium rendszerre –
ami az éves alapbér 2,5%-os mértéke lenne, de
szándékuk szerint változó felosztásban – szintén a bérbizottság dolgoz ki szabályzókat.
Szerintünk akik közvetlen nem tudnak hatással
lenni a vállalati eredményekre azok részére
egyforma mértékben, akik közvetlen ráhatással
vannak az eredményekre azok részére egy keretösszegen belül, akár differenciáltan a munkáltató döntése szerint.
• A bérbizottság megkezdi a bérbesorolási rendszer átdolgozását is melynek következtében jövõre változik a bértábla is.
• A belföldre szóló baleseti biztosítások /kockázati biztosítás, melyet munkacsoportokra kötött
a munkáltató/ csak belföldre, de szabadidõre is
érvényesek.
• A decemberben az átutalások miatt adott vásárlási utalvány maradt 3000 Ft.
• A Vasutasnapi és a decemberi jutalom változatlan szabályokkal megmaradt.
Az elõzõ tárgyalásokon szerepelt összegek és
megállapodások tovább már nem módosultak.
• 26§ úgy változott, hogy az átvezénylési pótlék
átkerült a 43§-hoz és 800 Ft lett
átvezénylésenként. /7 napon belül/
• 30§ új negyedik pont, hogy a Helyi Függeléknek kell szabályozni a munkaközi szünet letöltésének helyét és idejét.
• 58§ Az étkezési költségtérítés mértéke 3000 Ft
helyett 3500 Ft lett, figyelembe vettük, hogy az
e-fölötti juttatás SZJA köteles lesz 2004-ben.
• 68 § A biztosításokról azt a tájékoztatást adta,
hogy a csoportos baleset biztosítások továbbra

is 24 órás, az ország területére érvényes formában lett kötve.
• A pihenõk elvétele esetén a fizetendõ pótlék
150% lett, az áthelyezés díjazása maradt 50%.
A további minket érintõ változások:
• A berendelhetõ véradók juttatását növelte a berendelés igazolása után. A jelenlegi 4 óra távollét díjazásán felül + 50%-ot fizet még ki számukra. A véradások jutalmazása a 2003-ban is
érvényes mértékû ezen felül új megállapodás,
hogy a 60. véradást követõ minden ötödik után
a 60. véradásra érvényes jutalom fizetendõ ki,
ami 9000 Ft.
Önkéntes véradásért, 4 óra távolléti díj jár.
• A jubileumi jutalmakat egységesen és nettó
5.000 Ft-tal emelték meg, a balesetmentességi
jutalmakat pedig nettó 3.000 Ft-tal egységesen.
• Az EÜ pénztárak mûködtetésérõl és a baleset
és nyugdíj biztosítások /AHICO, GENERALI/ sorsáról is a késõbbiekben lesz döntés. A további
kötéseket a munkáltató átmenetileg felfüggesztette, mivel szerinte nem jó biztosításokba
fektetni a pénzt, úgy látja, hogy pénztárakban
jobban megéri.
• Az iskoláztatási támogatást egységesen munkavállalóként és gyerekenként 10.000 Ft-ban fogadta el 2004-re.

Asbóth László
területi ügyvivõ
Sopron 2004. 01. 17.
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Van mirõl beszélni
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete 2001 évben kötött együttmûködési megállapodást a legnagyobb
hazai mobil szolgáltatóval Westel Rt-vel, kedvezményes mobilszolgáltatásra. Az elmúlt években –
kollégáink igényeihez igazodva – néhány kedvezõ
változáson ment már keresztül a tarifacsomag.
2004. március 10-én újabb változtatásokról állapodtunk meg a szolgáltatóval. A csökkentett elõfizetési díj teljes egészében lebeszélhetõvé vált, társulva a szolgáltatási díjak 40%os mérséklésével.
A MOSZ a Westel Mobil Rt.-vel
kötött szerzõdést az alábbiak
szerint módosította. Elõfizetés
és készülék együttes beszerzése esetén 24 hónapos hûségnyilatkozat aláírása után különbözõ

készüléktípusokat kínálnak akciós áron. (Az akciós
árak a készletek erejéig érvényesek.)
A Westel Mobil Rt. a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének, mint kiemelt ügyfelének a következõ
elõfizetési csomagot biztosítja:
Havi alapdíj: 1.600 Ft (utólag, a számlázási ciklusban fizetendõ)
Amennyiben a havi belföldi beszélgetés nettó
forgalmi díja eléri az 1.600 Ft-ot, abban az esetben
a szolgáltató az 1.600 Ft-os havi
elõfizetési díjat jóváírja az adott
hóra esedékes számlában.
A percdíjak továbbra is a mindenkori Westel 300 díjcsomagnak megfelelõek, de azokból
40%-os kedvezményt biztosít a
szolgáltató.

Belföldi, vezetékes telefonra történõ hívás esetén a percdíj csúcsidõben
21,00 Ft
Belföldi, vezetékes telefonra történõ hívás esetén a percdíj egyéb idõben
18,00 Ft
Belföldi, vezetékes telefonra történõ hívás esetén a percdíj munkaszüneti és ünnepnap
18,00 Ft
Belföldi, vezetékes telefonra történõ hívás esetén a percdíj éjszaka
18,00 Ft
Belföldi, más mobil hívás esetén a percdíj csúcsidõben
36,00 Ft
Belföldi, más mobil hívás esetén a percdíj egyéb idõben
24,00 Ft
Belföldi, más mobil hívás esetén a percdíj munkaszüneti és ünnepnap
24,00 Ft
Belföldi, más mobil hívás esetén a percdíj éjszaka
24,00 Ft
Hálózaton belüli hívás esetén a percdíj csúcsidõben
21,00 Ft
Hálózaton belüli hívás esetén minden egyéb idõben (kivétel éjjel)
12,60 Ft
Hálózaton belüli hívás munkaszüneti és ünnepnap
12,60 Ft
Hálózaton belüli hívás esetén a percdíj éjjel
6,00 Ft
Hangpostás felhívása esetén a percdíj munkanap 07-16 h között
21,00 Ft
Hangpostás felhívása esetén a percdíjak minden egyéb idõszakban
Díjmentes
2004. április 1-tõl a Westel Mobil Rt-vel kötött szerzõdés módosítás értelmében a MOSZ részére, az általa
üzemeltetett valamennyi elõfizetõi kártyához a WESTEL Hívócsoport Szolgáltatást biztosítja. (WHSZ) Ennek
értelmében, a MOSZ tulajdonában lévõ elõfizetéses készülékek a következõ percdíjakkal kommunikálhatnak egymás között.
Csúcsidõben
15,00 Ft
Minden egyéb idõben
9,60 Ft
Éjjel
6,00 Ft
Az átirányítás percdíjai a csoporthoz tartozó hívószámról, csoporton kívüli
westeles hívószámra, minden idõben
11,40 Ft.
Az eddigi elõfizetésben megtalálható sávos jóváírások a kedvezõ percdíjak miatt megszûntek.
A havi belföldi beszélgetésbe a telefonálás mellett beleértendõ a fax és adatátvitel nettó forgalmi díja, valamint az SMS (40 db/SIM/hó feletti) nettó eseti díjai is. A további SMS díjai az eddigi 30 Ft-ról 18 Ft-ra változtak.
A fenti árak nettó árak, a 25% ÁFA-t nem tartalmazzák
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Havi alapdíjban bennefoglalt szolgáltatások:
Hangposta, hívástartás, -átirányítás, -várakoztatás,
-letiltás, hívószámkijelzés, SMS (40 db/hó/SIM), fax
postás, konferencia-beszélgetés, részletes számla,
amennyiben a szerzõdés megkötésekor a számlafizetõ erre vonatkozóan nyilatkozik, hívásrészletezõ interneten keresztül, csak DATA- és Faxüzenet
küldésére használható (hívószám nélküli) DATA- és
fax szolgáltatás.
Hívásértesítõ szolgáltatás
A Westel Hívásértesítõ néven 2003. október 1-tõl
olyan új szolgáltatást kínál, amely azokról a hívásokról, amelyek nem érték el a hívott felet – pl. egy
másik hívás miatt foglalt volt – SMS-ben ad tájékoztatást. A Magyarországon egyedülálló újdonsággal

utólag minden hívási kísérletrõl értesülhetnek a
westelesek, függetlenül attól, hogy a telefonjuk ki
van kapcsolva, foglalt, esetleg a hívó nem hagy
üzenetet a hangpostán.
A telefon készülékek elõzetes írásos megrendelése a Mozdonyvezetõk Szakszervezeténél történik. (Formanyomtatvány a tagcsoportok ügyvivõinél) Írásban kell eljutatni (fax) az igényt a MOSZ
Központjába.
A MOSZ 2001. május 3-i Küldöttközgyûlése döntése értelmében, a rendszerbe újonnan belépõknek a szolgáltatás igénybevétele esetén 2.000 Ft
egyszeri kiegészítõ tagdíjat kell befizetni.

Kiss László

Olvasói levél Kiss László elnök úr részére

Egy vizsga margójára
Tisztelt Kolléga Úr!
Sokáig gondolkodtam, míg végre elhatároztam
magam a levélírásra. Szeretném, ha írásom, vagy
annak lényege megjelenne az újságunkban, hogy
minden kollégánk megtudja, mi is megy „vizsgáztatás“ címen a miskolci térségben.
Az utóbbi évek statisztikái alapján, talán a legkisebb bukási aránnyal vagyunk túl a forgalmi vizsgán (a pontos számot a területi ügyvivõnk biztosan
meg fogja mondani). Nagyon jó lenne összehasonlítani a „fradiban“ vizsgázók adataival. Személyesen én is beszéltem „fradis“ kollégával, aki errõl
a területrõl került oda, és határozott kijelentése
szerint ég és föld a két térség vizsgáztatási szisztémája. Ott bemegy a kolléga, tételt húz, van ideje
végiggondolni, akár le is írni, hogy mirõl is kell beszélnie. Ezzel szemben nálunk a következõ a vizsgáztatás menete.
Elõször megírjuk az F.1. tesztet a tesztkönyv alapján, majd utána megírjuk a mûszaki tesztet. Ezzel
szerencsére az esetek 99%-ában nincs is probléma, sõt olyan rugalmasan állnak hozzá a mûszaki
oktatóink a dologhoz, hogy ha valaki többet hibázott valamelyik kérdéskörbõl, akkor ott, helyben
adnak lehetõséget új tesztlap kitöltésére. Ezután
jön a feketeleves!

Hat ember beül a forgalmi oktatónk és a vizsgáztató elé, és elkezd izzadni. Hiába írtuk már meg
F.1-bõl a tesztet, tetszõleges témaválasztással a
vizsgáztató elkezdi a faggatózást, sõt nyugodtan
leírhatom, hogy a kihallgatást. Ha bizonyos dolgokat nem tudunk szó szerint elénekelni, akkor ezzel
megadtuk azt a lehetõséget, hogy a vizsgáztató
belekössön a kollégába. Ezt értsétek úgy, hogy képes annyira bekavarni az illetõt, hogy a saját nevét
is csak kétszeri nekifutásra tudja kimondani. Egy
kolléga majdnem sírva mesélte a sikertelen vizsga
után, hogy õt hogy zavarta ki mindjárt az elsõ napon a vizsgáztató. Eleve ideges emberként elkezdett dadogni, majd már azt sem tudta elmondani,
amit nap mint nap lát és végrehajt. Ekkor megkérdezte a vizsgáztató: „egyáltalán vezetett már maga
mozdonyt?“ Nehezen még kinyögte az igent, mire
a válasz az volt: „nos, akkor jövõ keddig nem fog!
Viszlát a pótvizsgán.“ Hát mi ez, ha nem lelki terror?
Felnõtt emberek vagyunk, akik 10-20-25 évig
probléma nélkül ellátjuk a feladatunkat, de itt elég
egy fél perc kihagyás agyilag, és semmibe veszik
az embert. Hogyan álljak oda a gyermekeim elé,
és kérjem õket a tanulásra, amikor a hátam mögött
kinevetnek, hogy abból bukok meg, amit nap mint
nap csinálok, akár 20 éve.

Mozdonyvezetõk Lapja
2004. március
Higgyétek el, hogy nem vagyunk hülyébbek az
országos átlagnál, nem csinálunk több balesetet,
mint mások, mégis ez a lelki terror idegileg kikészíti az embereket.
Ha a vizsgáztató (úr?) a feltett kérdés után felemeli három ujját, majd folyamatosan egyenként
zárja lefelé, ez azt jelenti, hogy a harmadik ujj becsukása után megbuktál.
Nem lehet véletlen, hogy ebbõl a térségbõl akar
a legtöbb mozdonyvezetõ kolléga más fûtõházba
menni dolgozni, vállalva akár a szolgálatonkénti 45 óra többletutazást is. Errõl is lehetne egy érdekes
statisztikát készíteni és megmutatni ország-világnak, hogy az utóbbi években hány dolgozónk
ment el tõlünk a nyugodtabb munkakörülmények
miatt. Ezeket a kimutatásokat meg kellene mutatni
a legmagasabb vasúti vezetõinknek is, hiszen a
bukások miatt hatalmas bértömegek kerülnek ki a
vállalat pénztárcájából. Így is veszteséges a cég,
hogyan engedhetik ezt meg? Egy gazdasági szakember két óra alatt kimutatná a vállalat veszteségét az átvezénylések és az RM-ek miatt.
Egyszerûen nem hiszem el, hogy erre nincs
megoldás!
Az egyik kolléga úgy jött ki a vizsgáról, hogy
szinte le kellett fektetni. Annyira vert a szíve, hogy
szabályosan kinyúlt rajta a pulóvere. Azt hittem infarktusa lesz. A fõiskolán sincs ilyen szigorú vizsgáztatási rendszer.
Ha már így benne vagyok az írásban, akkor folytatom.
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A lelki terror nem csak a vizsgákon fedezhetõ
fel, az oktatások alatt is rendre megaláznak bennünket. Két példát említek.
A jelenlegi fõnök úr rendszeresen bejár az oktatásokra, de nem oktatni, hanem csak úgy erõfitogtatásra. Egyik alkalommal így nyilatkozott: „Tudjuk,
hogy lopjátok az olajat, mindenkirõl tudunk mindent, hamarosan lesújt a törvény keze!“ Erre megszólalt ez egyik bátrabb kollégánk: „Rendben fõnök úr, de ha ti mindenrõl tudtok, akkor másnap
már mehettek a bíróságra bûnpártolás miatt.“
Egy másik napon egy érzékenyebb kolléga elment a közeli ügyvédi munkaközösségbe, elhívta
az ismerõs ügyvédjét, aki felhívta a fõnök úr figyelmét, hogy amíg konkrétan nem nevezi meg az illetõt, addig a többiek nyugodtan beperelhetik becsületsértés miatt.
Tudja meg mindenki, hogy nálunk még a pótvizsgán is van bukás!
Ezzel viszont valóban anyagilag is kikészítik a
kollégát.
Én beszéltem Kántor Kálmán vezetõnkkel, aki
szóban ígéretet tett rá, hogy a legközelebbi vizsga
már nem így lesz, de szeretném, ha levelem lényege megjelenne az újságban „Egy vizsga
margójára“ címmel.
Kell, hogy legyen megoldás az itteni helyzetre.
Azért annyit kérek, hogy nevem ne szerepeljen
a cikkben, mert engem minimum felakasztanak, a
többi szankcióról már ne is beszéljünk.

egy füzesabonyi mozdonyvezetõ

Vezetõfülke korszerûsítés
2003. április 1-jén megállapodást kötöttünk a Gépészeti Üzletággal az elmaradt vezetõállás korszerûsítésekrõl. A napokban kaptuk meg az üzletág
vezetésétõl azokat az adatokat, amelyek tartalmazzák az eddig elvégzett korszerûsítéseket.
A vezetõállások leromlott állapota miatt joggal kíváncsiak kollégáink a korszerûsítések pillanatnyi állásáról, ezért az üzletág által megküldött tájékoztatót lapunkban mellékeljük.

K.L.

Mozdonyvezetõk Lapja
2004. március
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1. 2003. december 31-ig végrehajtott vezetõfülke korszerûsítések (jármûdarabszám):
Sorozat

Nagyjavítás
Felújítás

Forgóváz cserénél végzett
korszerûsítés

Terv

Tény

Terv

Tény

V43

22

22

45

62

V46

7

7

2

-

V63

7

7

7

10

BDv

2

2

2

2

M41

12

8

15

15

M44

6

7

5

5

M62

9

5

5

Bz mot

58

35

-

-

Összes:

123

88

81

99

A 2003. évben ténylegesen korszerûsített db-szám
elmarad a tervezettõl.
Ennek okai:
• Az M62 sor. mozdonyok felújítási szerzõdése
2003. szeptember hónapban került aláírásra, a
tervben megadott mozdonyok 2004. év második
felében készülnek el.
• A Bz mot sor. jármûvek felújítási munkái ütemesen folynak, azonban a sorozatnál 2003. évben
felmerült tengelyproblémák miatt a felújításra
egyidejûleg leállítható db-szám kisebb a tervezettnél.
• V43 sor. mozdonyoknál a tervezettel szemben 17
db-bal több jármû került vezetõfülke korszerûsítésre.
• V63 sor. mozdonyoknál is a tervezettel szemben 3 db-bal több jármû került vezetõfülke korszerûsítésre,
amelybõl 2 db a V46 tervszám terhére lett korszerûsítve.
2. 2004. február 28-ig végrehajtott vezetõfülke korszerûsítések:
A 99 mFt elkülõnített költségkeretbõl elkészült vezetõfülke korszerûsítési (mûszaki terjedelem)
db-számok:
Sorozat

Hûtõszekrény
Terv
Tény

Vp. tükör
Terv
Tény

Naproló
Terv
Tény

Vezetõülés
Terv
Tény

V43

23

23

73

73

103

103

89

89

M62

37

37

36

36

34

34

30

30

BDv

6

-

-

6

-

-

Bz mot

172

-

-

-

-

-

-

Mozdonyvezetõk Lapja
2004. március
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A V43, és M62 sor. mozdonyoknál összesen mintegy 56 db, V43 sor. illetve 41 db M62 sor. mozdony
vezetõfülke korszerûsítése történt meg a táblázat szerinti tervszámok szerint.
BDv, illetve Bz mot sor. jármûvek korszerûsítése csak 2003. év végén indult meg.
A tervszám szerinti teljesítés várhatóan 2004. II. negyedév végére történik meg. A két jármûsorozat a
Személyszállítási üzletág állagába tartozik, a megállapodásban foglaltak teljesítésére a társ üzletágat
többször felszólítottuk.
A hûtõládák beépítése megindult, a teljesítés elsõ ütemben (82 db jármû) 2004. április 30-ig, a második
ütemre a szerzõdés megkötése folyamatban van.
3. A Gépészeti Üzletág a Megállapodásban foglalt vezetõfülke korszerûsítési db-számon felül 2004. évben
az alábbi (mûszaki terjedelem) db-számokat korszerûsíti:
Sorozat

Hûtõ

Tükör

Naproló

Vezetõ ülés

Ventillátor

Oldalablak
hõvédõ
fólia

V43

23

21

19

17

220

330

V63

2

1

2

1

-

52

V46

-

23

29

-

55

60

M41

13

8

8

7

87

87

M62

11

8

12

14

45

45

Összes:

49

39

70

39

407

574

A mozdonyvezetõk mégis
sztrájkolnak Romániában
A szakszervezetek közti elõzetes egyeztetések ellenére
hétfõn reggel sztrájkba kezdtek a mozdonyvezetõk
szakszervezetének tagjai – jelentette be Voicu Sala
szakszervezeti vezetõ. A törvény elõírásainak megfelelõen a járatok 30%-a továbbra is mûködik.
A hosszú távú és a nagy személyforgalmat lebonyolító járatok nem álltak le, a teherszállításban pedig az
üzemanyag-szállítmányok és a gazdasági egységeknek
szükséges alapanyagok kaptak zöld utat.
Két szakszervezet, a mozdonyvezetõké és az infrastruktúrában dolgozók 15.000 tagja kezdett sztrájkba, míg
öt szakszervezet lemondott errõl a tiltakozási formáról.
(rompres) Forrás: Transindex

Folytatódik a román
vasutassztrájk
Tovább tart Biharkeresztesnél az ottani román mozdonyvezetõk sztrájkja. A munkabeszüntetés a hét magyar
expresszvonatból kettõre vonatkozik.
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A munkabeszüntetés nem országos, hanem egy vasút igazgatóságot érint, tehát a hét magyar expressz vonatból kettõre vonatkozik, a Koronára, és az Ady Endrére. A másik öt expressz, ami Lökösházánál lépi át a határt, közlekedik. Igaz, nõtt az igénybevétel, és ezért néha nem is kis késéssel járnak. Hétfõn 90 magyar utasnak kellett a sztrájk miatt visszafordulnia.
Az érintett román vasút igazgatóság és az ottani mozdonyvezetõk tegnapi tárgyalása eredménytelen volt. Ma
ismét tanácskoznak, de egyelõre nem tudni, meddig
tarthat a munkabeszüntetés.
A helyzet tehát változatlan, ezért a Romániába utazók

ne a Korona, vagy az Ady expresszt válasszák. Borsik János, a magyar Mozdonyvezetõk Szakszervezetének
ügyvezetõ alelnöke elmondta: jövõ héten Budapestre
várják öt testvérszervezet vezetõit a térségbõl, itt lesznek a románok is, és bár a határátmenetrõl, meg a nemzetközi jogosítványokról tárgyalnak, a szolidaritás is szóba kerül.
Bánkúti Gábor Magyar Rádió
(A hírek szerint március 16-án 14 órától megszûnt a
sztrájk, mert a bíróság 30 napra felfüggesztette a munkabeszüntetést. B.J.)

Madrid – merénylet a pályaudvaron
Óráról órára növekszik a csütörtöki madridi merénylet
után azonosított halálos áldozatok száma. A spanyol
kormány a baszk szeparatistákat vádolja, szakértõk arab
terroristákat sejtenek a háttérben.
Az esti hivatalos adatok szerint már 190 a csütörtök
reggeli csúcsforgalom idején Madrid belvárosi vasúthálózatát ért robbantás vagy robbantássorozat halálos áldozatainak száma, míg a sebesültek számát 1200-ra teszik ebben az idõpontban. A számok azonban a mentési munkálatok során szinte percrõl percre növekednek.
Míg a reggeli híradások még csak egy, esetleg két
robbantásról szóltak, addig délutánra már olyan hírek is
napvilágot láttak, amely szerint három, négy, esetleg öt
robbanás történt a spanyol fõvárosban. A káosz miatt
egyelõre az sem világos, hol történtek a robbanások. Estére kiderült, hogy 10 robbanás történt, és három TNTvel megrakott csomag fel sem robbant a spanyol fõvárosban.
A hírügynökségi jelentések szerint az egyik bomba
biztosan a belvárosi Atocha fõpályaudvarra begördülõ
szerelvényen robbant fel. Ez a robbanás 40 halálos áldozatot követelt, a többi detonáció helyszíneként azonban
már más állomásokat jelöltek meg, illetve a helyi érdekû vasút szerelvényeit említették különbözõ helyszíneken. A rendõrség talált egy fel nem robbant szerkezetet
is, amelyet hatástalanítottak.
Nincs magyar áldozat
A délelõtti jelentések szerint nincs magyar áldozata a
madridi merényletnek. Errõl Stadler Judit, Magyarország
madridi nagykövetségének sajtóattaséja tájékoztatta az
MTI-t. Hozzátette: teljes bizonyossággal még nem lehet
nyilatkozni, mivel jelenleg is folyik a további lehetséges
áldozatok utáni kutatás, a halottak, sebesültek azonosítása.
Arab kapcsolat?
A kora délutáni órákig senki nem vállalta magára az elkövetõ szerepét, a spanyol kormányzat azonban a rob-

bantásokat követõen az ETA (Euzkadi Ta Askatasuna –
Baszk Haza és Szabadság) baszk szeparatista terrorista
szervezet számlájára írta a történteket. Eduard Zaplana
kormányszóvivõ gyilkos bûnbandának nevezte a szakadárokat.
Az ETA-ról egyébként a mérsékelt baszk vezetõk is hasonlóképpen nyilatkoztak az ügy kapcsán. Juan José
Ibarretxe, a baszk regionális kormányzat feje
„söpredéknek“ nevezte a terrorszervezetet. A baszk vezetõ a madridi vasúti robbantások kapcsán elmondta:
az ETA „a demokráciát akarta felrobbantani“, és nem
képviseli a baszk népet.
Az ETA politikai szárnyához tartozó és a terrorszervezethez fûzõdõ kapcsolatai miatt betiltott Batasuna
baszk radikális párt vezetõje ugyanakkor cáfolja, hogy a
madridi vasúti merényleteket az ETA követte volna el.
Arnaldo Otegi nyilatkozatában a robbantásokat az arab
ellenállás egyes részeinek tulajdonította.
Hasonlóan vélekedik a robbantások lehetséges elkövetõirõl a tekintélyes spanyol belpolitikai szakértõ,
Antonio Guch. Vélekedése szerint az al-Kaida terrorszervezet közremûködésével hajtották végre a madridi vasúti merényleteket. „Ma mindenki azt mondja, hogy az
ETA szeparatista szervezet végezte a robbantások elõkészítését és szervezését, én azonban úgy gondolom,
hogy az al-Kaida segítsége nélkül nem tudtak volna végrehajtani egy ilyen terrorcselekményt“ – jelentette ki
Guch élõ televíziós adásban, Párizsban. A szakértõ hozzátette, hogy a nemzetközi terrorhálózat nagyon nagy
mértékben kapcsolódott a vasúti robbantások elõkészítésébe és végrehajtásába.
Választások elõtt
Az arab terroristák és az ETA közti kapcsolat egyébként
logikus magyarázat a közös tevékenységre. Az ibériai állam – élén José Maria Aznar miniszterelnökkel – az elsõk között biztosította támogatásáról az Egyesült Államok terrorellenes harcát 2001. szeptember 11-e után,

Mozdonyvezetõk Lapja
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majd – folytatva az Amerika-barát politikát – egy éve aláírta a Nyolcak levelét, támogatva az Egyesült Államok
Irak-politikáját, a német-francia nehezteléssel is szembeállva. Spanyolország elsõként küldött csapatokat,
mintegy 1300 katonát a nyáron már amerikai megszállás
alatt álló Irakba, vállalva ezzel az al-Kaida által a koalíciós államoknak beígért terror veszélyét.
Aznar egyébként többször figyelmeztetett a terrorszervezetek nemzetközi összefogására, és amikor számos al-Kaida kapcsolatokkal gyanúsított személyt õrizetbe vettek az országban, a spanyol hatóságok nem titkoltan arra számítottak, hogy cserébe más országokkal
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szemben könnyebben elérhetõ lesz az ETA-tagok kiadatása.
Spanyolországban vasárnap tartanak általános választásokat, a kampány azonban a pártok bejelentése szerint véget ért a merényletekkel. A jelenleg kormányon
lévõ középjobb Néppárt a választási küzdelemben kitartott az ETA szervezettel szembeni kemény magatartása
mellett, és védelmébe vette az alkotmányt olyan követelésekkel szemben, hogy Baszkföld és Katalónia kapjon nagyobb autonómiát, ami szakértõk szerint a párt
malmára hajthatja a vizet mostani a választásokon.
Forrás: Figyelõ

Zsákutcának bizonyult a rövidített munkaidõ
Egyre több szektor képviselõi vélik úgy Németországban, hogy a 35 órás munkahét bevezetése nem hozta
meg a várt eredményeket, és elkezdték vizsgálni a viszszatérést a 40 órás munkahéthez.
Egyre több német vállalkozás kíván visszatérni a 40
órás munkahéthez, különösen a fém- és az elektronikai
ipar képviselõi, számolt be a Handelsblatt. A kérdés azután került ismét napirendre, hogy a DaimlerChrysle vezetõi kijelentették, bármikor készek visszatérni a korábbi rendszerhez, majd hasonló nyilatkozat hangzott el a
Porsche és a Siemens részérõl is.

A posta már megállapodott a kézbesítõkkel, hogy
azok – a mostani 38,7 órás átlag helyett – akár heti 48
órát is dolgozhatnak, aminek fejében természetesen a
fizetésük is növekszik. A tervezetet a szakszervezeteken kívül mindenki támogatja. A kérdéssel ugyanis az
elmúlt idõszakban a német politikusok is foglalkoztak.
A munkaidõ növelésével javítanák egyes német politikusok a beruházások megtérülését és általában a vállalati gazdálkodás nyereségességét, aminek válaszul a
munkaerõ iránti keresletnek kellene fellendülnie.
Forrás: Menedzsment Fórum

Munkaidõ – a törvényes és a tényleges
Hivatalosan egyetlen ágazatban sem sértik meg nálunk
az uniós munkaidõ-limitet. Egyes érdekvédelmi szervezetek azonban hamisított nyilvántartásokról beszélnek.
Munkavállalóik érdekeinek védelme is szerepelt az indokok között, amikor az egyik budapesti telephelyû multinacionális cégnél három évvel ezelõtt blokkolóórát helyeztek üzembe. Arra hivatkoztak, hogy szigorúan betartják a törvényes munkaidõt, hat után például senki nem
maradhat az épületben. „Kollégáimmal rendszeresen este 7-8-ig dolgozunk, de ez idáig még senki nem szólt,
hogy menjünk haza, mert túlzásba visszük“ – meséli a
vállalat egyik alkalmazottja. A plusz órákért – mint megjegyezte – nem kapnak külön díjazást, természetesnek tekintik, hogy addig tart a munkaidõ, ameddig a feladatok
megkövetelik.
A Figyelõvel több kórházi orvos is azt közölte: havonta
átlagosan két hétvégén ügyelnek, majd folyamatosan,
hétfõn reggel kezdõdik számukra az új munkahét. Egy fõvárosi bírónõ arról számolt be, hogy saját maga osztja be
az idejét, ám ha csupán napi nyolc órát foglalkozna a periratokkal, azok feltornyosulnának a szekrényében, s nem
tudna ítéleteket hozni. Hétköznap éjszakába nyúlóan,

s hétvégéken is tanulmányozza az aktákat. A példákban
említettek valamennyien heti 46-50 órát dolgoznak.
Önkizsákmányolás
Február elején született meg az Európai Parlament munkaidõs irányelve, amelynek értelmében az uniós munkavállalók túlórákkal együtt sem dolgozhatnak hetente 48
óránál többet. A döntésnek azonban úgyszólván semmilyen magyarországi munkajogi hatása sincs, mert a statisztikákban nincs nyoma annak, hogy bizonyos ágazatokban meghaladnák a törvényes maximumot a tényleges
teljesítések.
A munka törvénykönyve (Mt) hatályosan a 40 órás munkahetet deklarálja, ettõl el lehet térni, s 12 órára emelkedhet a napi munkaidõ. (Ennél hosszabb csak a készenléti
munkaköröknél lehet, illetve akkor, ha a munkavállaló a
tulajdonosnak vagy a munkaadónak a hozzátartozója, s
így állapodtak meg.) A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
munkaerõ-felmérési adatai szerint csak bizonyos ágazatokban közelítik meg a 48 órát. E szerint egy férfi 2002ben átlagosan 40,8 órát dolgozott, míg egy nõ 37 órát.
A munkaórák mennyisége attól függõen is differenciálódik, hogy alkalmazottakról, szövetkezeti tagokról, vagy
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egyéni vállalkozókról van-e szó. A heti munkaidõ átlaghossza az önfoglalkoztatóknál majdnem 5 órával több,
mint az alkalmazásban állóknál. Az egyéni vállalkozók és
kis létszámú bt-k ügyvezetõi esetében belenyúlik a magánéletbe a munkaidõ, a nap nagy részét vállalkozásaik
vitelére fordítják. Az alkalmazottak heti szokásos munkaidõ-átlaga férfiaknál 41,8 óra, nõknél 39,2 óra. Szövetkezeti tagok esetében férfiaknál 42, nõknél 41 óra, míg az
önfoglalkoztatók teljesítménye férfiak esetében 47,6 óra,
a nõké 43 munkaóra.
Ha az egyes ágazatokat nézzük: a leghosszabb ideig a
szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban, a mezõgazdaságban, a kereskedelemben és az egészségügyben
dolgoznak a munkavállalók, a legkevesebbet az oktatásban. „A munkaerõ-felmérések szerint 1992 és 2002 között
– férfiak és nõk esetében is – a heti átlagosan teljesített
munkaidõ 1-2 órával nõtt“ – emelte ki a KSH szakértõje.
Ez minden gazdasági ágra igaz, különbség csak a növekedés mértékében fedezhetõ fel.
A foglalkoztatottak egyre kisebb arányban, illetve egyre
rövidebb idõre maradnak távol a munkától. Ma már nem
jellemzõ az, ami a nyolcvanas években még gyakran elõfordult, hogy szõlõtermelõ vagy mezõgazdasági vidékekre települt ipari munkahelyeken a szüreti vagy betakarítási munkák idején tömegesen mentek betegállományba
az emberek. Munkaerõ-piaci szakértõk szerint a munkaadók elvárása, és a karrierépítés mint motiváció is sokakat
visszatart attól, hogy hetekre szabadságot vegyenek ki.
Az elfoglaltságot, csakúgy, mint az Egyesült Államokban, Magyarországon is kezdik a fontosság mércéjének
tekinteni. Minél magasabb pozícióban dolgozik valaki,
annál több a ténylegesen ledolgozott munkaóráinak a
száma. A „még arra sincs idõm, hogy a fizetésem elköltsem“ típusú kijelentés valójában a munkaerõ-piaci elismertség egyértelmû jele. A szellemi foglalkozású, vezetõ
beosztásban dolgozó munkavállalók nem számolgatják,
naponta 10-12 vagy 14 órát dolgoznak, mert természetesnek tekintik, hogy az átlagost meghaladó teljesítményért
jár az átlagost meghaladó fizetés.
A vendéglátásban, a kereskedelemben és egészségügyben dolgozók kevésbé tolerálják, hogy a nem szokásos 5+2 üzemmód (5 munkanap, egy pihenõnap, egy
munkaszüneti nap) miatt folyamatosan és rendszeresen
az átlagos heti 40 óránál többet kényszerülnek dolgozni.
A többletért azonban – a költségtakarékosság jegyében –
többnyire nem fizetnek a munkaadók, sõt a pihenõidõt
sem mindig adják ki.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetéhez
(KASZ) befutó panaszok arról szólnak, hogy nem is lehet
korrekten nyomon követni, hol mennyit dolgoznak az alkalmazottak, mert sok helyütt meghamisítják a nyilvántartásokat, vagy kettõs jelenléti ívet vezetnek. „A közelmúltban a KASZ által végzett reprezentatív felmérés szerint a
hétvégén is nyitva tartó üzletek alkalmazottainak túlnyomó többsége rendszeresen 6-12 órával többet dolgozik a
törvényes munkaidõnél“ – nyilatkozta a Figyelõnek Mátraházi István, a KASZ alelnöke.

Tavaly novemberben 20 volt a munkanapok száma, a
vasárnap is nyitva tartó üzletekben azonban 23-25 napot
dolgoztak az alkalmazottak. A szakszervezet által készített felmérések megállapítják: a „barátságból“ ledolgozott
többletmunkaórák 90 százalékát nem fizetik ki, ám csak
kevesen fordulnak emiatt bírósághoz. Akkor kérnek jogi
védelmet, ha már megszûnt az adott munkaviszonyuk,
ám akkor csaknem 100 százalékban sikerre is viszik ügyüket.
Érdekellentét
A törvényes munkaidõ burkolt túllépésérõl a nyilvánosság
elõtt alig esik szó, annál több arról, hogy mikorra teljesül
az MSZP választási ígérete, a 38 órás munkahét bevezetése. Csizmár Gábor, a Munkaügyi Minisztérium államtitkára lapunknak nyilatkozva eloszlatott egy félreértést: „Az
eredeti kormányígéret nem arra vonatkozott, hogy 2006ig törvénybe iktatják a 38 órás munkahetet, hanem arra,
hogy a kormány megállapodik a munkavállalói és a munkaadói oldallal a munkaidõalap csökkentésérõl.“
Konszenzus függvénye tehát, hogy mikortól és menynyivel lehet kevesebb a munkaidõ. A szaktárca mindenesetre szorgalmazza, hogy a most megalakuló ágazati
párbeszéd bizottságban minél elõbb tûzzék napirendre a
kérdést. A Vállalkozók Országos Szövetsége és a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége viszont úgy
véli, nincs gazdasági realitása a munkaidõ csökkentésének. „Egyelõre nem a 38 órás munkahét bevezetése a társadalom elsõdleges problémája, ám ha azt akarjuk, hogy
tovább csökkenjen az ország versenyképessége, akkor
törvénybe lehet iktatni“ – figyelmeztet Rolek Ferenc, az
MGYOSZ alelnöke.
A kivételezés vége
Az európai parlamenti munkaidõs irányelv, a 48 órás maximum a számot tekintve nem tartalmaz újdonságot az
eredeti, 1993-as EU-direktívához képest, ám az utóbbi
életbe lépésekor Nagy-Britannia kiharcolta, hogy a munkaadóik és a munkavállalóik eseti alapon felmentést kérhessenek a szabály alkalmazása alól. A kivétel azonban
általánossá vált, olyannyira, hogy a szigetországi vállalatok
tömegével íratták alá alkalmazottaikkal: hozzájárulnak ahhoz, hogy heti 48 óránál több legyen a munkaidejük. A
brit szakszervezeteket tömörítõ szövetség, a Trade Union
Congress (TUC) felmérése alapján a szigetország munkavállalóinak 33 százaléka írt alá beleegyezõ nyilatkozatot,
az érdekvédelmi szervezet szerint azonban cseppet sem
jószántából, hanem azért, mert azt alkalmazási feltételül
szabták számukra. Az Eurostat kimutatta: a britek 16 százaléka dolgozik 48 óránál többet, minden hatodik ottani
munkavállaló átlagosan heti 60 órát, ami egy fõre lebontva évi 5 ezer font értékû kifizetetlen túlórának felel meg.
Gazdasági elemzõk szerint a fent említett derogáció, az
úgynevezett Rule Britannia révén növekedett a szigetország versenyképessége, e lehetõség 28 milliárd fontos
többletet hozott a nagy-britanniai cégek számára. Éppen
ezt a versenyelõnyt tartották egyébként méltánytalannak
az unió más tagállamai, s lobbiztak (sikerrel) azért, hogy
a Rule Britanniát eltöröljék.
Forrás: Cseke Hajnalka Figyelõ
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A GKI Gazdaságkutató Rt. prognózisa 2004-re
2003-ban a gazdasági folyamatok iránya évközben jelentõsen módosult. Az elsõ félévben a 2001-2002-ben kialakult
folyamatok érvényesültek. Az ipari termelés, a kivitel alig
emelkedett, az üzleti beruházások stagnáltak, a GDP lassan nõtt. Ezt fõleg a folytatódó európai dekonjunktúra
okozta, de hozzájárult a forint túlértékeltsége és a hazai
pénzügypolitikával szembeni értetlenség is. A 2002. évközi
erõteljes, jelentõs hányadban az államháztartást terhelõ
bér- és nyugdíjemelés áthúzódó hatása valamint a támogatott lakáshitelek állományának ugrásszerû emelkedése
nagymértékben növelte a lakosság jövedelmét. Ez a behozatal kivitelnél gyorsabb emelkedését okozta.
Látványosan romlott a külgazdasági egyensúly, az államháztartás hiánya pedig magas maradt. A kormány és a jegybank a sáveltolással megzavarta a pénzpiacot, ami a kedvezõtlen makroadatokkal együtt bizalmi válságot indított el
a külföldi befektetõk és (a kamatemelés nyomán) a hazai
gazdasági szereplõk körében. Az év közepétõl a fiskális politika szigorodott, takarékos 2004-es költségvetési javaslatot terjesztett elõ, de nem tudta visszanyerni hitelességét.
Nem készített ugyanis reális prognózist a 2003. évi elõirányzatok „nem-teljesülésére“, s irreális javulást tervezett
2004-re. Emellett a monetáris politika nem volt együttmûködõ partner a bizalom visszaszerzésében.
Az év második felében megváltozott a gazdasági folyamatok iránya. Egyrészt „kifutottak“ a lakossági jövedelmeket növelõ intézkedések, másrészt egyértelmûbbé vált,
hogy az élénkülés Európára is átterjed. Így 2003 õszére
nemcsak a lakossági jövedelmek növekedése lassult le, hanem élénkült az ipari termelés, dinamizálódott a kivitel,
nõni kezdtek az üzleti szféra beruházásai, gyorsult a GDP
növekedése. Az év utolsó hónapjaiban már a fizetési mérleg és az államháztartás egyensúlya is javult.
A magyar gazdaságról és gazdaságpolitikáról kialakult
nemzetközi befektetõi és hazai megítélés lényegesen
rosszabb, mint a gazdaság valós állapota. Ez, valamint a
monetáris politika hibái vezettek el 2003 végén egy újabb
pénzpiaci krízishez, amelynek nyomán irreálisan magas
kamatszint és átmeneti forintgyengülés következett be. A
bizalmi válság akkor élezõdött ki, amikor a reálgazdasági
folyamatok már javulni kezdtek, s a gazdaságpolitikában is
fordulat kezdõdött.
A világgazdasági körülmények javulóak. A gazdasági növekedés üteme idén az eurózónában 1,5-2%, Németországban 1-1,5% közé gyorsul. Bár a kõolaj ára nagyon magas, ennek hatását a gyenge dollár ellensúlyozza, és a világpiaci energiaárak csökkenése valószínûsíthetõ. Az év
egészére 27,5 dollár/hordó olajárat (Brent) és 1,25 körüli
dollárárfolyamot feltételezünk (2003: 28,9 dollár/hordó;
1,13 dollár/euró). A FED és az EKB irányadó kamata alacsony, az elõbbinél emelés inkább csak az elnökválasztás
után várható, az utóbbinál még további mérséklõdésre lehet számítani. A tõzsdék erõsödnek.
Magyarország EU-tagsága fokozza a bizalmat és az érdeklõdést a magyar gazdaság iránt, ami a kilátások javulá-

sával együtt élénkülést hozhat a befektetésekben. Az EUtámogatások nettó idei növekménye azonban még szerény lesz. A GKI Rt. felmérése szerint a cégvezetõk az öszszességében pozitív számszerû várakozások mellett saját
vállalkozásuk helyzetét kedvezõtlenebbnek ítélték, mint fél
éve. Ez bizonytalanságot tükröz. A helyzet a fogyasztóknál
is ellentmondásos: a lakosság úgy általában romlónak ítéli
saját pénzügyi helyzetét és fogyasztási lehetõségeit, de ettõl még szinte soha nem látott tempóban költekezik.
A magyar gazdaság növekedése – az európai trendnek
megfelelõen – 2000 közepétõl folyamatosan lassult, majd
2003 tavasza óta élénkül, a GDP az utolsó negyedévben
már 3,5%-kal nõtt. A GKI Rt. ezért 3,7%-ra emeli 2004. évi
növekedési elõrejelzését. Az európai konjunktúra javulása
és a korábbinál gyengébb forint ösztönzõen, a magas hazai kamatok és a gyenge dollár fékezõen hat az idei növekedésre. A növekedést az export és a beruházások bõvülése élénkíti. Az ipari termelékenység újra gyorsulva emelkedik. Az építõipar teljesítménye a tavalyi stagnálás után újra
nõ. A mezõgazdaságban – átlagos idõjárást feltételezve –
az elmúlt két év összesen 10%-ot meghaladó visszaesése
után 6-7%-os termelésnövekedés várható. A növénytermesztés számottevõen emelkedik, az állattenyésztés jelentõsen tovább csökken. A foglalkoztatottak száma idén
0,5%-kal nõ, de a költségvetési szektorban kissé mérséklõdik. Az üzleti beruházások gyorsulnak. Fõleg a feldolgozóipari gépberuházások, az autópálya-építés és az önkormányzati döntésû, EU-forrásokkal támogatott infrastrukturális fejlesztések bõvülnek dinamikusan. Elõreláthatólag
31 ezer új lakás épül fel (2003-ban 35500-at adtak át). A GKI
Rt. 2004-re a beruházások kb. 7%-os emelkedését várja.
Az államháztartás tavalyi hiánya fenntarthatatlanul magas, jövedelem-újraelosztó szerepe túlzott. A tavaly év végi pénzpiaci események, a vártnál nagyobb 2003. évi hiány, az ezekre reagáló kormánydöntések átírták az idei
költségvetést. Az új cél a hiány leszorítása a GDP 4,6%-ára,
miközben a bevételek tartósnak tekinthetõ elmaradása és
a megugró kamatkiadások a GDP 1%-a körüli feltételromlást jelentenek az államháztartásra nézve.
Az ország EU csatlakozásának közvetlen hatása az államháztartási bevételek és kiadások alakulására lényegében
nullszaldós. Az adó- és járulékbevételek esetében a szokásosnál is sokkal jobban eltérnek a pénzforgalmi és az ESA95-nek megfelelõ eredményszemléletû adatok. Ennek fõ
oka az áfa-szabályozás csatlakozáskor bekövetkezõ változása. Ez akár 130-150 milliárd forintos egyszeri pénzforgalmi bevételkiesést is okozhat a GFS számokban.
A GKI Rt. elõrejelzése szerint idén (eredményszemléletben) az adó- és járulékbevételek mintegy 150 milliárd forinttal elmaradnak a tervezettõl, s mintegy 100 milliárd forintos túllépés várható a kamatkiadásoknál. Emellett számos más tételnél is (fõleg a lakástámogatásoknál, a gyógyszer-támogatásoknál, a nyugdíjkiadásoknál, az önkormányzatok egyenlegében, valamint az agrártámogatásoknál) bizonyosra vehetõ az elõirányzatok összesen legalább további 100 milliárd forintos túlteljesülése. Ugyanakkor a febru-
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ári (illetve a korábbi) korrekciós csomag mintegy 180 milliárd forintos bruttó kiadási megtakarítást eredményez.
Mindez összesen az eredeti deficit-elõirányzat mintegy
170 milliárd forintos túllépését jelenti, ami összhangban
van a kormány által újonnan megcélzott 4,6%-os GDP-arányos deficit-céllal. Ha az évközi adatok ennél nagyobb hiány kialakulására utalnának, akkor – a GKI Rt. feltételezése
szerint - további bevételnövelõ vagy kiadáscsökkentõ lépésekre kerül sor. Az államháztartás adósságállománya 2004
végén a GDP 58-59%-a körül alakul, vagyis lényegében
nem emelkedik.
2004-ben a reáljövedelem és a fogyasztás alig (1-2%-kal)
nõ. A bruttó béremelkedés a korábbinál jóval szerényebb,
7-8% körüli lesz. A költségvetési szektorban legfeljebb 67%-os, az üzletiben 8,5% körüli bruttó béremelkedés valószínû. A nettó átlagbérek 7,5%-kal emelkednek, ami közel
1%-os reál-bérnövekedést eredményez. A nyugdíjak, a gyerektámogatások és más szociális jövedelmek reálértéke 13% közötti mértékben nõ. A fogyasztási célú hitelállomány
bõvülése dinamikus marad, a lakáshitel-állomány emelkedése viszont lassul, így a háztartások nettó megtakarítási
rátája a GDP közel 3%-ára emelkedik (a tavalyi 0,2%-ról).
A külgazdasági egyensúly 2003-ban romlott, de ez 2004ben nem folytatódik. Fõleg a fejlett technikát képviselõ gépipari termékek kivitele emelkedik. A cserearányok talán kicsit javulnak (az olajár csökkenése miatt). Ezért – a kivitel
és a behozatal egyaránt 10%-nál kissé gyorsabb növekedése nyomán – a külkereskedelmi áruforgalom hiánya a tavalyi közelében lesz (4,6 milliárd euró). A folyó fizetési mérleg hiánya euróban nagyjából stagnál, 4,2 milliárd lesz, de
a GDP-hez képest már csökken, 5,4% körül valószínûsíthetõ.
Az inflációt meghatározó fõ folyamatokban 2003-tól fordulat kezdõdött. A gazdaság fokozódó külsõ és belsõ
egyensúlyi feszültségei elsöpörték az infláció mesterséges
leszorításával is népszerûségre törekvõ gazdaságpolitikát,
s azt a gazdasági prioritást, amely a dezinflációt bármi áron
elébe helyezte a növekedésnek, a foglalkoztatásnak, a versenyképességnek vagy a költségvetési egyensúlynak. 2004
elején gyorsul az áremelkedés, az év közepétõl azonban
már lassulásra számítunk. A fogyasztást terhelõ (áfa, jövedéki és fogyasztási) adók emelése 2004 kora tavaszára
7-7,5% közé viszi a havi áremelkedési ütemet. Ezek egyszeri hatását a nyártól kezdve ellensúlyozza a gyorsan növekvõ bázis, így az év végére 6% körüli, 2004 átlagában pedig
6,7% körüli infláció valószínû.
A bekövetkezett bizalomvesztés leginkább a pénzpiacot
érintette. A 2003-as ikerdeficit, a fiskális és a monetáris célok nem teljesülése, a pénzügyi politika tartalmi, formai és
kommunikációs hibái ingadozó árfolyamot és irreálisan
magas kamatszintet eredményeztek. 2004-ben a gazdasági fundamentumok javulnak, a fiskális kiigazítás valószínûleg az elõzõ évinél sikeresebb lesz. A monetáris politika érdemi kiigazítása nélkül azonban nem nyerhetõ vissza a
pénzpiaci bizalom. Ha ez megtörténne, a költségvetési intézkedések, a javuló reálgazdasági helyzet és az infláció
várható alakulása alapján viszonylag gyorsan mód lenne a
kamatok 10% alá mérséklésére, méghozzá szélsõséges árfolyammozgások vagy inflációs veszély nélkül. A rendkívül

magas jegybanki alapkamat egyébként fõleg a költségvetést sújtja, emellett a kis- és középvállalkozások, valamint
az igazán rászoruló lakásépítõk hitelfelvételét nehezíti.
A forint jelenlegi árfolyama nem különösen erõs, és
nem is különösen gyenge. Az árfolyamszintet rövidtávon a
piaci vélekedés, a bizalom erõsödése vagy hiánya fogja
alakítani. Éves átlagban a tavalyinál gyengébb, de – a javuló gazdasági helyzet talaján – a 2004. elejinél kissé erõsebb forintra számítunk.

GKI Gazdaságkutató Rt.

Köszönjük, hogy az
egészséget választotta!
A Vasutas Egészségpénztár vezetése megköszöni minden
mozdonyvezetõ tagunknak, illetve új belépõnek hogy a
pénztárunkat választotta. Bízunk abban, hogy a egészségpénztár szolgáltatásaival rászolgál tagjai bizalmára.
Az eddigi feldolgozottság alapján a taglétszám már
meghaladta a 31 ezret, pontos adat március végére várható. A vasutas munkavállalók a VBKJ keretbõl több mint 1,7
milliárd forintot utaltattak át 2004. évre az egészségpénztárba.
Érdeklõdtek tagjaink, hogy milyen dátummal vesszük fel
az új belépõket? A belépési nyilatkozatokat a beérkezés
dátumával záradékoljuk, de a MÁV Rt. a VBKJ nyilatkozat
alapján teljes 2004. évre levonja a tagdíjat. Az elsõ két hónapi tagdíjak elõreláthatólag március 20-a után jelennek
meg az egyéni számlákon.
Az új belépõk nagy száma miatt a pénztári ügyintézés
lelassult, így elõfordul, hogy nem tudjuk tartani a 15 munkanapos határidõt, kérjük tagjaink megértését. Ugyanezen
okból nehézkes a telefonon történõ tájékoztatás, ezért kérjük tagjainkat, hogy a számlaegyenleg lekérdezésére használják az Internetet. Az egyenleg menüpont alatt a tagkód
és a titkos jelszó egyidejû használatával tudják megtekinteni felhasználható egyenlegüket. Felhívjuk figyelmüket,
hogy a titkos jelszó bevitelénél ügyeljenek a kis-és nagybetûk használatára.
A kellemetlenségekért elnézést kérünk, áprilisra remélhetõleg visszaállunk a szokásos feldolgozási idõre.
Bõvebb felvilágosítás www.epenztar.hu címen, a 01-41-36,
01-41-79, 06 1/373-1578, 06 1/373-1579 telefonszámokon
kaphatnak tagjaink és az érdeklõdõk.

SZILÁNKOK
A gépészeti Üzletág szervezeti átalakítása tavaly júliusban befejezõdött. Az új vezetõk egy évre kaptak megbízást. Várhatóan, az idén át kell tekinteni a szervezeti átalakítás eredményét.
Ha rosszmájú akarok lenni, akkor Murphy törvénye szerint az
osztályokat azért kell létrehozni, hogy késõbb legyen mit megszüntetni, átszervezni vagy összevonni. Kíváncsian várjuk,
hogy igaza van-e a jó öreg Murphynek. Júliusban kiderül. Vagy
mégsem?

K.L.
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Tudjuk hány óra van!
Mozdonyvezetõ létszám és szolgálati óra 2004. év 2. hó, 41 munkanap
Szolgálati hely

Átlagos létszám

Hálózat

4370

Bp. Ferencváros

346

Bp. Északi

255

Szolnok

291

Székesfehérvár

267

Gyõr

224

Hatvan

112

Miskolc

457

Debrecen

347

Nyíregyháza

217

Záhony

130

Szeged

112

Békéscsaba

152

Szentes

206

Pécs

168

Dombóvár

296

Nagykanizsa

178

Szombathely

165

Celldömölk

257

Zalaegerszeg

88

Balassagyarmat

55

Vésztõ

49

Összes szolg. ó. Kötelezõn felüli óra
1166169
318
94509
310
60916
305
75336
326
72358
321
61133
323
31181
328
120367
321
94096
312
58206
316
36210
232
28485
311
42641
332
57359
321
45953
309
77550
310
44046
310
45152
331
66189
317
25188
332
15654
330
13643
317

Készült a SZECSOX Nyomdában Dombóváron.
Tel./fax: 06-74/565-468, 565-467, Felelõs vezetõ: Csonti Zoltán

67239
18
3359
11
3621
18
1551
7
4888
22
4513
24
2748
29
8373
22
3942
13
2986
16
2722
24
1289
14
4162
32
4085
23
1414
9
2839
11
1555
11
4264
31
4306
21
2467
33
1470
31
685
16

Egyéb rk.
mk. végzés
15039
4
218
1
103
1
4643
20
0
0
241
1
151
2
880
2
1568
5
56
0
2
0
45
0
103
1
105
1
0
0
743
3
179
1
2345
17
3072
15
576
8
0
0
9
0

„Mínusz” óra
1820
0
159
1
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
193
1
268
1
53
0
13
0
184
2
3
0
187
1
44
0
149
1
55
0
0
0
502
2
0
0
0
0
0
0

Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete.
Szerkeszti a Szerkesztõbizottság:
Dr. Borsik János ügyvezetõ alelnök,
Dörnyei Szilárd ter. ügyv., Velkei Béla ter. ügyv.
A szerkesztõség címe: 1145 Bp. Bácskai utca 11.
Telefon/fax: 220-3822, 220-4561, 221-2230, 221-4026
Üzemi telefon: 01-16-62, 01-18-40, 01-19-90,01-21-87
Internet: http://www.extra.hu/mosz
E-mail: mosz@mosz.co.hu

