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Sok van, mi csodálatos

A MOSZ Kupa döntőjébe jutott csapatok

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 16. éve fáradozik
azon, hogy tagsági körébe tartozó kollégák
érdekvédelmét ellássa. Megalakulásunk óta, sőt mi
több, még tagozatként is legfőbb céljaink között
szerepelt a munkahelyek biztonságának megőrzése, a
foglalkoztatás sajátosságait figyelembevevő és
garanciákat nyújtó Kollektív Szerződés megkötése,
valamint a munkát elismerő bérezés megteremtése.
Eme célokért nem egyszer, sem kétszer kellett a
legsúlyosabb munkavállalói eszközhöz nyúlnunk, a
sztrájkhoz. Ezek között szerepelt az egy órás figyelmeztető sztrájk is, de volt
már közel két hétig tartó is. Szerénytelenség nélkül állítom, hogy szinte
mindegyik önálló megmozdulás volt, még ha esetenként azt általános vasutas
sztrájknak is nevezték. Nagy csatákat vívtunk már a munkáltatóval a bő
másfél évtized alatt.
Viták, harcok jellemezték eddigi éveinket, de a harc nemcsak a munkáltatóval
folyt. Nem szeretném felszaggatni a régi sebeket, de helyenként nagyobb
konfliktusokat kellett megélnünk saját – szakszervezeti – oldalunkon is. A
társ szakszervezetek magatartása, mozdonyvezetőkhöz való viszonyulása
sokszor bántóbb volt, mint a munkáltatóé. Ennek éllovasa a VDSZSZ volt, s
talán marad is. A mozdonyvezetőket csak „moviknak” gúnyoló elnökük sokat
tett azért, hogy ma nincs képviselete a MOSZ-nak, sem a MÁV ZRt.
Felügyelő Bizottságában, sem a KÜT-ben, sem a Központi Munkavédelmi
Bizottságban. Ennek tükrében vizsgálva érdekes színfolttal bővült a gépészeti
érdekegyeztetés amúgy is akadozó fóruma, a GÉT. A legutóbbi ülésen a
VDSZSZ megjelent képviselői – napirend előtt – bejelentették, hogy
megalakult mozdonyvezetői tagozatuk. (Ők is movik T. elnök úr?) A tagozat
célja – Kozma János tagozat vezető úr szerint – az, hogy hatékonyan
képviseljék a mozdonyvezetők érdekeit. Alapítólevelükben kinyilvánítják, hogy
„céljuk a mozdonyvezetőik számára a vontatási tevékenység helyzetének
javítása. Elismerik a bértarifa tábla fontosságát, de – véleményük szerint – ez
sérti a mozdonyvezetők igazságérzetét, mert nem tükrözi a leterheltséget.
Sérelmezik a nyugdíjasok foglalkoztatását, mert ezzel sérül a szakmai
szolidaritás”.
E néhány gondolat köré szerveződött a közel harminc tagot tömörítő tagozat
megalakítása.
Minden szakszervezeti törekvést támogattunk és támogatunk a jövőben is, de
azért nem árt, ha elgondolkodunk egy-két dolgon. A mozdonyvezetők hatékony
érdekvédelmét a MOSZ látta el annak ellenére, hogy több alkalommal a
tagozatot alapított VDSZSZ-el kellett megküzdeni annak érdekében, hogy a
mozdonyvezetők érdekeit képviselhessük. A foglalkoztatási garancia nem az
Égből pottyant a mozdonyvezetők ölébe, a megállapodás érdekében hosszú,
kőkemény tárgyalásokat kellett folytatni, hosszú távú stratégiában kellett
gondolkodni. Ezért van, hogy a pillanatnyilag meglévő túlórák kezelése
érdekében nyugdíjasok foglalkoztatásáról állapodtunk meg, akik egy esetleges
feladatcsökkenés esetén befejezik mozdonyvezetői tevékenységüket, s nem a
jelenleg aktív kollégák munkahelye kerül bizonytalanságba. Ez a VDSZSZ
mozdonyvezetőire is érvényes, annak ellenére, hogy ezért szakszervezetük nem
sokat tett. A tagozat által támadott bértarifa – melyhez hasonló egyetlen más
munkakörben sem létezik ma a MÁV ZRt.-nél - létrehozásában sem a
VDSZSZ vállalt oroszlánrészt, de azok előnyeit persze élvezik. Az eddigi évek
béremelései esetén sem az volt a legfőbb gondunk, hogy miképpen állítsuk meg a
VDSZSZ mozdonyvezető béremelési javaslatait. Fordítva inkább volt erre
példa. Ennek ellenére a tagozat mozdonyvezetői is a MOSZ által megharcolt
béremelést tudhatták magukénak. Sorolhatnám még, hogy mi mindent
köszönhetnek azok a mozdonyvezetők is a MOSZ-nak, akik ma tagságukkal a
VDSZSZ tagozatát és annak vezetőjét erősítik. Gondolom, hogy vezetőjük,
aki valamikor a MOSZ küldöttközgyűlésének tagja volt, s most függetlenített
VDSZSZ tisztségviselő, ezt reálisan tudja értékelni. Ha igen, akkor nem is
értem teljesen a megalakulás okát. Vagy tán mégis!
Egy movi
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Új szerepre készülnek a szakszervezetek
Ha a szakszervezetek nem képesek foglalkozni a társadalmi problémák megoldásával, akkor nem lesz jó
kapcsolatuk a társadalommal - vallja dr. Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének
elnöke.
A Városliget mellett, a szakszervezetek tucatjainak székhelyet adó térségben, a Benczúr szálló halljában
ad találkozót. Pár lépésnyire az irodája, de oda fel sem megy: másfelől érkezett, ha végeztünk, megint
más helyen várják a következő megbeszélésre. A beszélgetés végén a helyszínről kiderül: választásának
szimbolikus jelentősége is van.
- Túl a több szempontból
kellemetlen május kezdeten...
- Mire gondol?
- A május elsejei zimankóban
meglehetősen kevesen mentek
el
a
szakszervezeti
rendezvényekre,
ráadásul
külön, kétfelé tüntettek…
- A természeti jelenséggel
nincs mit kezdeni, húsz éve
nem volt ilyen rossz idő, mint
most, ez a részvevők számát is
erősen befolyásolta. Hogy a
szakadó eső ellenére több ezer
ember eljött és együtt
demonstráltunk az Andrássy
úton, az kifejezetten örömteli
volt. A Városligetben még
többen voltak, csak az esőben,
a hidegben rövid ideig
maradtak.
- A hat szövetségből kettő
eleve más helyre, a munkaügyi
minisztérium
elé
hívta
aznapra a tagjait.
- A Liga és a Munkástanács
kilépett a koalícióból és tartott
egy külön rendezvényt. Erre
minden szervezetnek joga van.
Bár kissé frivol a munkáltatók
ellen tüntetni egy állami
intézmény,
a
munkaügyi
minisztérium előtt. Ahogy
viszont az ottani jelszavakat,
meg az Országgyűléshez
intézett petíciót megismertem,
azok helyénvalók voltak,
erősítették a másik négy
szövetség követeléseit. Úgy
gondolom, a mi Andrássy úti
tüntetésünk
hagyományt

teremthet, feltehetőleg minden
évben el kell ilyenkor
mondanunk, hogy nekünk mi
a véleményünk a gazdasági és
társadalmi helyzetről - benne a
munkavállalókéról - és mit
várunk el a kormánytól. Most,
ez különösen fontos volt,
amikor új kormány alakul.
- Tehát borúban is derűsen
élte meg ezt a napot?
- Igen. Kiderült, az emberek
fogadókészek
egy
ilyen
jellegű, a megszokottól eltérő
megmozdulásra.
Fontosnak
tartom, hogy szót tudtunk
váltani a miniszterelnök úrral,
a kancelláriaminiszterrel, a
munkaügyi miniszterrel. Ez a
pillanatnyi helyzetben - a
koalíciós
tárgyalás
időszakában,
a
kormányprogram készítésének
időszakában
hihetetlenül
fontos, mert egy kezdő évről
van
szó.
A
média
érdeklődésének is örültünk,
mert általa széles körben
ismertté válhatott mi a
szakszervezetek álláspontja az
új kormány tevékenységének
meghatározásához.
- Ami kép abból felsejlik a
jelenlegi,
előkészületi
időszakban, az a május elsejei
időjárásra hasonlít. De a
kormányzattól több nyilvános
ígéret hangzott el, ha kialakul
a program, tájékozatják a
szakszervezeteket.

- Mi nem tájékoztatást kérünk,
hanem tárgyalni akarunk.
Mert tárgyalni kell arról, hogy
a következő másfél-két év
intézkedései hogyan érintik a
munkavállalókat.
Kértük,
hogy a kormányalakítás után a
miniszterelnök elsőként a
szakszervezetekkel
konzultájon, s mielőtt az
Országgyűlés elfogadná a
kormányprogramot, ő azt
személyesen mutassa be az
Országos
Érdekegyeztető
Tanácsban.
- Ön minden fórumon a
gazdasági
ás
társadalmi
megállapodás
elkészítését
szorgalmazza. Miért nincs,
holott többször úgy tűnt a
hírekből, közel a megegyezés
munkavállalók, munkáltatók
tárgyalópartnerei között?
- Egy gazdasági-társadalmi
megállapodást - vagy ahogy a
munkáltatók némelyike hívja,
egy társadalmi szerződést nem lehet két-három hónap
alatt kihordani, ugyanis az
olyan távlatos megállapodást
jelent az érintett felek között,
amely mindegyikőjük számára
önkorlátozással jár. Nem lehet
eredményt
elérni
egy
kiáltvány közzétételével, mint
a munkaadói kamarák tették a
"másnapos
kiáltvány"
esetében, amit a választások
másnapján jelentettek meg, a
szakszervezeteket
eleve
kihagyva. Rosszul elkezdeni
valamit és aztán helyrehozni
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mindig nehezebb, mint jól
elkezdeni és azt végigvinni. A
Gazdasági
és
Szociális
Tanácson
belül
folyik
egyeztető munka, nem állunk
túl jól, ebben benne van a
hozzá nem értés is - nem az én
részemről. Aki azt gondolta
tavaly, hogy karácsonyig alá
lehet
írni
egy
ilyen
megállapodást, az semmit nem
tud a társadalom belső életéről,
a
munka
világának
sajátosságairól. Engem a
külföldi
példák
sem
érdekelnek túlságosan, mert
más
Spanyolország,
más
Írország és más Magyarország.
- Máshol gyorsabban sikerült
megállapodni?
- Lassabban.
- Tavaly decemberben még az
hangzott el, hogy szükséges
lenne a választások előtt
egyezségre jutni, mert egy
dokumentum tartalmazná az
országfejlesztéshez
azt
a
nemzeti minimumot, amelyet a
magáévá tud tenni minden
társadalmi és politikai erő. És
akkor bárki alakít kormányt,
köti a paktum. Nem sikerült…
- A szereplőket leültetni
egymással szemben, hogy
megállapodjanak, összehozni
egy konszenzust makroszinten,
1994-95-ben volt erre kísérlet,
de nem sikerült. Most nem
tudom
megmondani,
egyáltalán sikerülni fog-e
vagy sem, s ha igen, mikor!
Nagyon nagy horderejű, és
nagyon bonyolult dolog. A
társadalmi szerződés sokkal
komolyabb annál, mint ami
eddig megjelent akár a
kormány, akár a munkáltatók
előadásában.
Annyiféle
érdeket kell összehangolni,
annyiféle
akaratot
kell
összerakni, ami még több
hónapos, többéves munka is

lehet. A viszonyrendszerét a
törvényhozással,
a
kormánnyal, a munkavállalói
és
munkáltatói
érdekképviseletekkel nagyon
bonyolult téma, nem lehet
három hónap alatt elintézni.
- Ha tizenöt-tizenhat éve
hiányzik már, további egykettő nem olyan sok.
- Nekem az a véleményem,
hogy ötven éve hiányzik. Nem
azért ennyi, hogy én nagyobb
számot mondjak, hanem azért,
mert Ausztriában és más
nyugat-európai országokban a
háború
végén
vagy
a
következő
években
megszülettek
a
megállapodások, a politikai és
a gazdasági elit között, nálunk
viszont elmaradt az ismert
okok miatt.
- A társadalmi szerződésből
akkor jó ideig nem lesz semmi.
- Igen, mert ügyetlenek a felek.
A kidolgozás menetrendje
nincs jól kitalálva és azt
gondolom, bár sok olyan
javaslat érkezett már, amit
figyelembe lehet venni, de
gyakran
eléggé
ellentmondanak egymásnak a
javaslatok.
- Vélhetem, hogy a két éve
megalakított
ágazati
párbeszéd rendszer, segíti azt,
hogy az egyeztetés addig
hiányzó, középső szintjén
munkavállaló,
munkáltató
mégiscsak
közösen
gondolkodjon?
- Igen, de annak nincs köze a
makroszintű
társadalmii
megállapodáshoz. Az másik
síkja az egyeztetéseknek. Az
ágazati párbeszédbizottságok
megalakultak, elkezdték a
munkát, de például ágazati
kollektív szerződés csak egy
készült el, az építőiparban.

- Igaz, de az ágazati
szakszervezeteknek
és
munkaadói
szervezeteknek
egyaránt
gond,
hogy
nincsenek
saját
elméleti
bázisuk. Egy ágazati vezető
szerint az állami munkaügyi
apparátusnak négyezer fős
háttere van, így minden
tárgyalást előnnyel kezd. A
partnerek is döntően az állami
adatokkal dolgoznak, amit
vagy hivatalosan szereznek
meg vagy másként.
- A különféle szinteken
meglévő információs bázis
jelentősen eltér. Tehát, ha
makroszinten én például a
makroszinten
Munka
Törvénykönyv
koncepcionális átalakításáról
tárgyalok a munkáltatókkal és
a kormány képviselőivel, az
OÉT munkajogi bizottságában,
ez
nem
ugyanazt
az
információs bázist igényli,
mint
ami
az
ágazati
szakszervezeteknek szükséges.
- A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke arról
beszélt, hogy az Országos
Érdekegyeztető
Tanácsnál
kialakult a rendszerváltáskor
egy garnitúra, azóta a tagok
egymást legalizálják, s az
egyeztetésnek ez a kerete
kiüresedett.
- Ami
Ami 1990 környékén
kialakult - az emlékezetes
taxisblokád idején jelentek
meg a különféle szereplők -,
az
működik
azóta
folyamatosan. Lehet kritizálni,
folyamatosan.
de nem szabad elfeledkezni
arról, hogy az Országos
Egyeztető Tanácsról szóló
Egyeztető
törvénytervezet, benne tizenöt
év tapasztalatával, már az
Országgyűlés előtt van.
- A konföderációk kapcsolatát
jellemzi a május 1-ei kétfelé
vonulás?
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- Nem. A konföderációk
stratégiai kérdésekben együtt
mozognak.
Tavaly
volt
szerencsém
aláírni
a
kormánnyal
és
a
munkáltatókkal a három éves
minimálbér-megállapodást, a
többlépcsős minimálbért és az
idei bérajánlást, és ebben a hat
konföderáció
abszolút
konszenzusos
helyzetet
alakított ki.
- Azért kérdezem, mert valaki
úgy
fogalmazott
hangsúlyozva, hogy amit
mond, az rá is vonatkozik -:
amíg a rendszerváltás idején
kialakult
szakszervezeti
vezetői kör tagjai között olyan
mély
személyi
ellentétek
feszülnek, hogy amíg ők el
nem tűnnek, nem lesz érdemi
együttműködés a szövetségek
között.
- Vagy a kérdés volt
szimplifikáló vagy a válasz…
- …kérdés nélkül hangzott el…
Akkor
meg
önálló
véleményként szimplifikáló és
igazságtalan.
Egyszerűbb
ilyen butaságokat mondani,
mint hogy ki-ki a saját helyén
jól dolgozzon. A világ
legegyszerűbb dolga, amikor a
kormányra, a pártokra, a
konföderációkra mutogatnak.
A hat szövetség az hat
szövetség, hat szövetségi
elnökkel. És nyilván a
szövetségeknél megvannak a
különbözőségek,
ezek
azonban nem akadályai annak,
hogy együtt dolgozzunk, és
együtt működjünk. S azt a
vitát én nem nyitom ki, hogy
hat szövetség, vagy egy
szövetség, mert arra van egy
alapmondatom, hogy van,
amikor a hat szövetség is
kevés, és van, amikor az egy
is sok. Franciaországban öt
szövetség van, kinek van ezzel

baja? A pluralizmus érték.
Főleg
úgy,
ahogy
mi
gondoljuk,
a
vállalkozói
szférában az MSZOSZ a
meghatározó,
a
közalkalmazottaknál,
a
köztisztviselőknél a SZEF, a
közüzemeknél
meg
az
Autonóm. Ez nem pártalapú,
nem politikai alapú, hanem
érdekalapú területű sajátosság.
Tehát nincs ezzel gond.
Akiknek nincsenek szakmai
érveik, akik nem vesznek részt
a különféle érdekegyeztetési
szinteken a munkában, azok
közül mondhatta valaki.
- Talán 12-15 százalékos a
munkavállalók
között
a
szakszervezeti tagok száma.
Miért apad évről-évre még
mindig? A mai viszonyok
között is, amikor több mint
elterjedt a szerződés nélküli
foglalkoztatás,
a
szinte
végtelenített munkaidő, az
alapvető
munkabiztonsági
előírások semmibevétele?
- Mert ez a tendencia. A
világban is és nálunk is.
- Nem érzik a munkavállalók
szükségét annak, hogy az
érdekazonosság
szerinti
közösséghez tartozzanak?
- Az általánosítás megint
hamis eredményre vezet.
Magyarországon
a
szervezettség magasabb a
közalkalmazottaknál és a
közüzemeknél,
a
vállalkozásoknál lényegesen
alacsonyabb.
Az
autonómoknál
minden
tagszervezetnek van kollektív
szerződése. Tehát nagyon
szórt a mezőny. Ha szabad
példát mondani, biztos van
mindössze
tíz
tagú
szakszervezet, az egyesülési
törvény ezt a feltételt szabja,
mint alsó határt. Én meg tudok
olyan szakszervezetről, amely

96 százalékos szervezettségű,
ha kíváncsi, megmondom
melyik az.
- Kérném!
Ez
a
mienk,
a
Mozdonyvezetők
Szakszervezete. Tizenöt éve,
alapítása
óta
ilyen
a
szervezettsége.
Úgyhogy
nagyon szórt a mezőny. A
vállalkozói
szférában
dolgozóknak
összefogni,
együtt
mozogni
sokkal
nehezebb, mint mondjuk a
közüzemeknél,
a
közlekedésben
vagy
a
közalkalmazottaknál,
pedagógusoknál,
egészségügyieknél.
Azt
gondolom, hogy ez a mai
szervezettség még mindig
alkalmas arra, hogy közösen
lépjünk fel, eredményesen
képviseljük a munkavállalókat.
Igenis
meg
kell
próbálkoznunk
a
fogyás
megállításával, a szervezettség
növelésével.
De
nekem
nincsenek
illúzióim,
valószínűleg, a tendenciát
csak lassítani lehet, az
amerikai és a nyugat-európai
tendencia Magyarországon is
tendencia
érvényesül.
- Miért lépnek ma be az
emberek a szakszervezetbe?
Ha
Ha
van
megfelelő
motivációjuk.
- Mi lehet az?
- Aminek
Aminek a kialakításában az
állam nem hajlandó részt
venni, az adott személy
viszont fontosnak tartja. Más
viszont
kérdés, képes-e felismerni, mi
a valójában fontos, mi nem?
Egy gyerek a társadalmi
ismeretekről alig hall valamit
az
az
általános
és
a
középiskolában, a munka
világáról még ennél is
kevesebbet,
a
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szakszervezetekről még annál
is. Hogy lépjen be egy
szervezetbe,
amelyről
lényegében semmit sem tud?
Ahol a szakszervezetek jól
működnek,
meg
tudják
szervezni azt, hogy az újonnan
munkaszerződést
kötő
munkavállalók belépjenek a
szakszervezetekbe. Ez így
persze nagyon nehéz, nagyon
sok munka van benne, és itt is
nagyon szórt a mezőny. A
három-öt fős vállalkozásoknál
szinte reménytelen a szervezés.
- Meddig folytatódhat a
létszámcsökkenés?
- Franciaországban 8 százalék
körül van a szervezettség.
Azonban
más
a
szakszervezetek
társadalmi
kapcsolatrendszere. Ha azok
megszólalnak, arra mindenki
odafigyel. Az érdekvédelem
működése tehát nem kizárólag
a szervezettségen múlik. Nem
akarom ezt lebecsülni, eszem
ágában sincs, sőt, hirdetem:
jogai érvényesítéséhez egy
munkavállalónak
egyetlen
esélye a szakszervezet, és
azon keresztül a kollektív
szerződés megkötése. Ez
ugyanis előzetes jogvédelmet
jelent. Az egyedül küzdőknek
nincs akkora esélye, mint
amikor a társaival együtt lép
fel.
Volt
alkalmam
meggyőződni ennek a régi
igazságnak a helytállóságáról:
14-15 sztrájkot csináltam
végig a vasútnál, a legerősebb
stratégiai
csoporttal,
a
mozdonyvezetőkkel.
Sokat
lehetett ezekből tanulni.
- Van fontossági sorrend az
érdekvédelemben?
Hallatlanul
fontos
a
foglalkoztatás, második helyre
teszem a kollektív szerződést
és a bért csak a harmadikra.
Az más kérdés, hogy a

törvénysértések,
a
megfélemlítés,
a
kiszolgáltatottság, a gyönge
állami
ellenőrzés,
a
munkáltatóknak az egyre
nagyobb gátlástalansága a
munkavállalóval szemben ma
már egészen a személyiségi
jogaik,
önérzetük
megsértéséig megy. Az egyik
munkáltató odáig elment,
hogy meg kellett jelölniük
magukat azoknak a nőknek,
akik bizonyos időszakot éltek,
a másik nemcsak kamerákkal
figyelteti a munkaterületeket,
hanem már hangot is vetet fel.
Félelmetes a dolog, ilyenkor
déja vu érzésem van, orwelli
képet látok előtűnni.
- Az állam különböző címeken
ad
pénzt
a
szakszervezeteknek…
- Az állam nem ad pénzt
különböző
címeken
a
szakszervezeteknek.
- A foglalkoztatási alapból, a
munkaerőpiaci alapból…
- A foglalkoztatási alapba a
munkavállalók
és
a
munkáltatók fizetnek be. Nem
az állam. Ha úgy veszem, a
"saját" pénzüket kapják vissza.
- Vagyis az állam nem
támogatja
a
szakszervezeteket?
- Mint szakszervezeteket, úgy
nem. De az alapokból célhoz
kötött pénzeket juttat a
munkaadói és a munkavállalói
érdekképviseleteknek egyaránt.
Ezeket
olyan
feladatok
ellátására tudják fordítani a
szakszervezetek,
amelyeket
feltehetően tagdíjból nem
tudnának megoldani.
- A kétfelé osztott pénzt aztán
a
munkaadói
és
a
munkavállalói oldalon tovább
osztják a képviseletek között.
Nem lehetne hatékonyabban

felhasználni ezt nagyobb
tételekben, közös célokra?
- Hogyne, hatékonyan fel
lehetne használni, ha a
kilencvenes évek elején, a 92ben megkötött megállapodás
szerint szétosztott vagyont is
újra összeadnánk és közösen
használnánk fel.
- Az biztos nem megy…
- Hát ez sem!
- Miért nem lehet megfogadni
például azt a javaslatot, hogy
a két fél hozzon létre egy
elméleti műhelyt, amelynek az
elemzéseire támaszkodhat?
- Ismerem a párhuzamos
kutatások
problematikáját,
ismerem a kutatóműhelyek
versengését
egy-egy
pályázaton,
az
Országos
Foglalkoztatási
Közalapítványba futnak be
ezek a pályázatok. Nem
fetisizálom ezt a dolgot.
Inkább én alul kezdeném a
szakmai segítségnyújtást. Ha
egy helyi szakszervezetben
nincs
munkajogászi,
közgazdász segítség, akkor az
a szakszervezet igen nagy
nehézségek
árán
tudja
képviselni a munkavállalók
érdekeit. A szakmai kapacitás
bővítése
fontosabb
a
szakszervezeteknél, mint egy
elméleti
kutatóintézet
felállítása.
Azzal,
hogy
megválasztják az embert
vezetőnek, azzal még nem
válik
mindentudóvá.
Közgazdasági és munkajogi
ismeretek
nélkül
nagyon
nehezen tud érvelni egy
szakszervezeti vezető, mert a
másik
oldalon
javarészt
közgazdászok
és
jogász
kollegák
ülnek.
Kormányoldalon
is
és
munkáltatói oldalon is. Én
ebben látom a hiányt. Legyene háttérintézmény, arra egy
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nyugalmasabb
időszakban
vissza lehet térni. De a magyar
munkavállalóknak
és
a
szakszervezeteknek nem ez az
elsődleges gondja.
- Mire van pénze egyáltalán a
szakszervezeteknek?
Minden
olyan
célra
előteremthető,
amire
szükséges. Igaz, ebben a mi
esetünkben közrejátszik, hogy
az Autonóm Szakszervezetek
Szövetsége
talán
olyan
csoportosulást alkot a SZEF-el
és az ÉSZT-el, amelyik nem
tapsolta el a volt SZOT
vagyonból kapott részesedését.
Így ezt a szállodát sem.
- Viszont mások…?
- Mások helyzete miért úgy
alakult, ahogy, nem akarom
megítélni. Amit mi kaptunk,
az nem volt olyan sok, hogy
szét lehetett volna szórni. Sőt mivel ezen kívül is van még
néhány közös ingatlanja a
három szövetségnek - nagyon
komoly beruházásokat kellett
végrehajtani, de korrektül,
hatékonyan működtetjük a
nekünk juttatott vagyont.
- Egy minapi kijelentése
szerint a szakszervezeteknek
programba kell venniük a
munkahelyen kívüli társadalmi
kérdéseket is. Nem lesz sok, ha
még makró és mikró szinten
egyaránt kemény küzdelmet
kell vívniuk eddig is a
dolgozók érdekében?
- Ha a szakszervezetek nem
képesek
foglalkozni
a
társadalmi
problémák
megoldásával, akkor nem lesz
jó
kapcsolatuk
a
társadalommal. Ez ennyire
egyszerű.
Bonyolítsuk;
mely
problémákra gondol elsőként?
- Foglalkozni kell olyan
kérdésekkel, mint a 700 ezer

nyomorszinten
élő
állampolgár ügye. Körülbelül
3 millióra becsülik a kutatások
a
szegénységben
élőket.
Foglalkozni kell azzal, hogy
milyen pusztító, ha évekig
nem dolgozik a pályakezdő,
márpedig egyre nagyobb e
körben a munkanélküliség.
Mind
több
a
tartós
munkanélküli is. Mindezek
során foglalkozni kell a romakérdéssel.
A
tendencia
folytatódása
iszonyú
társadalmi morális problémát
fog felvetni, ha nem teszünk
meg minden lehetséges lépést,
visszaüt
hamarosan.
Ha
érdemben részt tudnak venni
ebben,
az
erősíti
a
szakszervezetek hitelességét.
Ennek
érdekében
pedig,
lehetőleg
ne
kössenek
megállapodást - semmilyen
ügyben - a pártokkal, mert
elveszítik
a
hiteles
kontrollszerepet.
Egy
megállapodás gátja lehet a
bírálatnak, márpedig nincs
Istentől
eredeztetve
tévedhetetlen kormány. Mi,
autonómok már azt is
kifogásoljuk - nem örülnek
neki a munkáltatók és a
kormány sem -, hogy a
munkaadói képviseletek, a
gazdasági lobbik mélyen
beavatkoznak a kormányzati
döntésekbe, ami nem jó.
- Ezt minek tulajdonítja? A
személyes
kapcsolatoknak,
vagy egyszerűen ilyen a mai
közhangulat:
koncentráltan
figyelünk
a
gazdaságra,
közben a társadalomban mondok
egy
szélsőséges
példát
terjed
az
analfabétizmus?
- Ez nem egyszerűen személyi
kapcsolatok kérdése. És nem
akkor kezdődik, amikor egy
kormány hatalomra kerül,

hanem amikor a választási
kampány elindul… Innentől
aztán
mindenkinek
a
fantáziájára bízom, mit gondol
erről. Nem hiszem, hogy
pusztán
a
gazdasági
racionalitás játszott szerepet
abban, hogy egy dunaújvárosi
gumigyár felépítése érdekében
az állam - az infrastruktúra és
egyéb csatlakozó beruházások
által - meghökkentően sok
millió forinttal járul hozzá egy
munkahely létrehozásához. A
tetejében vitatják a leendő
technológiát, a prognosztizált
légszennyezési adatokat, a
gyártmány korszerűségét.
űségét. Meg
lehet kísérelni az embereket
ilyen
sikernek
mondott
esetekkel ámítani, rövid távon
még szokott is sikerülni, aztán
annál nagyobb a kiábrándulás.
- Maradnék még a korábbi
kérdésnél: nem veszi-e el az
erőt a szakszervezetektől, ha
általános
társadalmi
kérdésekkel is mélyebben
akarnak foglalkozni?
- Lehet, hogy most csúnya
dolgot mondok, de ha a
szakszervezetek tevékenységi
körükben
arányosságra
törekednének, akkor a hazai
társadalmi
problémák
valószínűleg
a
mainál
nagyobb részt képeznének,
mint
a
nemzetközi
kapcsolatok igen intenzív
ápolása. Tehát azt gondolom,
hogy helyes arányokat kell
kialakítani. Az szóba sem
jöhet, hogy ez a munkavállalói
érdekvédelem
rovására
menjen
egy
ilyenfajta
társadalmi érzékenység, de
hogy
helye
van
a
szakszervezetek munkájában,
közéleti szerepében, abban
biztos vagyok. Mi autonómok
azt mondjuk, és ezt elfogadta
a többi szövetség a május
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elsejei tüntetésen, hogy biztos
jövőt
kell
nyújtani
a
munkavállalóknak,
a
pályakezdőknek
és
a
nyugdíjasoknak egyaránt. A
nyugdíjasok jövőjét említve
lehet, hogy megütközik az
olvasó, hiszen az nem
kifejezetten a munka világával
kapcsolatos.
Azonban
ügyükben nem szabad azt
mondani, mint amit az egyik
felelős kormányzati tényező ugye, így szokták körülírni? kijelentett
a
választási
időszakban: megvédjük az
igazságos
nyugdíjrendszert.
Egy: a nyugdíjrendszer nem
igazságos. Kettő: a kormány
egyébként már elhatározta,
hogy
ötéves
kiigazító
programot visz végig a
nyugdíjrendszeren.
- Most érik majd el a
nyugdíjkorhatárt annak a
kényszervállalkozói rétegnek a
tagjai,
amelyik
magát
minimálbéren bejelentve élte
túl az elmúlt évtizedet. Vajon
milyen lesz az ő öregkoruk?
- Milyen választ vár? Az
emberek
gyakran
nem
gondolják
végig,
hogy
mennyire
fontos
a
munkaszerződés, a bejelentett
munkaviszony
és
a
társadalombiztosítási háttér.
- Május elseje lényegében
erről a kiszolgáltatottságról
szólt. Hogy aki rá van
szorulva, az vállalja a fekete
munkát,
a
lehetetlen
munkakörülményeket is.
- Így van, ez különösen a
szolgáltatások körében nagy
gond. És a szolgáltatások
aránya Magyarországon még
nem érte el az EU-s szintet.
Tipikusan nehéz itt tetten érni,

nyomon
követni
a
munkajogviszonyok
alakulását, mert ilyen magas
munkanélküliségi ráta mellett
- 7,7 százalék jelenleg a
munkanélküliségi arány könnyen
szerez
olcsón
foglalkoztatható embert egy
vállalkozó. A munkavállaló
elnézi a foglalkoztatónak,
hogy zsebből fizeti, akkor
utána
otthon
a
mosógépszerelőt ő is, mert
számlával drágább lenne. Azt
hiszem, hogy Hankiss Elemér
írt egyszer a pongyola
társadalomról. Ez a kölcsönös
érdekbeszámítás
elég
slampossá tudja tenni a
társadalmat, tehát sokkal
messzebbre vezet, mint egy
simán be nem jelentett állás.
Na,
erre
sokan
megjegyezhetik: már megint a
kicsiket bántják…?
Általában
a
nagy
munkáltatóknál másként megy
a dolog. A kicsiknél van sok
gond és ahol nincs kollektív
szerződés - elég sok helyen
nincs - ott olyan módon kell
megoldani a dolgozói érdekek
védelmét, hogy a Munka
Törvénykönyvében részletes
szabályozást kell adni, mert
nincs más kapaszkodó. Tehát
nem engedjük, hogy egy
rugalmas
kerettörvénnyé
silányítsák a magyar Munka
Törvénykönyvét. Márpedig a
munkáltatóknak, és egy kicsit
a
kormányzatnak
is,
érezhetően ez a szándéka.
Lehet
a
nagyokat
egyértelműen kedvezőbbnek
megítélni? Hány multi cég
gyakorlata és tervei ellen
emelték fel a szakszervezetek a
hangjukat? Vagy nyilván nem

véletlen, hogy a külföldi
tulajdonosok
kamarái
is
aláírták azt a "másnapos"
nyilatkozatot!
- Megváltozott a gazdaság, a
globalizáció megteszi a maga
hatását, multinacionális cégek
világszerte jelentős mértékben
rtékben
beavatkoznak
magába
a
politikába is. Ha nem sikerül
megállítani, túl nagy szerepet
kapna a tőke. Azonban abban
nem kárhoztatható, hogy a
rendszerváltás utáni magyar
közállapotok ilyenek.
- Milyenek?
Lényegében
olyanok,
amilyenek nagyjából lehetnek
tizenhat év után. Semmi kóros
vagy káros nincs a dologban,
itt
a
nyugat-európai
országoknak jó néhány tíz év
előnyük van sok mindenben,
például
szakszervezeti
ügyekben is. Nálunk a tizenhat
év kevésnek tűnt arra, hogy
egy demonstrációs kultúra
gyökeret verjen, a társadalmi
szolidaritás erősebb legyen.
Aminek eredményeként figyel
az ember a többiekre is,
nemcsak arra, hogy neki
meglegyen
az,
amit
szükségesnek vél. Az emberek
jó része ma kiszolgáltatott és
örül, ha a családjának
biztosítani
képes
az
életfeltételeket. A társadalmi
méretű
szolidaritás
megteremtése nyilvánvalóan
igényli
a
szakszervezeti
mozgalom segítségét, és ha
nem teszünk meg mindent,
amire lehetőségünk nyílik, a
társadalomban az a kép
alakulhat ki, hogy cserben
hagytuk.
2006-05-22
Szöllősi Ferenc
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A jogtanácsos válaszol
Általában heti rendszerességgel kapok valamilyen kérdést az örökséggel, az örökléssel kapcsolatosan. A
leggyakrabban felmerülő kérdéseket az alábbiakban összefoglalom.
Az örökhagyó halála után az
önkormányzat ügyintézőjének
kell felvennie a hagyatéki
leltárt - (amely sajnos sokszor
csak bemondáson alapul a
vagyontárgyak
vonatkozásában) -, majd azt
átküldi a területileg illetékes
közjegyzőhöz, aki kitűzi a
hagyatéki tárgyalást és oda az
érdekelteket
(örökösöket)
beidézi.
A
hagyatéki
tárgyaláson
a
közjegyző
ismerteti, hogy milyen vagyon
maradt az örökhagyó után.
Ezután, ha volt érvényes
végrendelet,
a
közjegyző
aszerint adja át a hagyatékot.
Ha nem volt végrendelet,
illetve a végrendelet csak a
hagyaték egy részére terjedt ki,
ekkor fog érvényesülni a
törvényes öröklés.
A törvényes öröklés alapján a
vagyon egyenlő arányban
oszlik meg a leszármazók
között. Ha a közvetlen
leszármazó (gyermek) már
nem él, úgy a helyén az ő
gyermeke vagy gyermekei (az
örökhagyó unokái) öröklik
mindazt, amit a szülő örökölt
volna. A túlélő házastárs csak
akkor örökölhet, ha semmilyen
egyenes ági rokon nincs már
életben, egyébként csak a
vagyon haszonélvezetét örökli.
Ennek főleg akkor van
jelentősége, ha ingatlan vagy
takarékbetét
van
a
hagyatékban.
Sokan nincsenek tisztában
azzal, hogy az öröklésről való
lemondás és az örökség
visszautasítása teljesen más
jognyilatkozat,
eltérő
következményekkel.

Nem részesülhet a hagyatékból
az a személy, aki az öröklésről
lemondott.
A
törvényes
öröklésre jogosult személy az
örökhagyóval kötött írásbeli
szerződésben egészben, vagy
részben
lemondhat
az
öröklésről.
Örökségről lemondani tehát
csak a még élő örökhagyóval
megkötött szerződésben lehet.
A lemondás csak akkor hat ki a
lemondó leszármazóira, ha a
megállapodás így szól, vagy
pedig
a
lemondás
a
kötelesrészt elérő kielégítés
fejében történt. (A kötelesrész
mindig annak a fele, mint ami
bármely örökösnek a törvényes
öröklés
szabályai
szerint
járna.)
Az örökség visszautasítása a
hagyatéki tárgyaláson történik,
tehát az örökhagyó halála után.
A visszautasítás csak a
visszautasító örököst érinti,
nem hat ki a leszármazójára.
Visszautasítani általában csak
az egész hagyatékot lehet. (Ha
például a hagyaték egy ház a
benne
lévő
berendezési
tárgyakkal együtt, akkor az
örökös nem mondhatja azt,
hogy csak a házat kéri a
berendezés nélkül) Kivételt
képez, ha az örökös nem
foglalkozik élethivatásszerűen
mezőgazdasággal, akkor a
hagyatékban
lévő
mezőgazdasági
eszközöket,
földet
külön
is
visszautasíthatja.
Tisztázandó kérdés még a
kitagadás és a kizárás közti
lényeges eltérés.
Nem jár kötelesrész (sem)
annak, akit az örökhagyó

végrendeletében
érvényesen
kitagadott. A kitagadás csak a
kitagadott
személyre
vonatkozik. Amennyiben a
törvényes
öröklés
rendje
érvényesül, úgy a kitagadott
személy gyermeke megörökli a
kitagadott szülő örökrészét.
A kitagadás csak akkor
érvényes, ha annak okát
kifejezetten
megjelölik.
Kitagadási
ok
csak
a
törvényben megjelölt ok lehet,
ilyen pl. ha az örökös az
örökhagyó sérelmére súlyos
bűncselekményt követ el, vagy
erkölcstelen életmódot folytat,
stb.
A kitagadással szemben a
kizárást nem kell indokolni.
Így például ha az örökhagyó a
végrendeletében a lehetséges 2
örökös közül az egyikre hagyja
a teljes örökséget, ezzel
automatikusan kizárja a másik
örököst. Kizárás esetében a
kizárt
örökös
csak
a
kötelesrészre lesz jogosult.
Nagyon gyakran előfordul,
hogy az örökhagyó jelentős
vagyonnal
rendelkezik,
mégsem lesz belőle a halála
után az örökösök között
felosztandó hagyaték, ugyanis
az örökhagyó még életében e
vagyont - többnyire – eltartási
szerződéssel leköti és ezzel
mintegy kizárja az örököseit a
hagyatékból.
Az
eltartási
szerződés alapján ugyanis más
lesz a tulajdonos, ezáltal az
örökhagyó halálakor már nem
lesz a törvényes örökösök
között felosztható örökség.
Dr. Arany József
jogtanácsos
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A Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár megtartotta éves beszámoló
küldöttközgyűlését
Dr.
Kurucsai
László
az
igazgatótanács elnöke tájékoztatta
a küldötteket az elmúlt év
legfontosabb eseményeiről, a
Nyugdíjpénztár két ágazatának
működéséről. Kiemelte, hogy a
Nyugdíjpénztár
kiemelt
figyelmet fordított a marketing
tevékenységre,
amelynek
középpontjában a Nyugdíjpénztár
arculatát erősítő és az eredményes
működést aktívan kommunikáló
akciók álltak. A Nyugdíjpénztár
10
éves
megalakulásának
alkalmából készített kiadvány az
eddig eltelt időszak munkájáról
ad összegzést.
Kedvezően alakultak a hozamok
is.
Az
Önkéntes
Pénztári
Ágazatban elért bruttó hozam
12,32 %, az egyéni számlákra
felosztásra kerülő hozam összege

pedig
1.973.607
eFt.
A
Magánpénztári Ágazatban elért
bruttó hozamráta 13,12 %, az
egyéni számlákra felosztásra
kerülő hozam összege 601.337
eFt.
Megtörtént a 2005-ös üzleti év
lezárása, amelyről az anyagot a
küldöttek és a munkáltatói tagok
megkapták. Az éves beszámolót a
könyvvizsgáló auditálta és az
aktuárius
is
elkészítette
értékelését.
A beszámolóból megállapítható,
hogy az elmúlt évben a
pénztártagság vagyona tovább
növekedett.
Az
Önkéntes
Ágazatnál meghaladta a 20,1
milliárd
Ft-ot,
a Magán
Ágazatnál a 6 milliárd Ft-ot. Az
önkéntes pénztártagok záró
taglétszáma elérte a 37.667 főt,

a magánpénztári tagok száma a
8.553 főt.
A Vasutas Nyugdíjpénztár az
előző évekhez hasonlóan stabil,
kiegyensúlyozott
gazdálkodást
folytatott.
Jellemzője
a
jogszabályii
rendelkezések
maradéktalan érvényesítése, a
megbízhatóság
és
az
ellenőrizhetőség.
A
Nyugdíjpénztár
célkitűzése
változatlanul
a
biztonságos,
gazdaságos,
ügyfélorientált
működés,
minden
igényt
kielégítő,
színvonalas
szolgáltatások nyújtása, és a
pénztártagok számára kedvező
hozam biztosítása.
Budapest, 2005. április 28.
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KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ EGÉSZSÉGET VÁLASZTOTTA!
Költözik a Vasutas Egészségpénztár
A Vasutas Egészségpénztár
Küldöttközgyűlése több alkalommal tárgyalta a pénztár
székhelyének és munkaszervezetének elhelyezését. A jelenlegi
helyünket a taglétszám bővülése
miatt „kinőttük”, ügyfélszolgálatra látogató tagjaink gyakran
tapasztalták, hogy a személyes
ügyintézés esetén nem volt mindig lehetőség a diszkrécióra és a
személyes adatok védelmének
betartására.
2005. év végén a pénztár megvásárolta a Budapest, XIV. Kőszeg u. 26. szám alatti ingatlant,
mely lehetőséget teremt arra,
hogy tagjainknak nyújtott szolgáltatásainkat tovább fejlesztve
a pénztár ügyfélszolgálatát tagjaink elvárásainak megfelelően
alakítsuk ki.
A pénztár 2006. május 26-án
költözik az új helyre. Ezen időpont után a Nyugati tér 1-2 alatt
a pénztár ügyfélszolgálata megszűnik, 29-én már az új helyen
várjuk tagjainkat.
Új címünk: 1144 Budapest Kőszeg u. 26.
Telefonszám: (06-1) 880-6550
Telefax: (06-1) 880-6580
Vasútüzemi telefonszám: (01)
41-36, (01) 41-79
Postacím: 1583 Budapest Pf.
36.
E-mail cím: info@epenztar.hu
A kártyaközpont telefonszáma
változatlanul: (06-1) 238-0361
A 24 órás telefonos egyenleglekérdező automata telefonszáma:
(06-1) 224-0620

A vasúti vonalpostán feladott
küldeményeket változatlanul
megkapja a pénztár.
Az ingatlan megközelíthetősége a budapesti fejpályaudvarokról:

Budapest Déli pályaudvarról:
Az M2-es metróval az Örs vezér
téri végállomásig, tovább 82-es
trolibusszal egy megállót a Füredi u. 7-ig végül gyalog az Álmos vezér útján.

Budapest Keleti pályaudvarról:
Az M2-es metróval az Örs vezér
téri végállomásig, tovább 82-es
trolibusszal egy megállót a Füredi u. 7-ig végül gyalog az Álmos vezér útján.

Budapest Nyugati pályaudvarról:
A 4-es vagy 6-os villamossal a
Blaha Lujza térig, onnan M2-es
metróval az Örs vezér téri végállomásig, tovább 82-es trolibuszszal egy megállót a Füredi u. 7ig végül gyalog az Álmos vezér
útján.
Jogszabályváltozások az üdülés és sporteszköz vásárlás
elszámolásánál
2006. június 1-től az önkéntes
kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló
263/2003. (XII. 24.) Kormányrendelet módosítása korlátozza a
sporteszközvásárlás és az üdülés
elszámolásának eddigi lehetőségeit.

A pénztártag 2006. június 1. és
december 31. között ezekre a
célokra együttesen kizárólag
akkora összeget használhat fel,
amennyi 2005. december 31-én
az egyéni egészségszámláján
rendelkezésre állt. A rendelet azt
is kimondja, hogy ha a pénztártag a tárgyévet megelőző év
utolsó napján nem volt egészségpénztári tag, akkor az említett szolgáltatások igénybevételére a tárgyévben nem jogosult.
A 2006-ban belépett tagok, illetve azok a tagjaink, akiknek a
2005. december 31-i egyenlege
nem nyújt fedezetet 2006. június
1-után sporteszköz vásárlásra
vagy üdülésre, a május 15-ig be
nem nyújtott számláikat 2007ben nyújthatják be.
Az Ön egyéni egészségszámlájának 2005. december 31-én
rendelkezésre álló egyenlegét
egyenlegértesítőnkből vagy honlapunkon (www.epenztar.hu) az
egyenleg menüpontban megtudhatja.
Fontos: a jogszabály csak az
üdülésre és a sporteszköz vásárlásra vezette be a fentiekben
leírt a korlátokat, a pénztár
többi szolgáltatása a belépés
dátumától és a 2005. december
31-i egyenleg nagyságától függetlenül továbbra is a tag
egyéni egészségszámlájának
egyenlege
erejéig
vehető
igénybe.
2006. május 29-től a Vasutas
Egészségpénztár ügyfélszolgálata az új helyen várja tagjainkat.
Vasutas Egészségpénztár

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Molnár Béla mozdonyvezető
2006. május 15-én, 43 évesen elhunyt.
Gyászolja a mozdonyvezetők záhonyi tagcsoportja.
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A sínek tovább bírják 5. rész
Forgalomcsillapítás: az átmenő
jármű csak vendég
„A forgalomcsillapítás lényege az,
hogy a járművezető lelkére hassunk,
hogy partnerré váljon. Arra kell rávenni őket, hogy ha beérnek egy
településre, ne menjenek túlságosan
gyorsan, ne dudáljanak, ne hagyják
akárhol leállítva a járműveiket. Legyenek másokra is figyelemmel, de
ne csupán a szabályok miatt, vagy
azért, mert ott a rendőr, hanem azért,
mert ezt diktálja a lelkiismeretük. Ezt
a hatást elsősorban nem táblákkal,
transzparensekkel, lámpákkal, hanem
beépített akadályokkal, szép környezettel lehet elérni. Ha viszont egy
tizennégy méter széles út vezet végig
egy falun, akkor úgy érzem, hogy ezt
nekem építették, én vagyok az úr,
senki sem jöhet keresztbe, és hiába
van kint az 50 km-es sebességhatárt
jelző tábla.
A vizuális hatás az egyik legfontosabb dolog. A járművezető, amint
beér a településre, érezze azt, hogy
egy mikrovilágba érkezett, és tekintse
megtiszteltetésnek, hogy áthaladhat
ezen a településen. A település „kapujában” el kell helyezni néhány elhúzást, ami fizikailag is lehetetlenné
teszi, hogy siessen. Például egy középre telepített szigetet, jó előre jelezve, nehogy balesetet okozzon,
villogó lámpával vagy megvilágítva,
előtte burkolatjelekkel. Ez a befelé
menőket legalább egy vagy esetleg
két sáv szélességre elmozdítja, vagyis
ez olyan, mint a gyalogosoknak a
vasúti kereszteződésnél a labirintrács.
Lassítani, visszakapcsolni, kormányozni kell, vagyis oda kell figyelni.
Rá kell kényszeríteni az autóst, hogy
gondolkodjon, és ez alapján cselekedjen.
Egy másik jó módszer a kereszteződések átszervezése, például a körforgalom. Anglia, Franciaország, Hollandia tele van velük. Rájöttek arra,
hogy ha hagyományos kereszteződést
létesítenek, a biztonságos közlekedéshez nagy leaszfaltozott területre
van szükség, amely nem is esztétikus,
és nagy zöldfelületet tesz tönkre. A
körforgalomnál a középen levő kiemelt zöld sziget látványa azt érezteti,
mintha az út nem vezetne sehová,
tehát a vezetőnek lassítania, figyelnie
kell. A lámpás kereszteződéssel ellentétben itt a forgalom szinte folyamatosan képes haladni, nincs a sárgánál
szokásos holt idő, nincs hirtelen gyor-

sítás, hogy „na, még átérek”, és nincs
hirtelen fékezés sem.
Külön kell figyelni a települések
kiemelt övezeteire. Ezek az iskola, a
templom, a presszó környéke. Itt
olyan gyalogátkelőhelyeket és kerékpáros átvezetést kell biztosítani, amelyek sugallják: itt kerékpáros és gyalogos közlekedésre kell számítani. Ha
kissé kényelmetlen helyzetbe hozzuk
sávszűkítéssel, akkor könnyebben
válik partnerré az egyébként elsőbbséghez szoktatott járművezető. Természetesen elfér a jármű, de ha a
szokásos négy métert három alá szűkítjük, a járművezető félti a kerekeit,
és csökkenti a sebességét.”
Polányi Péter közlekedésépítő mérnök
(Lélegzet, 1995/7.)
Nyergesújfalun a települést ketté
szelő 10-es főutat úgy alakították át,
hogy a tehergépkocsiknak mindenképp be kell tartaniuk a 40 km/h
sebességkorlátozást. A gépkocsivezető figyelmét már a város határában
eltérő színű és érdességű burkolatsávok és egy hosszú járdasziget kelti fel,
valamint egy tábla, amely a sebességkorlátozásra figyelmeztet. A városon
belül a zebráknál is járdaszigetek
vannak, amelyek a kanyarodás miatt
szintén lassításra késztetik a vezetőket. Az út mellett végig kerékpársáv
vonul, amelyet többnyire bokrok,
illetve sövény választ el az úttesttől.
A kerékpársávval pedig, járda szomszédos, amelyet sok virág és ízlésesen
kialakított terek öveznek.
A brit közlekedési minisztérium
18
„Legjobb teherszállítási gyakorlat”
programjában 14 fuvarozó cégnél
mérték föl, hogy egységnyi elszállított árura ugyanakkora távon, hasonló
körülmények között mekkora üzemanyag-fogyasztás jut. Azt a megdöbbentő eredményt kapták, hogy a fajlagos fogyasztás igencsak különbözik: a „legrosszabb” cég fajlagosan
kétszer annyi üzemanyagot fogyasztott, mint a „legjobb”. Megvizsgálva
ennek okait, azt találták, hogy ezért a
legkevésbé a járműállomány a felelős,
ugyanis mindegyik cég korszerű
tehergépkocsikkal fuvarozott. A különbség az embereken múlott, azon,
hogy a gépkocsivezetők mennyire
energiatakarékos módon vezettek; a
karbantartók milyen pontosan és
lelkiismeretesen végezték a munkájukat; a forgalomirányító milyen útvo-

nalat és milyen időpontokat jelölt
meg a szállításra, például hogy elkerüljék a dugókat; az értékesítési felelős mikor, hová, mennyi és milyen
áru szállítását irányozta elő. Legfőképp pedig azon az ügyvezetőn múlott a siker, aki ezeknek az embereknek a munkáját megszervezte és öszszehangolta.
A program keretében a minisztérium
összegyűjtötte a legjobb példákat, és
ezeket rendszerezve, közérthető módon nyilvánosságra hozta a honlapján,
továbbá kiadványokat, videofilmeket
és CD-ket készített, és mindezeket
széles körben terjesztette a fuvarozók
között. Egy édességeket forgalmazó
cég a minisztérium tájékoztató anyagainak felhasználásával egy év alatt
44 ezer fontot takarított meg, és 11
ezer tonnával csökkentette széndioxid-kibocsátását.
Az állam szerepvállalása elengedhetetlen, hiszen egy ilyen átfogó programot a piaci szereplők önmagukban
aligha valósítanának meg. Ezért fontos, hogy az állami szervek és az
önkormányzatok szoros együttműködést alakítsanak ki a fuvarozókkal és
más érintettekkel. A 120 ezer lakosú
írországi Corkban például részletes
felmérést készítettek a város teherforgalmáról, amelybe bevonták a lehető
legtöbb érintettet – a tehergépkocsik
vezetőitől kezdve az üzlettulajdonosokig –, és javaslatokat kértek tőlük a
változtatásra. Ezután döntöttek arról,
hogy hol és milyen súlykorlátozásokat érvényesítsenek, milyen útvonalakat és időpontokat jelöljenek ki a
teherautó-forgalom számára, milyen
parkolási és egyéb intézkedéseket
vezessenek be. Így sikerült egy olyan,
a résztvevő felek megegyezésén alapuló szállítási gyakorlatot kialakítani,
amely biztosítja az áruk leghatékonyabb és legkevésbé zavaró eljuttatását. Ahol szükségesnek látták, ott a
helyi üzletekkel egyetértésben a teherautók az üzlettől kissé távolabb
állnak meg, és kézikocsin viszik az
árut a boltig.”
Konferencia a városi árufuvarozásról
19
(Lélegzet, 2005/11.)
18

Freight Best Practice Program
(www.freightbestpractice.org.uk)
19
www.lelegzet.hu/archivum/2005/11/3352.hpp

(folytatjuk)
Lukács András és Pavics Lázár Levegő
Munkacsoport Budapest, 2006
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Nagykanizsai mozdonyvezetők horgászversenye
2006. május 11-én, az őrtilosi
tavon, immár sokadik alkalommal rendezték meg a már
hagyományosnak nevezhető
nagykanizsai mozdonyvezetők
horgászversenyét.
A kis falu, Zala és Somogy
megye határához közel, a 60as vonalon, Murakeresztúr és
Gyékényes
határállomások
között, majdnem félúton helyezkedik el. Csodás festői
környezetben, a Dráva és a
Mura folyók összefolyása alatt,
találhatjuk a vasútállomást.
Innen egy erdősáv mutatja az
utat a vasútvonallal szinte párhuzamosan a régi kavicsbánya
tavak felé. A rendezvényen
nem csak mozdonyvezetők,
hanem a velük szoros kapcsolatban lévő kollégák, így a
felvigyázók is részt vettek.
A szeszélyes májusi időjárás
ezúttal kedvezett a résztvevőknek, hiszen egy apróbb
záporocska kivételével kellemes, tavaszi napsütéses időjárásban volt része mindenkinek.
Akik komolyan vették a versenyt, a nappal együtt kelve,
kora reggel már a helyszínre
érkeztek.
Azonnal nekiálltak a beetetésnek, majd felszereléseikkel
"megtámadták" a vizet. A társaság nagyobb része reggel hat
óra körül érkezett, ekkor minden versenyző elfoglalta a tó
körül a számára ideálisnak vélt
horgászhelyet. Közben a társaság szakácsai reggelit készítettek, majd mindenkit a tó körül
végigkínáltak friss hurkával és
kolbásszal.
A délelőtti órákban a tó déli
felén voltak a szerencsésebb
versenyzők, igaz kezdetben
apróbb keszegek és néhány

nagyobb kárász akadt csak
horogra, míg majdnem a déli
harangszó elhangzása előtt az
első komolyabb hal, egy több
mint három kilós csuka került
horogra.
Természetesen nem csak a
horgászat volt a téma, a kollégák egymással megbeszélték
mindennapi
történeteiket,
problémáikat, kalandjaikat. A
szakácsok már az ebéd elkészítésében serénykedtek, délután egy óra tájban az éhesebbek már ebédelhettek is.
A menü: sertéspörkölt és főtt
krumpli, hozzá különféle savanyúságok volt. Ebéd után jól
esett a különféle házi borok
megkóstolása, ez tökéletes
alkalom egy amolyan házi
borversenyre is. Egymás elmúlt évi termését itt véleményezhették, ami jól esett mindenkinek ebéd után. A horgászoknak, a délelőtti órákban, a
déli oldalon kedvezőnek tűnő

a kárászokat. A jókedvet csak
késő délután, egy aprócska
zápor zavarta meg. A szakácsok ismét dolgozhattak, mert
közeledett a nap vége, készülhetett a vacsora. Előkerült a
harcsa, és a bepácolt finomságok sokasága. Közben a verseny is véget ért, a központi
félszigetre, mérlegesre várták
a halakat. A mérlegelés után
az abszolút győztes Vida Béla
lett. Nyereménye egy komoly
horgászfelszerelés, melyet az
egyik fő szervező, a kollégák
gratulációja mellett adott át.
A vacsora elfogyasztása után,
napnyugta körül, az események értékelésével és kötetlen
beszélgetésekkel zárult a nap.

A győztes.

Egy szép fogás a sok közül.

haljárás után, abszolút nem
kedvezett már a délutáni órákban. Itt nem igen lehetett
semmit sem fogni, viszont a
túlpartiak örülhettek egymás
után. Ketten is elég nagy, de a
délelőttitől elmaradó súlyú
csukát fogtak ki. Míg mások
szinte ötpercenként emelték ki

Reméljük a következő évben
is hasonlóan jó eredményekkel
és felhőtlen kedvvel találkozhatunk valahol a környékbeli
tavakon.

Fotók: a 20-ik oldalon és a
http://mumus.kz-net.hu/ortilos/
webcímen tekinthetők meg.

Kalló Zoltán
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Régi új kocsik a MÁV-nál
Használt kocsik beszerzésére
kerül sor a MÁV ZRt.-nél,
tudtuk meg a Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén.
A MÁV ZRt. Személyszállítási Üzletága áprilisban írt alá
szerződést 300 db használt
német személykocsi lízingbe
vételéről. A futamidő hossza
3 év. 2006. októberéig 250 db
kocsi érkezik meg az országba,
melyből
27
db
vezérlőkocsi. 2007 nyarán
várható további 50 db megérkezése. A járművek üzembe
helyezési engedélyeztetését
megkezdték a Felügyeletnél.
A kocsikon honosítási munkákat kell elvégezni, amely
tartalmazza a fővizsgát, a lépcsők, valamint az energia há-

lózat átalakítását. A kocsik
egységes kinézetük ellenére
változatos műszaki kialakításúak. Több technikai átalakításra van szükség, mint például a csúszásgátló, akkumulátortöltő cserék stb. amelyeket a szolnoki járműjavító fog
elvégezni. Az elmondottak
szerint tartalék alkatrészekkel
nem rendelkezik a beszállító,
ezért néhány kocsiról fogják
azokat átszerelni szükség esetén.
Az első kocsik elkészülte júliusban várható, s az engedélyeztetés után, kb. 100 db
üzembe állítása várható a menetrend változásáig.
A vezérlőkocsik beüzemelése
további feladatok elé állítja az

üzletágat. A járműveket alkalmassá kell tenni a hazai
vonatbefolyásoló
rendszer
működtetésére, fel kell szerelni rádióval, s alkalmassá
kell tenni a V 43 sorozatú
mozdonnyal történő működtetésre.
Az előzetes tervek szerint a
kocsik Nagykanizsára és
Pécsre
kerülnek
állomásításra. A járművek
elsősorban a 30, 40, 41 sz.
vonalakon vesznek részt a
távolsági
személyszállításban, de ideiglenesen, az új
motorvonatok
forgalomba
helyezéséig, a budapesti elővárosi forgalomban is találkozhatunk velük.
K.L.

Vasúti balesetek 12. rész
„Ez akár veletek is megtörténhetett volna”

Kisiklásos balesetek a MÁV vonalain (1945-1975) 3. rész
Újszászi delta vágány (1960)
A biztosítóberendezés műszaki hibája okozott
kisiklást 1960. július 8-ára virradó reggel 7 óra
15 perckor Szolnok és Újszász között a nyílt
vonalon, az újszászi delta vágány kitérőjénél. A
kitérőn a tehervonat nem a kijelölt útiránynak
megfelelően a fővonali vágányra haladt, hanem a
csonkavágányra terelődött, majd áttörte a

csonkavágány végén lévő földkúpot és a felüljáró falazatának ütközve állott meg. A baleset következtében hat teherkocsi kisiklott, részben a
szomszéd vágány űrszelvényébe ért és ott forgalmi akadályt képezett. A balesetet a biztosítóberendezés hibája okozta.

Polgárdi (1960)
1960. szeptember 6-án Polgárdi állomáson a
balatoni gyorsvonat utolsó, négytengelyes kocsija kisiklott. A kisiklást a kocsi forgó alvázának
beszorulása okozta. Az új forgóalváz nem állt be
az ívbe, a feszülő alváz az íves pályarészt eltorzította, a kocsi az eltorzult vágányon megbillent,
majd az ív középpontja felé kilépett. A baleset

nevezetes a magyar vasút történetében azért is,
mert ez az eset után a vasúti szakemberek figyelme egyre jobban a vasúti futástechnika felé
fordult, számos kutatási munka kezdődött el,
sorozatban több futástechnikai konferenciát
szerveztek, amelyeken a vasútbiztonság elméleti
és gyakorlati kérdéseit vitatták és tisztázták.
Forrás: Hazai és külföldi balesetek (1846-1975)
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Az én társam
Hatalmas tömege pihen mozdulatlan.
Szinte megsajnálom, oly magányos szegény.
Talán most is messze robog gondolatban,
Vágyait senki sem értheti meg, csak én.
Befogad, lépcsőjén magához emelve,
Oltalmaz engem, mint csecsemőt a bölcső.
Egymást kipótolni lettünk megteremtve,
Éppen úgy, miként a toll, papír, s a költő.
Kapcsolók, műszerek sora néz rám némán,
Ám őket érintve életre kel a gép.
Szíve lüktetni kezd, ébred lassan, és lám:
Sötét éjszakára rányitja a szemét.
Pár perc, és ereje teljében indulva
Moccan a vaskos test, acél-izma feszül.
Nincsen tömeg, amely ellenállni tudna,
És nemsokára az egész vonat repül.
Nagy kocsik követik libasorban, szépen.
Évek óta vele sok tájat bejártam.
Volt pár rossz, és számos kellemes emlékem,
Munkám közben ő a barátom, s a társam.
Pálmai Miklós

Fotók: Tilai Norbert
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MOSZ Kupa középdöntők Miskolc, 2006. 05. 29-30-31.
A sportrajongó kollégák körében mindig nagy várakozás
előzi meg a foci kupa mérkőzéseit, de a mostani miskolci
találkozó különösen izgalmasan alakult. Sem az iramra,
sem a kemény játékra nem
lehetett panasz a három napban.
Bár az eső megtréfálta egy
kicsit a csapatokat, de azért
szépen potyogtak a gólok. Sajnos a csúszós pálya veszélyessé is vált, melynek tanúi azok a
labdarúgók, akik súlyos, vagy
kevésbé súlyos, de fájdalmas
sérüléseket szereztek. Az első
napon egy miskolci és egy
soproni mozdonyvezetőt szállított kórházba a mentő. A hazai
kollégának a közelmúltban
hozták rendbe a bal térdét,
most a jobb térdszalagját kellett megműteni, mert elszakadt.
A hűség városából érkezett
focista olcsóbban, egy könyökrándulással megúszta. Mindkét
játékos meghatározó tagja volt
csapatának, ezért a hiányukat
erősen megérezték társaik,
melynek az lett a következménye, hogy az elmúlt évek döntős csapatai végül nem jutottak
be a fináléba.
A második körben a Hegyeshalom-Tapolca mérkőzésen is
történt egy kemény összefejelés, mely után mindkét játékos
megsérült. A tapolcai kolléga
különösen látványos sebet
szerzett, melyből erősen folyt a

itt még ez sem fordult elő,
sőt…
Sportolók esetében fontos dolog az étkezés. Itt napi háromszori melegétel várta őket.
Csontlevessel, májgaluska levessel, pirított csirkemájjal,
óvári sertésbordával, fokhagymás szelettel, rántott szelettel és más hasonló finomságokkal kényeztették a vezér
urakat és mindkét esti vacsorához mindenkinek biztosítottak
röviditalt és sört. Természetesen ezen kívül is folyamatos
volt a folyadék utánpótlása a
csapatoknak. Ami szintén nem
hétköznapi dolog manapság,
hogy nem akartak nyerészkedni a kollégákon, ugyanis beszerzési áron biztosították a
„frissítőket” azoknak, akik
nem elégedtek meg az „alanyi
jogon járó” mennyiséggel.
A mérkőzések helyszíne, a
szállás és az étterem azonos
volt a tavaly már jól bevált
helyekkel, így minimális sétával megközelíthető volt minden fontos helyszín. Az extra
kívánságokkal előállókat pedig,
a patak túlsó partján szolgálták
ki…
Összességében mindenki elégedetten hagyhatta el a futballgála helyszínét, hiszen azok is
jól érezték magukat, akik nem
jutottak be a szombathelyen
megrendezésre kerülő MOSZ
Kupa döntőjébe.

vér még azután is, hogy egy
kötszerből készült komoly turbánt kapott a fejére. Javára
legyen mondva, még a pirosan
átázott gézzel is végig segítette
társait, pedig már az első
meccs után is nyilvánvaló volt,
hogy nincsenek egy súlycsoportban a többi csapattal. Ha
lett volna valamilyen különdíj,
azt neki(k) ítéltem volna oda.
Ez egy újabb bizonyíték arra,
hogy nemcsak a munkában,
vagy az esetleges sztrájkokban,
hanem a sportban is fontos az
összetartás és az önfeláldozás,
a mozdonyvezetők körében.
Külön élmény volt látni, hogy
a több gólos hátrányban lévő
kiscsapatok is végigküzdöttek
egészen az utolsó sípszóig.
Ezzel meg is lepték a favoritnak titulált együtteseket.
Ami pedig ezeknek a mérkőzéseknek a hátterét illeti: a rendezés a „szokásos” miskolci
precíz alapossággal előkészített és a részletekre is odafigyelő volt. Manapság divatos
szapulni azokat, akik próbálnak valamit tenni a közösségért, és ezt általában olyanok
teszik, akik a kisujjukat sem
mozdítják másokért, de ezen az
eseményen olyan gördülékenyen ment minden, hogy még
a gyakorlott elégedetlenkedők
is elfelejtettek panaszkodni. A
rendezvényeken megszokottak
a kisebb-nagyobb késések, de

A három nap folyamán a következő eredmények születtek:
Az első csoport eredményei:
MISKOLC
MISKOLC
KISKUNHALAS
VÉSZTŐ
SZ.FEHÉRVÁR
P.SZABOLCS
SOPRON

2:0
1:7
3:5
2:0
2:10

K.HALAS
0:2
4:2
3:9
2:2
0:1

VÉSZTŐ
7:1
2:4
1:7
8:5
6:3

SZFVÁR
5:3
9:3
7:1
4:2
5:2

P.SZAB.
0:2
2:2
5:8
2:4
2:2

SOPRON
10:2
1:0
3:6
2:5
2:2
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Az első csoport összesített eredményei:
MISKOLC
KISKUNHALAS
VÉSZTŐ
SZFEHÉRVÁR
P.SZABOLCS
SOPRON

GYŐZ.
3
3
2
0
3
2

DÖNT.
0
1
0
0
2
1

VER.
2
1
3
5
0
2

RÚG.GÓL
22
16
20
11
18
15

KAPOTT.GÓL
10
9
24
30
11
18

GÓLARÁNY
12
7
-4
-19
7
-3

PONT / HELY
9
III.
10
II.
6
V.
0
VI.
11
I.
7
IV.

Az I-es középdöntőből a szombathelyi döntőbe bejutott két csapat:
1. PUSZTASZABOLCS
2. KISKUNHALAS
A második csoport eredményei:
Záhony
Záhony
Szolnok
Mezőhegyes
Pécs
Tapolca
Hegyeshalom

4:1
1:2
5:5
0:3
2.1

Szolnok
1:4
2.0
1:6
0:10
2:1

Mezőhegyes
2:1
0:2
1:6
2:11
1:2

Pécs
5:5
6:1
6:1

Tapolca
3.0
10:0
11:2
0:0

0:0
3:0

Hegyeshalom
1:2
1:2
2:1
0:3
1:6

6:1

A második csoport összesített eredményei:
Záhony
Szolnok
Mezőhegyes
Pécs
Tapolca
Hegyeshalom

GYŐZ.

DÖNT.

VER.

2
3
4
0
0
4

1
0
0
2
1
0

2
2
1
3
4
1

RÚGOTT
GÓL
12
21
22
7
3
14

KAPOTT GÓL

GÓLARÁNY

12
6
6
20
30
5

0
15
16
-13
-27
9

A II-es középdöntőből a szombathelyi döntőbe bejutott két csapat:
1.
MEZŐHEGYES
2.
HEGYESHALOM
A gólok egy része képekben:

PONT / HELY
7
9
12
2
1
12

IV.
III.
I.
V.
VI.
II.

2006.
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2006.

A kemény csaták következményei

A kanizsai horgászverseny emlékképei

Fotók: Kalló Zoltán

Internet:: http://www.mosz-mv.hu

