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Átszervezés elõtt, után, közben?

Kollégáink döntõ többsége már megélt néhány reformot, átalakítást a Magyar Államvasutaknál.
Volt itt kitörési program, MÁV 2000, s ki tudja
milyen papírra vetett szebbnél-szebb elképzelés.
A kósza szellõk gyorsan elfújták e tanulmányokat
a döntéshozók asztaláról…
Nagy összevonásokat, átszervezéseket, úgymond
racionalizálásokat a gépészet háza táján is átéltünk már egynéhányat. Úgy rémlik, hogy egyik
sem volt sikertörténet, amit azért persze sajnálok.
A politikai változások mindig csak ígéreteket
hoztak. Így volt ez a MÁV reformmal is. Nagy
ígéretek, hangzatos szólamok után maradt minden a régi. Vagy tán nem is a régi,
hanem még attól is rosszabb?
A gépészetnél maradva, az év eleje óta érlelõdik a szakág – Isten tudja hányadik
– átalakítása. Félreértések elkerülése érdekében, szeretném leszögezni, hogy nem a
MOSZ akarja a gépészeti üzletágat átalakítani!
Sosem szoktunk beleszólni ezekbe mindaddig, amíg nem érinti Kollégáinkat. Nem
a mi hatáskörünk, de nem is a mi felelõsségünk. A mostani átalakítást sem kívánom kommentálni, de egy dolog már látszik. Nincs kitalálva nemhogy a vége, még
a közepe sem. Szeretném már látni, hogy a névváltozás, miszerint a Területi Gépészeti Központokat Vontatási Szolgáltatási Központokká keresztelik, milyen pozitív változást fog okozni? Ma még az látszik, hogy néhol másfél ezer embernek
lesz egy munkáltatói jogkörgyakorlója. Milyen munkát, mikor és kinek kell elvégeznie? Milyen díjazásért? Kihez kell fordulnia Kollégáinknak ügyes-bajos dolgaik intézésével? Sorolhatnám még a kérdéseket, amelyekre ma még nem tudom, hogy tude valaki egyértelmû válaszokat adni. Mi körvonalazódik napjainkban? Kevesen
vannak, akik tudják, hogy mi, hogy fog mûködni. Kinek mi lesz a feladata? A vasút több mint másfél évszázados mûködése során, mindig voltak munkakörök, amelyek tevékenysége részben, vagy egészben kapcsolódott a mozdonyvezetõi feladatokhoz. E munkakörök - egyes telephelyeken történõ - megszûnése, átalakítása,
összevonása a gépészet jövõjét meghatározhatja. Szeretném azt hinni, hogy ettõl
hatékonyabb lesz a mûködés, de tartok tõle, hogy olyan folyamatok indultak el melyek már megfordíthatatlanok, s nem a rugalmasabb mûködés irányába vezetnek.
Pedig a szolgáltatói szemlélet meghonosítása és a rugalmas mûködés lehetne a gépészet alternatívája a liberalizált vasúti piacon. Jó lenne, ha nem lenne igazam.
2005. év nyarán rengeteg gépész szakember van, aki nem tudja, hogy mi a feladata ma, holnap, netán holnapután. Óriási tapasztalattal, szakértelemmel rendelkezõ kollégák kerültek, kerülnek bizonytalanságba, vagy a kilátástalanság miatt fordítanak hátat a gépészetnek.
A mozdonyvezetõk is érezni fogják ezek negatív hatásait. Az átalakítás nem hozta magával az utasításrendszereknek a gyakorlathoz való igazítását. Ennek tükrében kiszámíthatatlan, hogy miképpen fog mûködni a gépészet. A felelõsségre vonások és a szabályok a régiek, míg a feltételrendszer amelyben a mozdonyvezetõknek ezeket alkalmazni kellene jelentõsen változik. Egy biztos. Az utasításokat be
kell tartani (vagy legalábbis meg kell próbálni)! Az évek óta emlegetett, sõt a mozdonyvezetõktõl elvárt „rugalmas hozzáállás” helyett, célszerûbb lenne az utasításokat az új körülményekhez alakítani.
Az átgondolt és megalapozott, valóságos racionalizálással járó változásoknak a
mozdonyvezetõk sohasem voltak és nem is lesznek az ellenzõi. A jelenlegi azonban
nem ilyennek tûnik.
Kiss László
MOSZ elnök
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Gyõzelemre készülõdve: Bp. Keleti.

Egy gól a kupagyõztestõl.

Pezsgõfürdõ…

Itt még gyászoltak, este már ünnepeltek.

A többség csak a hátukat láthatta.
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MOZDONYVEZETÕK SZAKSZERVEZETE
(5. rész)
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete életében,
túl a MÁV Rt-vel folytatott tárgyalásokon,
mindig fontos volt, és kiemelkedõ jelentõséggel bírt a munkabeszüntetés. Ha áttekintjük az
elmúlt 15 év sztrájkjait, akkor látható igazán,
hogy mit jelent a szakmai szolidaritás, az
együttes fellépés ereje.
A sztrájkról szóló 1989. évi VII. tv. részletesen
szabályozza a kötelezettségeket mindkét oldalon, úgy a munkáltatóra, mint a szakszervezetekre. Önmagában is érdekes, hogy ez a törvény az elmúlt 16 évben nem módosult. Lehet,
hogy ez az egyetlen ilyen idõtálló törvény a
rendszerváltás óta. Ezzel a törvénnyel, annak
rendelkezéseivel és az ezt kiegészítõ bírósági
gyakorlattal a Mozdonyvezetõk Szakszervezete együtt tudott élni.

A hazai szakszervezeti szervezõdések vezetõi
igen gyakran hangoztatják, hogy a sztrájk végsõ eszköz. A mi álláspontunk szerint nem így
van, hiszen a sztrájk része a tárgyalásoknak,
teljesen egészséges, normális és helyénvaló
konfliktuskifejezõdés. Ugyanolyan közbensõ
eszköz, mint bármilyen más demonstráció, hiszen a tárgyalások a sztrájk elõtt, a sztrájk
alatt, és utána is folytatódnak. Nem valami kóros, vagy káros jelenségrõl van szó, hanem a
munkavállalók alkotmányban biztosított jogáról. Figyelemre méltó, hogy Magyarországon
az elmúlt több mint egy évtizedben a demonstrációk megoszlásában 32%-ot képviseltek a figyelmeztetõ sztrájkok, és 18%-ot a tartós
sztrájkok. A demonstrációk másik 50%-a
sztrájkfenyegetés, aláírásgyûjtés, tüntetés formájában valósult meg.

A Mozdonyvezetõk Szakszervezete által szervezett és irányított sztrájkok:
– 1991. január 2.
2 óra
– 1992. november 23.
2 óra
– 1993. november 15.
2 óra
– 1994. december 8.
2 óra
– 1994. december 12.
18 óra
– 1995. április 20-23.
86 óra
– 1998. december 21.
2 óra
– 1999. december 20.
9 óra
– 2000. február 1.
2 hét
A felsorolásból kiemelkedik az 1995-ös 86 órás
sztrájk, ami a kollektív szerzõdés létéért folytatódott. A MÁV Rt. be akarta bizonyítani, hogy
Kollektív Szerzõdés nélkül is képes foglalkoztatni a vasutas dolgozókat, de a sztrájk alatti
tárgyalások eredményre vezettek, és aláírták a
szakszervezetek és a munkáltató az új Kollektív Szerzõdést. A másik, a 2000. február 1-én
kezdõdött kéthetes sztrájk, ami sok tekintetben eltért az addigiaktól. Abban is,
hogy hirtelen szembekerültünk az akkori kormánnyal, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a közlekedé-

si miniszter és a MÁV Rt. vezetése politikai
okokból tette eredménytelenné a tárgyalásokat.
Az is eltérõ a korábbiaktól, hogy a sztrájk befejezése után 7 nappal sikerült csak megállapodni a Kollektív Szerzõdésrõl és más vitás
kérdésekrõl. A MÁV Rt. és a szakszervezetek
közötti kapcsolat mélypontjaként jellemezhetõ, hogy a vasút vezetése írásban kért
nyilatkozatot a szakszervezetektõl, hogy
aláírják a Kollektív Szerzõdést. Napokig zajlott a vita, hogy a
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tervezet minden oldalát parafálják a szakszervezetek. Végül is megszületett a megállapodás, de volt folytatása a sztrájk jogi megítélésének. A munkabeszüntetés utolsó napját mind I. fokon,
mind II. fokon a bíróságok jogellenesnek minõsítették. Nem volt más hátra, mint hogy a
Legfelsõbb Bírósághoz forduljunk felülvizsgálati kérelemmel.
Ez a testület – a sztrájk után több mint másfél
évvel – meghozta döntését, mely szerint a
2000. február elsõ két hetében tartott sztrájk
utolsó napja is jogszerû volt. A Mozdonyvezetõk Szakszervezete sajtóközleményben méltatta a döntést, "a „Mozdonyvezetõk Szakszervezete és tagsága megnyugvással fogadta a Legfelsõbb Bíróság döntését, mert igazságot
szolgáltatott a sztrájkban résztvevõknek, és segítséget nyújt más szakszervezetek számára
is”.
A MOSZ 15 éves fennállása során mindig jogszerû, megalapozott és fõként eredményes
sztrájkot folytatott. Lehetne sorolni a példákat, amikor a MÁV Rt. jeles ügyvédeket bízott
meg azzal, hogy a bíróság elõtt képviseljék azt
a munkáltatói álláspontot, mely szerint jogszerûtlen a sztrájk. A bírósági eljárásokban sikerrel védtük meg a mozdonyvezetõk sztrájkjainak jogszerûségét.
A munkabeszüntetések bebizonyították helyüket és szerepüket az érdekegyeztetésben, és
ezeknek is köze van ahhoz, hogy mikor, milyen
célokkal tudtunk középtávú megállapodásokat
kötni a munkáltatóval. Azt azonban le kell szögezni, hogy a sztrájkok elõkészítésében, azok
lefolytatásában döntõ szerepe mindig a tagságnak volt, hiszen a mozdonyvezetõk az elsõk,
akik írásos nyilatkozatukkal kifejezik egyetértésüket a munkabeszüntetéssel, illetve az elérendõ célok megvalósítása melletti kiállással.
Ez az erõ a felsorolt sztrájkok során töretlen
volt, és ez akkor is igaz, ha az idõk folyamán volt is néhány megtévedt, vagy megtévesztett kolléga. A korszerû érdekvédelemhez a szakmai felkészült-
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ség és a sztrájkképesség nélkülözhetetlen. Sem az egyik, sem a másik
nem helyettesíthetõ.
Azok a munkaügyi kapcsolatok, amelyek kemény szakmai tárgyalásokon, és ha szükséges
a követelések sztrájkkal történõ alátámasztásával alakulnak ki, tartósak, és megbízható
módon tudnak mûködni. Mindkét fél tisztában
van a másik pozíciójával, a tárgyalásokon felvonultatott eszközrendszerével, és ezt egy pillanatig sem felejti el, amikor bérekrõl, kollektív szerzõdésrõl, a munkáltatás feltételeirõl
zajlanak az egyeztetések. Meg-megújuló problémát jelent, hogy a MÁV Rt. vezetõinek személye 2-3 éves gyakorisággal változik. Mindig
nagy tervekkel érkeznek, és mindig beleütköznek egy évek alatt kialakult kemény érdekegyeztetési struktúrába. Idõ kell mindegyiknek, mire „megtanulják” ezt a nyelvezetet, mire respektálni tudják az érdekvédelmi
szervezeteket. A következõ idõszak nagy változásokat ígér, vagy ugyanezzel fenyeget bennünket. A jelenlegi kormánynak sincs igazán
felismerhetõ közlekedéspolitikája, vasútpolitikája. Ez a bizonytalanság kihat a munkavállalók helyzetére, a vasúti érdekegyeztetés eredményességére is. A bizonytalanság a leggonoszabb „betegség” a munka világában, hiszen ha
az emberek nem tudják, hogy lesz-e munkájuk,
vagy adott esetben hol fognak elhelyezkedni,
az érzelmileg rendkívül nehéz helyzetet teremt.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete mûködésének legnagyobb eredménye, hogy az elmúlt
15 évben létszámcsökkentés címén mozdonyvezetõt nem bocsátottak el a vasúttól.
Az elõttünk álló idõszak új feladatokat, nagyobb nehézségeket, és másfajta kihívásokat
jelez. A mozdonyvezetõi kar együtt tartása,
szolidaritása és a szakszervezet munkája átsegítheti az embereket ezen az idõszakon is, de
a feladat szervezetet és embert próbáló lesz.
Dr. Borsik János
ügyvezetõ alelnök
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1068 Budapest, Benczúr u. 45. III. em.
Tel.: 342-1775, -76, -77, -78/64-es mellék
Tel./Fax: 351-1882
E-mail: autonom@euroweb.hu
Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/
és a
Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ICFTU/ tagja.

ÁLLÁSFOGLALÁS
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének Tagszervezeti
Tanácsa megtárgyalta a miniszterelnök által bejelentett adóváltoztatásokat.
A testület elutasítja azt a kormányzati elképzelést, mely szerint
a személyi jövedelemadó 18%-os sávjának felsõ határa csak 50
ezer forinttal növekszik jövõre.
Jelenleg a hazai, havi bruttó átlagkereset 158 ezer forint, éves
szinten 1.896 ezer forint. Közel 400 ezer forint esik át a felsõ
(jelenleg 38%-os) adósávba.
2006-ban pedig – figyelemmel az átlagkereset várható
növekedésére – a havi keresetek sokkal nagyobb része adózik
majd a magasabb (tervezetten 36%-os) adósávban, így ez a változtatás rontja a munkavállalók jövedelmi helyzetét.
A testület szerint a kormány, szemben a hatályos
munkatörvénykönyvi rendelkezéssel egyoldalúan, parlamenti

segédlettel kívánja meghatározni a minimálbért 2006-tól 2009ig.
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban kíván tárgyalni és megállapodni a 2006. évi
minimálbérrõl és bérajánlásról. Az ezzel ellenkezõ terveket,
lépéseket elutasítja. Elvárja Gyurcsány Ferenc miniszterelnöktõl, hogy tartsa tiszteletben a társadalmi párbeszéd
intézményeit, az ide vonatkozó hatályos törvényi rendelkezéseket, és ne ragadtassa magát egyoldalú lépésre.
Tárgyaljon a jövõ évi bérekrõl, keresetekrõl a szociális partnerekkel az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban.
Budapest, 2005. június 29.
Autonóm Szakszervezetek Szövetsége
Tagszervezeti Tanácsa

Szilánkok
A BKV sem különb
Szép, új, csendes (és bizonyára drága) Volvo buszokat szerzett be a BKV. Valószínû, hogy valakik túl csendesnek találták, mert
rosszul rögzített, zörgõ, csattogó, rázkódó jegyautomatát szereltek az utastérbe, amitõl a buszok összességében kicsit zajosabbak az Ikarus csuklósnál.
Nem értem, miért kellett ilyen nyakatekert megoldást választani. Az Ikarusokban beépített szériatartozék a zörgés, és benne van
az árban.
NL
Intelem magunknak
Némely szakszervezeti vezetõnek idõnként emlékezni kellene rá: nem a tagság indulatainak, még csak nem is a véleményének
képviseletére, hanem az érdekeinek képviseletére szegõdött.
Ezek pedig nem mindig esnek egybe.
NL
Kezdeti nehézség
A lányom jóvoltából „örömapa” lettem júniusban, és a fiamnak köszönhetõen hamarosan duplázhatok.
Én egy tapasztalatlan, kezdõ örömapa vagyok, ezért szólhatna valaki, amikor lehet örülni.
NL
Ez nem vicc
Elfogtunk egy levelet. „Véletlenül” a kezünkbe kaptuk az F. 2. sz. utasítás tervezetéhez érkezett gépészeti üzletági javaslatot.
Íme:
Pilóta alkalmazása
12.10. A mozdonyvezetõ mellett pilótának kell szolgálatot teljesítenie akkor, ha a mozdonyvezetõ nem rendelkezik az önálló mozdonyvezetõi szolgálat ellátásához elõírt valamennyi feltétellel. Ebben az esetben a pilótának kell rendelkeznie a hiányzó képesítésekkel, ismeretekkel. Ha a mozdonyvezetõ nem beszél a vasúti szolgálat biztonságos ellátásához megfelelõ szinten magyar nyelven, akkor a pilótának kell a megfelelõ szintû idegen nyelvismerettel rendelkeznie.
Mire gondolhatott a kedves javaslattevõ?
– A hatósági vizsga hiányára?
– Az orvosi alkalmasság hiányára?
– A nyelvismeret hiányára?
– Az adott ország jelzésrendszere és utasításai ismeretének hiányára?
Hajmeresztõ! Ezek után van nekem is egy javaslatom: Ha valamely utasítást szerkesztõ egyén nem rendelkezik a feladatának ellátásához szükséges valamennyi ismerettel, pilótát kell kirendelni mellé. A pilóta szerepét betöltheti bármely józan ítélõképességû, normális gondolkodású, mérlegelésre képes, a vonatkozó elõírásokat ismerõ, szakmailag felkészült személy. Várjuk az
újabb gyöngyszemeket. Ezek után nem fogunk már meglepõdni semmin.
KL
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Fõvárosi Munkaügyi Bíróság
Budapest, II., Gyorskocsi u. 52.
1255 Budapest, Pf. 2.
18.M. 5800/2004/4.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A munkaügyi bíróság a felperesek keresetét elutasítja.
A felperesek kereseti kérelme az alábbiak szerint
alaptalan.
…
„A csatolt jegyzõkönyvekbõl kitûnõen a felperesek
2004. június 17. és július 1. közötti idõpontban megszavazták Horváth György delegálását a KÜT-be.
Mindez azt megelõzõ idõpontban volt, hogy a munkaügyi bíróság által a keresetlevélben megjelölt ítélettel jogerõsen a MÁV Rt. addigi Központi Üzemi Tanácsát megszûntnek nyilvánította. Illetve azt megelõzõen, hogy a MÁV Rt. munkáltatónál mûködõ üzemi
tanácsok közül 12 üzemi tanács közös felhívást adott
ki valamennyi üzemi tanács és üzemi megbízott részére és Országos Üzemi Tanács értekezlet összehívását kezdeményezték a delegálás elveinek elfogadására és végrehajtására. 2004. július 22-én a
MÁV Rt. Országos Üzemi Tanácsi, üzemi megbízotti,
MÁV Rt. KÜT delegáló értekezlet (melyen 203 Üzemi
Tanács képviselõje, és 85 üzemi megbízott jelent
meg) 6/2004., 7/2004., 9/2004. és 10/2004.sz. határozatukkal elfogadta a delegálás módját.
Az alperes kellõ alappal hivatkozott arra, hogy a 16
felperes az értekezlet által elfogadott szabályokat figyelmen kívül hagyta, amikor a korábbi döntésüket
fenntartották. Nem vették figyelembe, hogy rajtuk kívül még 372 Üzemi Tanácsnak is részt kell vennie a
döntésben.
Az értekezleten elfogadott határozatok alapján aggálytalanul megállapítható, hogy az Mt. 44.§. (2) bekezdésében foglaltak nem sérültek. A munkáltató átlagot lényegesen meghaladó munkavállalójának,
telephelyének, üzemi tanácsának száma mindenképpen indokolttá tette ezen jogszabályhely közösen elfogadott értelmezését, az elvek kialakítását. A felperesek magatartása ezért nem felelt meg az Mt. 3.§. (1)
bekezdésében elõírt követelménynek, részükrõl
együttmûködés nem volt. Ezért a delegálásuk jogszerûségét semmi esetre sem lehet a feltárt tényállástól függetlenül a kizárólag az Mt. 44.§. (2) bekezdése
alapján megítélni.”
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Ez nem az igazság, ez csak az ítélet
(Még egyszer a KÜT-perrõl)
Mint elõzõ számunkban ígértük, az ítélet ismeretében bõvebb
tájékoztatást adunk az elsõ fokon elvesztett KÜT-perrõl.
Az indoklás fontosabb mondatait a keretezett részben közreadjuk. Azt is írhatnánk, NO COMMENT. Elég nehéz ugyanis
higgadtnak maradni az indoklás azon állítására, hogy a 16
mozdonyüzemeltetési telephely üzemi tanácsa nem tett eleget
a Munka Törvénykönyvében elõírt együttmûködési kötelezettségének. Azok viszont, akik többségi szavazással megakadályozták 4500 mozdonyvezetõ, vagy 5700 mozdonyüzemeltetési
telephelyi dolgozó delegált képviselõjének a KÜT munkájában való részvételét, azok eleget tettek!(?) A VSZ-en és a
VDSZSZ-en kívüli jelöltek az üzemi tanácsi választásokon
33%-ot kaptak, és közülük egyetlen KÜT-tag sincs. Ez nyilván
a két gyûjtõ szakszervezet mérhetetlen együttmûködési készségének az eredménye.
Csak presztízs
A MOSZ fellebbezett az ítélet ellen, és a rendelkezésére álló
összes jogi eszközt igénybe fogja venni az igaza bizonyítására.
Teszi ezt azért, mert álláspontja szerint az Mt. vonatkozó elõírásainak sérelme nélkül nem lehet azt a kiszorítósdit eljátszani, amit a VSZ és a VDSZSZ megenged magának a KÜT és a
központi munkavédelmi bizottság létrehozása és mûködtetése
során, és hibás az a joggyakorlat, amelyik ezt eltûri.
A MOSZ-nak presztízsérdeke fûzõdik ahhoz, hogy a képviselõi ezekben a testületekben a gyûjtõ szakszervezetek „jóindulatától” függetlenül jelen lehessenek. Vannak annyira rátermettek, értik annyira a dolgukat, mint a többiek, van annyi joguk a MÁV Rt. által folyósított vaskos tiszteletdíjakhoz, mint
a többieknek.
Nincs érdekvédelmi jelentõsége a KÜT-tagságnak
Ugyanakkor határozottan le kell szögezni: nem befolyásolja az
érdekvédelem minõségét sem az, ha jelen vagyunk ezekben a
testületekben, sem az, ha nem vagyunk jelen. A törvény maga
zárja ki a KÜT érdekvédelmi szerepét, de nem is alkalmas rá.
Munkavédelmi érdekvédelemre pedig szakszervezetként a
MOSZ az összes szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és gyakorolja is ezeket. A MOSZ 15 éves történelme, napi érdekvédelmi gyakorlata bizonyítja, hogy megtalálja a hatékony fellépés legjobb módját, függetlenül attól, hány fõvel van jelen a
KÜT-ben vagy a KMVB-ben. Nem származik tehát érdeksérelme egyetlen MOSZ-tagnak, egyetlen mozdonyvezetõnek
sem attól, ha a mostani állapot fennmarad. Nem fogunk alkudozásba bocsátkozni a VSZ-el és a VDSZSZ-el, és nem fogunk engedményeket tenni azért, hogy támogassák a MOSZtag delegáltakat. Ennyit nem ér. Az összefüggés fordítva is igaz:
a VSZ és a VDSZSZ nem lett jobb érdekvédõ attól, hogy mindenki
mást kiszorítva benyomultak a KÜT-be. És a KÜT munkája sem
lett jobb ettõl.
A késõbbiekben is folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat a
KÜT-delegálás ügyében bekövetkezõ fejleményekrõl. A további tájékoztatások tényközlésre szorítkoznak, amit ebben a
témában hosszabb okfejtésként el akartunk mondani, már elmondtuk.
Németh László
ügyvezetõ alelnök
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Felhívás
Tisztelt Kollégák!
Szeretném felhívni a figyelmeteket a Mozdonyvezetõk Lapja júniusi számában megjelent, a
MOSZ honlap fejlesztésével kapcsolatos cikkre:
„… várjuk a számítástechnikai ismeretekkel rendelkezõ és elsõsorban a weblap szerkesztésben
jártas kollégák jelentkezését. Mivel ez egy team
munka lesz, ezért elengedhetetlen, hogy együtt
tudjon dolgozni a csapattal, akik több irányból is
támogatják majd ezt a fejlesztést. A jelentkezõk
közül kb. 3-5 fõ olyan mozdonyvezetõ lesz kiválasztva, akik jártasak a PHP, JavaScript,
DHTML és a Perl programozási nyelv területén”.
A jelentkezõktõl kérnénk, hogy szerkesszék meg

az általuk megálmodott MOSZ honlapot, keretes
szerkezettel. Maximum 1-2 lap elegendõ (bevezetõ – intrós – vagy anélküli). Jelentkezni elsõsorban e-mailben a csuricsabi@t-online.hu címre,
vagy a T-Mobil MOSZ-os elõfizetõi számára ingyenesen hívható 30-7421246-os számon lehetséges. A jelentkezési határidõ: 2005. augusztus 10.
Az ezen idõpontig jelentkezõ, segíteni szándékozó kollégák mindegyikét meghívjuk egy közös elbeszélgetésre, ahol mindenki elmondhatja ötleteit, javaslatait és azt, hogy miben tudná segíteni a
honlapszerkesztõ csapat munkáját.
Minden segítséget elõre is köszönünk!
Csúri Csaba

A 2004-2005-ös MOSZ KUPA végeredménye:
1. Budapest Keleti
2. Sopron
3. Hegyeshalom
4. Szolnok
5. Miskolc
6. Esztergom

A 2005-ös MOT támogatói:
Dorog Város Önkormányzata
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
Seance Rendezvényszervezõ Kft.
Konecsni Papírbolt Dorog
Infinitours Kft.
Esztergomi Városi Kisvonat
Pézsa Tibor Sportcsarnok
Mar-Her Kft.
Borház Étterem Kesztölc

Szent István Városi Strandfürdõ
Vasutas Egészségpénztár
Opel Autotrend Esztergom-kertváros
Promix Kft.
Eszenyi Zoltán vállalkozó
Dunakanyar Rádió
T-Mobil
Dunakanyar Autócentrum

Külön köszönet a Dunakanyar Autócentrumnak, akik már visszatérõ támogatói a rendezvényünknek és a T-Mobilnak, akik szintén nem elõször segítik a MOSZ ünnepi találkozóját.
A T-Mobil emellett még három darab mobiltelefont is felajánlott, melyeket az esztergomi sportcsarnokban sorsoltunk ki a szerencsés mozdonyvezetõ kollégáknak.
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Minek az utasítás?

Június elején meglepõ parancskönyvi rendelkezés jelent meg, melyet mellékelünk. A rendelkezés nem tesz kevesebbet, mindössze annyit, hogy ellentmond az E. 2. sz utasításnak. Több fórumon jeleztük aggályainkat, de az üzletág
vezetése nem hajlandó rendelkezését visszavonni, ezért a Fõfelügyelethez fordultunk. Levelünket mellékeljük, bár
elkeserítõ, hogy két hét alatt a probléma megoldására válasz nem érkezett. Zárójelben kell megjegyeznem, hogy a
mozdonyvezetõnek az utasítások alkalmazásakor azonnal kell dönteni. A Fõfelügyelettel szemben ez az elvárás sajnos nem alkalmazható. Várjuk a legfõbb szervezet szakmailag megalapozott véleményét.
…/2005. sz. Parancskönyvi rendelet
Értesítjük az Utazószemélyzetünket, hogy a Gépészeti Üzletág Vontatási Fõosztály Gy. 1384-868/2005. számon kiadta a JZ-MÁV határtechnológiai módosításának állásfoglalását.
Az állásfoglalás szerint:
A rendelet szerinti vonatok mûszaki átadása-átvétele Szabadka állomáson történik, ezért Kelebia nem minõsül határállomásnak. Kelebia állomáson a gépcserét követõ egyszerûsített fékpróba megtartása elegendõ, fékpróbabárca
nem készül. Ezeknél a vonatoknál további intézkedésig – kísérleti jelleggel – a következõ eljárást vezetjük be:
A Kelebia állomáson egyszerûsített fékpróbát tartó mozdony személyzete az egyszerûsített fékpróbát elõírás szerint
bizonylatolja. Ezen kívül a vonat megfékezettségének megállapítására szolgáló és a vonatot a közlekedése során az
E.2. sz. Fékutasítás 3.4.10 pontja szerint kísérõ Vonatterhelési kimutatás összegzõ sorai alá kézírással jegyezze be:
„Szabadkán tartott teljes fékpróbáról a Gy.1384-868/2005. VF. számon bevezetett kísérlet alapján fékpróbabárcát
nem állítottak ki.”
Az ilyen bejegyzéssel megjelölt Vonatterhelési kimutatással közlekedõ vonatnál a Vonatterhelési kimutatás a megfékezettség alapbizonylata.
2005. 06. 03.
Közlekedési Fõfelügyelet
Közúti, Vasúti és Hajózási Fõosztály
Budapest
Fax.: 268-0029

2005. 06. 20.

Tisztelt Fõosztály!
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete megalakulása óta egyik fontos céljaként tekinti a mozdonyvezetõk munkáját szabályzó utasítások áttekinthetõségét, betarthatóságát. Az utasítások véleményezésekor egyik kardinális kérdésként
kezeltük, hogy azt parancskönyvi rendelkezésekkel ne lehessen módosítani. Sajnos e törekvésünknek ezideig nem
tudtunk érvényt szerezni. Jelenleg is vitában állunk a MÁV Rt. Gépészeti Üzletágával, melyrõl tájékoztatom Önöket. A MÁV Rt. Gépészeti Üzletágának Vontatási Fõosztálya június elején kiadott Gy. 1385-253/2005. rendelkezése, amely a vonatok fékpróbáját szabályozza Kelebia állomáson, JZ-MÁV viszonylatban, ellentétes az E. 2. sz. utasítás szabályaival. A kiadott rendelkezés, az érvényben lévõ és az Önök által jóváhagyott E. 2. számú utasítással ellentétes eljárási rendet ír elõ, véleményem szerint jogszerûtlenül. A kiadott rendelet a végrehajtó szolgálatnál jelentõs
feszültségeket idézett elõ. (pl.: eseménykönyvi jelentést kell arról a személyrõl írni, aki az érvényben lévõ fékutasítás
szabályai alapján követeli meg a fékpróba megtartását!!!) Az utasításellenes rendelkezés visszavonására – többszöri
jelzésünk ellenére – sem volt hajlandó a Gépészeti Üzletág vezetése. A JZ-MÁV határforgalmi technológia módosítása – véleményem szerint – nincs kihatással a MÁV Rt területén közlekedõ vonatok igen fontos féktechnikai szabályaira. A kiadott parancskönyvi rendelet figyelmen kívül hagyja, hogy a szerb vasutaktól belépõ tehervonatok féktechnikai vizsgálata, féktechnikai követelménye nem felel meg a pillanatnyilag érvényben lévõ E. 2. számú utasítás
normáinak, mely alapján közlekedhetnének a MÁV Rt. hálózatán. A vonatok fékpróbáit szerb kocsivizsgáló, szerb
mozdonyvezetõ végzi a szerb vasutak utasításai szerint. Ennek következtében, a rendelkezés szerint, Kelebián elvégzett egyszerûsített fékpróbával közlekedõ vonatok, féktechnikailag nem felelnek meg annak a követelményrendszernek, amely alapján közlekedhetnének a MÁV Rt. vonalhálózatán. Amennyiben ez így van, akkor az ilyen fékpróbával közlekedõ vonatok veszélyeztetik a vasúti közlekedés biztonságát. Amennyiben a T. Fõfelügyelet a MÁV Rt. Gépészeti Üzletága által kiadott Gy. 1385-253/2005. rendelkezését helyesnek ítéli, úgy kérem járjanak el az E.2. sz.
utasítás módosítása érdekében. Amennyiben a kiadott rendelkezéssel Önök sem tudnak azonosulni, akkor kérem,
hogy kötelezzék a rendelkezést kiadó Gépészeti Üzletágat a helytelen utasítás mihamarabbi visszavonására. A további vitás kérdések elkerülése érdekében, kérem állásfoglalásukat abban, hogy az Önök által jóváhagyott utasítások kiegészítésekor, értelmezésekor, jogában áll-e bárkinek az utasítással ellentétes rendelkezést – saját hatáskörben – kiadni. A jövõre vonatkozóan is nagy jelentõséggel bír állásfoglalásuk. A kiadott rendelkezéseket mellékelem.
Szíves intézkedésüket elõre is köszönöm.
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A munkaügyi bíróságok ítéleteibõl
A kijelölt munkáltatói jogkör gyakorlója – jelentõs anyagi kárral járó tolatási baleset elõidézésében való felelõsség megállapítása mellett –
a mozdonyvezetõvel szemben munkáltatói intézkedést alkalmazott, illetve kilátásba helyezte a kártérítésre való kötelezést is. A mozdonyvezetõ nem érezte felelõsnek magát a baleset
miatt, ezért munkaügyi bírósághoz fordultunk.
A baleset körülményei a következõk voltak: az
állomási tartalékkal egy személyszállító szerelvényt kellett indulásra beállítani az állomás elsõ vágányára. A tolatási mozgásokról elõzetesen a tolatásvezetõ tájékoztatta a mozdonyvezetõt és a kocsirendezõt is. A kocsirendezõ a
betolási irány szerinti elsõ kocsi saroklépcsõjén
állt, és amikor észlelte az elõtte lévõ váltó átállítását, rádión felhatalmazta a mozdonyvezetõt
a betolás megkezdésére. A mozdonyvezetõ kb.
30 km-es sebességre gyorsította fel a szerelvényt, amikor megállj jelzést kapott a rádión.
Azonnal fékezett, de szinte egyidejûleg már ütköztek is. A kocsirendezõ ugyanis nem figyelte
meg a teljes vágányutat, csak a közvetlenül
elõtte lévõ váltót. Így nem vette észre, hogy a
következõ váltó helytelenül áll, és az egy kocsikkal elfoglalt vágányra vezet, amelyre ennek
következtében ráütköztek.
Az ügy érdekessége, hogy eredetileg a balesetvizsgáló bizottság a mozdonyvezetõt nem hibáztatta. A marasztaló határozat annak alapján született, hogy a MÁV Rt. Vasútbiztonsági
Fõosztálya, a helyi VBO véleményes jelentését
csak azt követõen volt hajlandó elfogadni, ha
azt kiegészítik a mozdonyvezetõ felelõsségének
megállapításával!!! A hivatkozási alap az F.2.
sz. Utasítás 4.51. pontja lett, amely szerint „a
tolatómozdony vezetõje csak akkor indíthatja
el a mozdonyát, ha a mozgás megkezdésére a
tolatásvezetõtõl engedélyt kap, vagy ha a végzendõ munkáról történt elõzetes tájékoztatás
után a tolatásvezetõtõl közvetlenül vagy továbbítás útján jelzést kap.”
Tehát az alperes MÁV Rt. álláspontja az volt,
hogy a mozdonyvezetõ a tolatásvezetõ engedélye nélkül, a kocsirendezõ engedélyére kezdte
meg a mozgást, holott erre a korábban történt
tolatási feladatok megbeszélésénél engedélyt

nem kapott. Vagyis a MÁV Rt. (VBO) szerint
az elõzetes tolatási megbeszéléskor annak is el
kellett volna hangozni, hogy a konkrét mozgásra a mozdonyvezetõ a kocsirendezõ felhatalmazására indulhat el?
Szerencsére a Munkaügyi Bíróság a Vasútbiztonsági Fõosztálynak ezt a sajátos és egyértelmûen mozdonyvezetõ ellenes álláspontját nem
fogadta el.
A meghallgatott tanúk – különös tekintettel a
mozdonyvezetõket oktató reszortos – vallomása alapján a bíróság úgy látta, hogy az adott
esetben a mozdonyvezetõ jogszerûen indította
meg a mozdonyát a kocsirendezõ engedélyére,
vagyis nem szükséges, hogy az elõzetes tolatási
megbeszélés során a tolatásvezetõ név szerint
megnevezze a kocsirendezõket, hogy melyikük
és milyen mozgás megkezdéséhez adhat engedélyt akkor, amikor a mozdonyvezetõ az elvégzendõ munkáról teljes körben tudomással bír.
A bíróság álláspontja szerint, ha a munkáltató
a vitatott utasítást eltérõen kívánja értelmezni,
akkor azt annak megfelelõen kell oktatni a dolgozókkal, illetve értelemszerûen módosítani
kell az utasítást. Az Mt. 102.§. szerint ugyanis a
munkáltató feladata a biztonságos munka feltételeinek a biztosítása, úgyszintén a munkavégzéshez szükséges tájékoztatás megadása.
Errõl pedig olyannyira nem volt szó, hogy még
a véleményes jelentés módosításáról, illetve annak okáról sem tudtak, még az érintett dolgozók sem.
A bíróság továbbá úgy ítélte meg, hogy az alperesi MÁV az ügyben
meglehetõs passzivitást
tanúsítva, jogait nem rendeltetésszerûen gyakorolta és az elõzõekben kifejtettek alapján a felperes kereseti kérelmének
helyt adva, a munkáltatói
intézkedést hatályon kívül helyezte.

Dr. Arany József
jogtanácsos
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Vasutas Önkéntes- és
Magánnyugdíjpénztár
1145 Budapest, Colombus u. 35.
Levélcím: 1590 Bp. Pf. 83.
E-mail: vasutasp@axelero.hu

Telefon: 06 (1) 220-8638
Fax: 06 (1) 220-8778
Vasúti tel/fax: (01) 31-90

„A Vasutas Nyugdíjpénztár által meghirdetett „Csatlakozzon hozzánk!” jelmondatú sorsolási akció 2005.
május 30-án megtörtént. Ezen a sorsoláson azok vehettek részt, akik 2004. december 31-én a Vasutas
Nyugdíjpénztár Önkéntes Pénztári Ágazatának tagjai és 2004. évben tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget
tettek.
A közjegyzõ jelenlétében megtartott sorsolás alapján a 100.000 Ft-os INTERSPAR utalvány fõdíjat megnyerte:
Kocsis László õri lakos.
A 10.000 Ft-os INTERSPAR vásárlási utalvány
nyertesei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BICSKEI TIBOR
BERENDI ZOLTÁN
GULYÁS MÁRTA
FOGARASI ANDRÁS
ILLÉS KÁROLY
NAGY JÓZSEFNÉ
RÉVÉSZ GÁBOR
BOR LÁSZLÓ
BENEI ZOLTÁN
PÓLYIK ATTILA
GÖRÖG LÁSZLÓ

Nagykanizsa
Tata
Budapest
Kalocsa
Budapest
Sopron
Celldömölk
Sopron
Szajol
Magyarbóly
Kiskunfélegyháza
VISKI ANDRÁS
Vaja
KISS LÁSZLÓ
Csénye
BALOGH IMRE
Pálmajor
BUJTOR ISTVÁN
Babót
SZÁSZ ERNÕ
Boba
SZABÓ KÁROLY JÓZSEF Sopron
PINTÉR TIBOR
Zalakomár
HORVÁTH LAJOS
Bánréve
PALÁSTINÉ
CSERNUS MÁRIA
Cegléd

Gratulálunk! A nyertesek ajánlott levélben kapnak
értesítést a sorsolást követõ 15 napon belül. Az
utalványok készpénzre nem válthatók.
A nyereményakció tovább folytatódik! Még Ön is
nyerhet!
A „Döntsön nyugdíjas éveirõl!” jelmondatú akció
során azok vesznek részt, akik 2004. október 1. és
2005. szeptember 30. között magánpénztári taggá válnak – ideértve a másik magánnyugdíjpénztárból
átlépõket is – és tagdíjfizetési kötelezettségüknek
eleget tesznek.
Fõnyeremény: 1 db 100.000 Ft-os Interspar vásárlási
utalvány
Egyéb nyeremények: 5 db 10.000 Ft-os Interspar
vásárlási utalvány
A sorsolás idõpontja: 2005. november 2. 10.00 óra.
A sorsolás helyszíne: Vasutas Nyugdíjpénztár székhelye, 1145 Bp. Colombus u. 35.”
Szíves együttmûködését köszönjük.
Budapest, 2005. május 30.
Simonné dr. Szabó Katalin
ügyvezetõ igazgató

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Szabó Péter kollégánk
2005. június 06-án, életének 44. évében elhunyt.
MOSZ Miskolci Tagcsoport
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Út a döntõig

A MOSZ KUPA középdöntõi 2005. május 30-a és június 1-je között kerültek megrendezésre Miskolcon. A helyszín tökéletes választásnak bizonyult, hiszen a vasútállomástól - ahova a csapatok érkeztek – a pálya, a szállás és az étkezde
is egy kétszáz méteres körön belül feküdt. Ennek és a kitûnõ rendezésnek köszönhetõen mindenki nagyon jól érezte
magát. Az idõjárás ugyan nem volt a legideálisabb, hiszen közben esett is az esõ, de ezzel legalább a kis csapatoknak is
megnövekedett az esélye a továbbjutásra. A szabadidõs programok megtették a hatásukat, ezért a második napon már
nem minden csapat tudott teljes létszámmal, illetve teljes koncentrációval a gyõzelemre törekedni. Mindent összevetve a következõ eredmények születtek:

MISKOLC I.
MISKOLC I.
BP.KELETI
KISKUNHALAS
SZOMBATHELY
KOMÁROM

1 :6
2:2
1:5
1:8

BP.KELETI
6:1
1:6
2:3
3:5

K.HALAS
2:2
6:1
1:0
2:2

SZO.HELY
5 :1
3 :2
0:1

KOMÁROM
8:1
5:3
2:2
0:2

2:0

Az I-es középdöntõbõl az esztergomi döntõbe bejutott két csapat:
MISKOLC I.;
BUDAPEST KELETI

P. LADÁNY
PÜSPÖKLADÁNY
HATVAN
VÉSZTÕ
SOPRON
HEGYESHALOM

1:2
2:2
1:2
3:1

HATVAN
2:1
5:5
6:2
3:0

VÉSZTÕ
2:2
5:5
9:2
3:2

SOPRON
2:1
2:6
2:9

H. HALOM
1:3
0:3
2:3
3:3

3:3

A II-es középdöntõbõl az esztergomi döntõbe bejutott két csapat:
HEGYESHALOM;
SOPRON

Cs. Cs.
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Egészségpénztár a mozdonyvezetõk találkozóján
A Vasutas Egészségpénztár örömmel tett eleget a Mozdonyvezetõk Szakszervezete kérésének, hogy részt
vegyen a Mozdonyvezetõk Országos Találkozóján. A pénztár sátrában a tagok és az érdeklõdõk betekintést
nyertek a pénztár munkájába, valamint kérdéseket tehettek fel az Egészségpénztár munkatársainak a szolgáltatásokról, valamint az új kártyarendszerrõl. A pénztártag mozdonyvezetõk megelégedéssel fogadták a
hírt, hogy az egészségkártyákat július 6-án küldik ki a tagok részére. A kártyarendszer tervezett indulási ideje:
2005. július 15-e.
A délben kezdõdõ programot esõfelhõk próbálták megzavarni, de a mozdonyvezetõ kollégákat nem riasztotta el az Egészségpénztár sátra elõl. Hosszú sor kígyózott vérnyomás,- koleszterinszint,- és vércukormérésre várva. Az egészségtotót is több százan töltötték ki, bizakodva az értékes ajándékok megnyerésében.
A Vasutas Egészségpénztár partnerei több százezer forint értékben ajánlottak fel nyereményt.
Az esti sorsolás nyereményei és nyertesei:
I. díj hétvége a Hunguest Hotels Hotel Pelionban,
Makkai Attila Szikszó
II. díj hétvége a Lokomotív MÁV Hotels Gárdonyban,
Káplár István Záhony
III. díj vérnyomásmérõ Remete Miklós felajánlása,
Ferencz Zsolt Miskolc
A Vasutas Egészségpénztár megköszöni a lehetõséget, amelyet a Mozdonyvezetõk Szakszervezete biztosított.
Reméljük, hogy ezzel hagyomány teremtõdött, és a jövõ évi találkozón még több mozdonyvezetõ kolléga
ismerheti meg pénztárunk munkáját.
Vasutas Egészségpénztár

ŠkodaFabia Spirit

Az Ön Škoda

Most 2 299 000 Ft-tól!

márkakereskedõje:

• elektromos ablakemelõk
• ködfényszórók
• állítható kormánymagasság
• egyedi belsõ kárpit
• Sportline váltókar
• szervókormány
• Blaupunkt cd-s rádió
• 15"-os keréktárcsák

Dunakanyar
Autócentrum

*Az akció 2005 július 1-tõl a készlet erejéig tart!
Más akcióval nem összevonható!

2600 Vác, Hóman B. út 2.
info@dunakanyar.vac.hu
www.dunakanyarauto.hu

Hívjon most!
40/18-18-18
(Helyi tarifával hívható telefonszám!)

2005.

július

13

Ünnep, oly szép...
(Edda Mûvek)

Az EDDA együttes nagysikerû dala jutott eszembe, amikor a
15 éves fennállását ünneplõ MOSZ esztergomi fesztiváljára a
Mozdonyvezetõk Országos Találkozójára készültem. Ezt az
emelkedett hangulatot még az a 13-as szám sem ronthatta el,
amely ezen nagysikerû rendezvény sorszámát jelölte, hiszen nem
vagyok babonás. Tekintettel arra, hogy részt vettem a Miskolcon
megrendezett futball középdöntõ több napos eseményein, még a
foci kupa végeredményét is meg mertem magamban jósolni.
Utólag be kell, hogy valljam, nem erre a sorrendre tippeltem vol-

na, amely végülis bekövetkezett, de cseppet sem bánom, hiszen
mindenki, aki veszi a bátorságot és elindul egy ilyen rendezvényen, megérdemli, hogy legalább egyszer nyerjen is. No de ne
vágjunk a dolgok elébe, hanem tartsuk be a kronológiai sorrendet és azok, akik részt vehettek rajta, a fotók láttán emlékezzenek, akik pedig nem tudtak eljönni, megpróbálhatnak képet alkotni arról, hogy milyen is egy mozdonyvezetõ ünnep. Minden
tagcsoportnak, aki erre igényt tart, felajánlom, hogy egy CD-nyi
válogatást juttatok el hozzájuk, az ott készült fotókból.
Csúri Csaba

A csapat egyik fele nosztalgia vonattal indulhatott útnak Bp. Nyugati pályaudvarról.

A tapasztaltabbak már eleve a büfékocsit választották, de a kívülrekedtek sem maradtak melegítõ szer nélkül.

Érkezéskor a rendezõk fogadták a vendégeket és gyorsan a szálláshelyükre szállították õket.
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A pálya mellett fúvószenekar fogadta az érkezetteket.

Kiss László MOSZ elnök mondott megnyitó beszédet.

Dorog polgármestere is köszöntötte az egybegyûlteket.

Megkezdõdött a souvenirek vásárlása is.

Az Egészségpénztár tüneményesen kedves hölgyei segítettek az egészségüket féltõknek és még ajándékokat is osztogattak. Ennek feltétele azonban egy humoros, az egészséges életmóddal kapcsolatos teszt kitöltése volt. Mindenki jókat derült a kérdéseken és reménykedve
várta az esti eredményhirdetést, ahol értékes dolgokat sorsoltak ki. A fõdíj: egy wellness hétvége a tapolcai Hunguest Hotels Hotel
Pelionban. Ezenkívül vérnyomásmérés, vércukor- és koleszterinszint ellenõrzés is szerepeltek a programjukban. Természetesen a leendõ,
és a már pénztár tagok is egyaránt tehettek fel kérdéseket, amelynek megválaszolásában az Egészségpénztár férfi képviselõi is alaposan
kivették részüket. Különbözõ újságokat és prospektusokat is kaphattak azok, akiket mélyebben is foglalkoztatott az egészségük, az életvitelük jobbra fordítása. Mindent egybevetve: csupa elégedett, mosolygós arc hagyta el az Egészségpénztár sátrát. ☺
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A Dunakanyar Autócentrum Seat, Skoda és Ford márkájú autóit kívül és belül egyaránt megnézhették az érdeklõdõk. Hasznos tanácsokkal látták el a kérdésekkel elõállókat és még prospektusokat, valamint kitûnõ árajánlatokat is hoztak magukkal az autószalon képviselõi. A bátrabbak pedig, akár próbaútra is mehettek. A vélemények megoszlottak az autókkal kapcsolatban, hiszen volt, aki a tüzesen sportos Seat Ibizát, volt olyan, aki az inkább családias Skoda Fábiát, de olyan is, aki a hölgyek kedvencét a Ford Focust választotta volna.

A torna végén a legjobb játékosnak választott Mezei Zsolt a
Hegyeshalom játékosa már rögtön a vendéglátókkal vívott
mérkõzés elején nem hagyott kétséget afelõl, hogy õ itt ma
bizony gólokat fog lõni.

A soproniak parázs csatát vívtak a már többször is végsõ
gyõztes miskolciakkal.

Gólöröm a döntõben: Názer Zoltán Bp. Keleti.

Ez már egy másik gól utáni keletis öröm, soproni bánat.

A mérkõzést látva az az érzésem támadt, hogy itt bizony az „éhesebb farkas” fog gyõzni. Aztán bekövetkezett az, amire nem biztos,
hogy mertem volna fogadni még reggel. A MOSZ KUPA 2005-ös gyõztese: Bp. Keleti csapata!
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Az egyik legnépszerûbb program – talán nem véletlenül – a borbemutatóval egybekötött pincelátogatás volt Kesztölcön
a GimesKõvin Borház-Étteremben. A tájjellegû borok mindenki tetszését elnyerték.

A MÁV és a MOSZ részérõl is jelen voltak a vezetõk.
(Mándoki Zoltán, Zsákay László György, Márton Ferenc, Kiss László, Dr. Borsik János, Németh László)

A Pézsa Tibor Sportcsarnok egyik díszítõ elemének felirata: „Budapest '90 - Esztergom '05” vagyis 15 esztendõ.
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Egy illuzionista és csinos segédje szórakoztatta a közönséget.
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A zenét a Memory Band szolgáltatta.

Az est meglepetése: három gyönyörû torta a 15 éves MOSZ tiszteletére.

Zene, tánc, mulatozás.

Dr. Arany József jogász úr és kedves felesége.

Éjfélkor a tûzijáték látványában gyönyörködhettünk.

Tombolát is vásárolhattunk.
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A MOSZ Kupa III. helyezett csapata: Hegyeshalom.

A II. helyezett együttes a Sopron gárdája lett.

2004–2005-ös bajnokság gyõztese: Budapest Keleti csapata.

A legjobb kapusnak járó díjat Nagy Zsolt vehette át.

A legjobb játékosnak Mezei Zsoltot választották.
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„Megy a gõzös, megy a gõzös Kanizsára.”

A fociban még nem, de a Rock & Rollban már elfáradtak.

Még másnap is ment a kisvonat.

Sokan a szomszédos Párkányból nézték meg az Esztergomi Bazilikát. Nem csalódtak: lélegzetelállító látvány.

A bátrabbak hajóra szálltak és a csodálatos úton beszélték meg a két nap eseményeit, friss emlékeit.
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A német vendégek is jól érezték magukat.

Bárcsak a vonatok is ilyen kihasználtsággal közlekednének.

Sokan még hazafelé is nosztalgiáztak.

Ez a vonat is elment. Fellélegezhetnek a rendezõk.

Aki lemaradt sem járt rosszul. A MÁV büszkeségével a Desiroval indulhatott haza. Még éppen idõben, ugyanis elkezdtek gyülekezni
az esõfelhõk Esztergom egén. Köszönjük a vendéglátást minden rendezõ kollégának!!!

A Mozonyvezetõk Szakszervezete tájékoztató kiadványa

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

Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete.
Szerkeszti a szerkesztõ bizottság:
Dr. Borsik János ügyvezetõ alelnök,
Csúri Csaba szerkesztõ-újságíró,
Dörnyei Szilárd területi ügyvivõ,
Velkei Béla területi ügyvivõ
A szerkesztõség címe: 1145 Bp. Bácskai utca 11.
Telefon/fax: 220-3822, 220-4561, 221-2230, 221-4026
Üzemi telefon: 01-1662, 01-1840, 01-1990, 01-2187
Internet: http://www.freeweb.hu/mosz-mv/ E-mail: mosz@mosz.co.hu

