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Viharfelhõk a mozdonyvezetõk 
foglakoztatási-biztonsága körül

Az elmúlt hónapokban megtapasztalhattuk az át-
gondolatlan vasútpolitikának köszönhetõ vonalbe-
zárások következményeit. A Volán társaságokkal is
csak veszteségesen tudja megoldani szállítási kötele-
zettségét az állam. Az államtitkári nyilatkozat arról
szólt, hogy a vasútvonalakról közútra terelt személy-
szállítás sikerként könyvelhetõ el, mert kevesebb
veszteséget termel, mint a vasút. Nem hatotta meg a
döntéshozókat, hogy döntésük egyes térségek roha-
mos hanyatlásához vezethet. A települések és lako-
sainak felháborodása nem jutott el az V. kerület
Honvéd utcájába, vagy csak jó szûrõk védték meg

ezektõl a minisztert. Jött a bölcs gondolat, ha ez ilyen simán ment, talán foly-
tatni kellene, még több vonalat bezárni, inkább mint beismerni a vasúti közle-
kedés alulfinanszírozottságát. Felreppentek a hírek, hogy esetlegesen tovább
folytatják a vasúthálózat csonkítását. Elsõ körben igen nagy számok láttak nap-
világot, de ha ezek csak félig valósulnának is meg, az is borzasztó mértékben
hatna ki egyes térségekre. A magyar közlekedési kínálat szûkítése, újabb vasút-
vonalak megszüntetése a lakosságon túl, már 300-350 mozdonyvezetõ munka-
helyét is érinti.
További veszélyként van jelen, hogy a MÁV Cargo a megalakulása óta a MÁV
ZRt Gépészeti Üzletágától független vontatási szolgáltatókat próbál bevonni a
tehervonatok továbbításába, és saját trakciós kapacitás kiépítésén dolgozik. En-
nek részeként külföldi mozdonyvezetõk közremûködésével magyar területen
történõ vonattovábbításra szerzõdik, és mozdonyvezetõ-gyakornokok toborzá-
sával és felvételével megkezdi a saját mozdonyvezetõi képzését.
A kiképzési idõ radikális rövidítésével és a képzés tartalmi egyszerûsítésével a
vasutak kísérletet tesznek a mozdonyvezetõi munka kiüresítése, leértékelése.
Nincs jogszabály, amely a képzési követelményeket, vizsgakövetelményeket
minden vasútra nézve egységesen, kötelezõen meghatározná. Ezen jogszabály
hiánya és a mozdonyvezetéshez szükséges feltételrendszer ellenõrzésének a hi-
ánya is a minisztert terheli.
A MÁV ZRt. és a MÁV Cargo ZRt. olyan magánvasutaktól vesz igénybe vonta-
tási szolgáltatást, amelyeknél a mozdonyvezetõk foglalkoztatásának jogszerûsé-
ge megkérdõjelezhetõ. Ennek köszönhetõen fordulhat az elõ, hogy vizsgáit hó-
napokon át megvédeni nem tudó mozdonyvezetõ kilép a MÁV-tól, s néhány
nap múlva valamelyik magánvasútnál vonatokat továbbít. Nincsenek jogsza-
bályok a mozdonyvezetési idõ korlátozására, a közlekedésbiztonsági feltételek
szabályozása hiányos, ellenõrzése nem megoldott. 
A mozdonyvezetõk foglalkoztatási biztonságát fenyegetõ intézkedésekkel
szemben a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének eddig megtett lépései sem a
MÁV ZRt. vezetõinél, sem a miniszternél nem vezettek érdemi eredményre. El-
kerülhetetlennek látszik, hogy keményebb fellépéssel kell kényszerítenünk a
szükséges vállalati és minisztériumi intézkedéseket. El kell érnünk, hogy hala-
déktalanul kezdõdjenek tárgyalások a MÁV ZRt. kiképzett mozdonyvezetõinek
a MÁV Cargo ZRt-ben változatlan feltételekkel történõ foglalkoztatásáról, hogy
a létrejövõ személyszállító vasútvállalat közvetlenül foglalkoztasson mozdony-
vezetõket és, hogy szülessen jogszabály a mozdonyvezetõk kiképzésérõl és
vizsgáztatásáról! 
Rá kell kényszerítenünk a szakminisztériumot arra, hogy a mozdonyvezetõi
munkavégzés alapvetõ közlekedésbiztonsági feltételeit szabályozza, és a vas-
utak közlekedésbiztonsági ellenõrzését jogszabályi szinten teremtse meg.
Nincs vesztegetni való idõnk, ha szükséges haladéktalanul cselekednünk kell!
Megkezdõdött a MÁV Cargo ZRt. privatizációja, és a személyszállítás önálló tár-
saságba szervezése. Ezek a lépések felerõsítik a foglalkoztatási kockázatokat,
mert az egymással versengõ vasútvállalatoknak még kevésbé lesz érdekük a
közlekedésbiztonsági és munkáltatási szabályok betartása, ha arra jogszabály
nem kötelezi õket.
A negatív hatások összeadódnak, melyek közvetlen fenyegetést jelentenek a
mozdonyvezetõk megélhetésére, munkavégzési feltételeire és munkabiztonsá-
gára. 
A kiszámítható és szabályozott munkavégzési feltételek megléte minden ma-
gyar mozdonyvezetõ érdeke, függetlenül attól, hogy melyik vasútvállalatnál
végzi tevékenységét. Ennek elérése nagyban meghatározhatja a mozdonyveze-
tõ hivatás jövõjét, ezért minden kolléga cselekvõ közremûködésére és szolida-
ritására szükség lehet!

Kiss László

A magyar delegáció és a „vonat”

Vendéglátóinkkal

Látogatás a SEMAF-nál



A Mozdonyvezetõk Szakszervezetének delegációja rövid szakmai lá-
togatáson vett részt a Spanyol (SEMAF) szakszervezetnél. A látogatás cél-
ja, hogy információkat szerezzünk a szakszervezet mûködésével kap-
csolatosan, illetve, hogy megismerjük milyen feltételekkel dolgoznak a
mozdonyvezetõ Kollégák Spanyolországban. A MOSZ képviseletében
Kiss László elnök, Németh László ügyvezetõ alelnök és Róka György
nemzetközi referens vett részt a megbeszélésen.

A késõ éjszakai órákban érkeztünk meg a madridi repülõtérre, ahol
már vendéglátóink vártak ránk, segítettek üldözõbe venni önálló életet
élõ, valahol a nemzetközi légtereket pásztázó poggyászainkat. A késõi
lefekvést korai kelés követte, majd néhány perces sétát követõen meg-
érkeztünk a Spanyol Mozdonyvezetõk Szakszervezetének székházába,
ahol delegációnkat fogadta Juan Jesús Garcia Fraile elnök, José Antonio
Morcillo Fernandez nemzetközi referens és Santiago Pino Jiménez alel-
nök urak. A köszöntések után – kihasználva a rendelkezésre álló rövid
idõt – azonnal elkezdõdtek a tárgyalások melynek elsõ felében a szak-
szervezetük rövid történetét, mûködését ismerhettük meg.    

A SEMAF 20 évvel ezelõtt alakult meg. Az elsõ években semmilyen
komoly eredményt nem tudtak elérni, de 1998. évben elfogadta õket
tárgyalófélként a vasút (RENFE) vezetése. Akkor kb. 60%-os volt a szer-
vezettségük, ami ma már eléri a 80%-ot. Nem rendelkeztek kellõ anya-
gi héttérrel az induláskor. 2000. márciusában volt egy hosszú ideig tar-
tó munkabeszüntetésük (3 hét), amikor is kiharcolták a ma már mûkö-
dõ Kollektív Szerzõdésük alapjait. Fontos megállapodásokat kötöttek
2000. március 6-án. Ennek köszönhetõen sokat javultak a munkakörül-
mények, rendezõdtek a munkaidõ-beosztás szabályai, laktanyai elhe-
lyezés feltételei (csak 3 csillagos szobában vehetõ figyelembe), leszabá-
lyozták a vezetési idõ maximumát, rendezték a béreket, melynek kö-
szönhetõen minden mozdonyvezetõt egy bérszintre hoztak fel. A náluk
még jelentõs létszámban meglévõ második vontatási dolgozók esetében
is elérték, hogy hasonló béreket kapjanak a mozdonyvezetõkéhez. Ak-
kor tájt éves szinten átlagban 18.000 ¤ volt az éves átlagkeresetük. Nap-
jainkban ez az összeg eléri az évi  bruttó 36.000 ¤-t. A nagysebességû
vonatokon dolgozók éves bére átlagosan megközelíti a bruttó 
50.000 ¤-t. A sztrájk óta meghatározó érdekvédelmi szervezetnek te-
kinthetõ a SEMAF a spanyol vasutaknál, a RENFE-nél. Napjainkban
13 reprezentatív szakszervezettel tárgyal a munkáltató.

A RENFE-nél 30.000 fõ dolgozik, ebbõl 5.000 fõ mozdonyvezetõi
munkakörben, akikbõl 4.000 fõ tagjai a SEMAF-nak. A RENFE két rész-
re lett bontva, az infrastruktúra vasútnál 15.000 fõ, vasútüzemnél szin-
tén 15.000 fõ dolgozik.

A SEMAF 24 fõs központi apparátussal látja el a mozdonyvezetõk ér-
dekvédelmi tevékenységét, melybõl 22 fõ bérét a RENFE fizeti, kettõ
pedig a szakszervezet alkalmazottja, akit értelemszerûen a szakszerve-
zet fizet. A SEMAF legfõbb döntéshozó testülete a küldöttgyûlés, amely
60 fõbõl áll. Ebbõl 13 fõ teljes munkaidõben kikért státuszban van, akit
a vasút fizet. A teljes kikért létszám így összesen 35 fõ. A külsõ vontatá-
si egységeknél 188 fõ tisztségviselõ látja el a helyi érdekvédelmi felada-
tokat, melyhez fejenként 60 óra munkaidõ-kedvezményt biztosít a
munkáltató. Az érvényes törvények alapján a munkaidõ-kedvezményt
nem lehet pénzre átváltani, ezért a tisztségviselõk azt teljes egészében
felhasználják. Az Üzemi Tanácsi választásokon elért eredményeik alap-
ján pénzügyi támogatásra jogosultak, melyet a munkáltató köteles kifi-
zetni. Az a 35 fõ, akinek a bérét és járulékait a munkáltatót fedezi, nem
részesül utazási kedvezményben, cserébe 12 ¤ napidíjban részesülnek.

A SEMAF tagdíjbevétele 32 ¤/fõ. A beérkezett tagdíjat három részre
oszlik, 6% kerül átutalásra egy olyan alapítvány részére, amelybõl a rá-
szorulóknak segélyeket fizetnek, 40% a kerül a sztrájk alapba és 54%
marad mûködési költségekre. Minden a szakszervezet mûködtetéséhez
tartozó költséget a szakszervezet központilag finanszíroz, a külsõ egysé-
gek nem végeznek pénzkezelést. A Spanyol törvények alapján, minden
évben egy alkalommal 6000 ¤-t kapnak a Munkaügyi Minisztériumtól,
szakszervezeti támogatás címén. A RENFE Igazgató tanácsában – az
Üzemi Tanácsi választáson elért szavazatok alapján – képviselteti magát
a SEMAF, amiért a szakszervezet 750 ¤ juttatásban részesül. További

anyagi forrásként van jelen, hogy a munkáltató részére kötelezõen elõ-
írt szakszervezeteknek járó helységhasználatot a munkáltató bérlet cí-
mén kifizeti a SEMAF részére, mivel õk a saját székházukat használják.
Ez havi szinten 8.000 ¤ bevételt jelent.

A szakszervezetre vonatkozó kérdéseket követõen kérdéseket tet-
tünk fel a mozdonyvezetõk foglalkoztatásával és bérezésével kapcsola-
tosan. 

• Van e bértarifa? 
Igen. 2000. év óta mûködik, 9 fizetési osztályból és 10 bértételbõl áll
össze. A tarifán belül a mozdonyvezetõk a 6. fizetési osztályban vannak,
a nagysebességû vonatokon dolgozók a 7.-ben. A gyakorlati idõt figye-
lembe véve, négyévenként lépnek fizetési osztályt.

• Van e túlóra és milyen annak díjazása?
Nincs túlóra! Két szabadnapot kell biztosítani egy héten. Nem terveznek
túlórát, de ha valakinek szabadnapján be kell menni, akkor a szolgálat
idejétõl függetlenül 200 ¤ kap. 

• Milyen munkaidõkeretben dolgoznak?
Heti 37 óra a munkaidõ. Ez általában 36-39 között mozog, maximum
40 óráig, de annyit még senki sem dolgozott tudomásuk szerint. Törvé-
nyek rögzítik, hogy 35 nap fizetett szabadság jár a munkavállalóknak és
további 14 nap a fizetett ünnepek száma. A nagysebességû vonatokon
dolgozóknál másfajta szabályozás van érvényben, õk 5 nap munka után
3 nap pihenõt kapnak, de ezzel párhuzamosan nem jár az évi 14 napos
fizetett ünnepekre vonatkozó szabadnap. A nagysebességû mozdonyve-
zetõk heti munkaideje megegyezik a többiekével. A két szolgálat közöt-
ti pihenõidõ 9 óra. Ez a pihenõ – a mi értelmezésünknek megfelelõen
– a forduló állomáson eltöltött szállodai elhelyezést foglalja magában.
Az otthoni pihenõnek legalább 14 órát el kell érnie.
A személyvonatokat továbbítok sem léphetik túl a heti negyven órás
munkaidõ keretet. A mozdonyvezetõk munkaidõ-beosztása fél évre
elõre készül el. Minden mozdonyvezetõ rendelkezik munkaidõ-beosz-
tással, s mindenkinek van készenléti szolgálatra vezényelése, annak ér-
dekében, hogy az esetleges betegségeket, rendkívüli személyzeti igé-
nyeket ki tudják elégíteni. A készenléti szolgálat is teljes értékû munka-
idõnek számít, erre ugyanúgy fizetik a mûszakpótlékot, de a más
szolgálatokban járó egyéb pótlékokat nem kapják meg (km kénz, vonat
darabbér)

• Milyen hosszú a napi munkaidõ? Ennek maximális mértéke 8 óra. Kér-
désünkre azt a választ adták, hogy ezt még rendkívüli esetekben sem lé-
pik túl. (készenlét)
A tárgyalást követõen, vendéglátóink Toledo városába szervezték meg
az ebédet, ahova a SEMAF több vezetõjével utaztunk el. A közel 100
km-s távot a motorvonat vezetõállásán tettük meg. Aggodalmunk, mi-
szerint az utazás sok idõt vesz el a tárgyalástól, gyorsan szertefoszlott,
mert a távot a vonat 20 perc alatt megtette. Természetesen ehhez az
kellett, hogy a vonat 250 km/h sebességgel robogja le a távot. Magyar
mozdonyvezetõi szemmel felettébb érdekes volt 200 km/h váltókon
zökkenésmentesen áthaladni.

A rövidnek nem mondható ebéd alatt is folytatódott a párbeszéd. A
mozdonyvezetõ-képzéssel kapcsolatban megtudtuk, hogy a képzés idõ-
tartama egy év. A felmerült költségeket (3,5-4 mFt) teljes egészében a
hallgatónak kell kifizetnie! A képzés államilag jogszabályok által szabá-
lyozott módon történik. Egyforma feltételeknek kell megfelelni a ma-
gánvasutak és az állami vasutak mozdonyvezetõinek is a tanfolyam és a
vizsgák során. Az egységes feltétel rendszeréért megteremtésért a szak-
szervezet nyomást gyakorolt néhány évvel ezelõtt az állami szervekre.
Jelenleg kettõ magánvasút van bejelentve Spanyolországban, ezek közül
csak egy végez árufuvarozási tevékenységet, melynek mértéke elhanya-
golható.  

Sok egyéb kérdés merült még fel a találkozón, melyek tisztázására
egy következõ alkalommal kerülhet majd sor. Szakszervezetünk a
SEMAF vezetõit meghívta Budapestre, melynek pontos idõpontját a kö-
vetkezõ ALE elnökségi ülésén konkretizáljuk.

Kiss László
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Visszautasítjuk, hogy a bérek jelenlegi színvonala, a munkajogi
törvények, szabályok maradéktalan betartása rontja az ország és a
vállalkozások versenyképességét. Bérköveteléseink minden forint-
ja mögött valódi teljesítmény, értékteremtés van. A törvények és a
szabályok a dolgozó embert védik. 

Elutasítjuk a piac mindenhatóságára hivatkozó gazdaságpolitikai
elképzeléseket. 

Az egyensúlyteremtõ intézkedések terheit elsõsorban a bérbõl
és fizetésbõl élõk viselik. Itt az idõ, hogy kimondjuk: eddig, és ne
tovább! 

Nem vagyunk hajlandóak több terhet elviselni! 
A reformok nem eredményezhetik, hogy a jelenleginél is rosz-

szabb helyzetbe kerüljünk. Nem fogadjuk el sem anyagi, sem
egészségügyi, sem szociális, sem kulturális téren életminõségünk
további romlását, a közszolgáltatások veszélyeztetését. 

Tiltakozunk a bármilyen jogcímen megfogalmazott, minden to-
vábbi adó, járulék bevezetése ellen. 

Az esélyegyenlõség és a szolidaritás elkötelezettjei vagyunk az
egészségügyi ellátásban is. Határozottan kiállunk egy modern fel-
tétel-rendszerrel és szervezettel rendelkezõ, valódi biztosítóként
mûködõ, szigorú társadalmi ellenõrzés alatt álló, egységes társada-
lombiztosítás mellett. 

A járulékokat nem a magánbiztosítók profitjának növelésére fi-
zetjük. 

Az érdemi tárgyalások hiánya, a szakszervezetek véleményének
figyelmen kívül hagyása szükségszerûen vezetett és vezet a jövõ-
ben is az intézkedések széleskörû elutasítására, sztrájkhelyzetekre,
demonstrációkra a közszolgálatban és a versenyszférában egy-
aránt. A változások társadalmi elfogadásának csak akkor van esé-
lye, ha azok közös döntések eredményeként születnek meg! 

A munkavállalók érdekeinek eredményesebb védelme érdeké-
ben szorosabb összefogásra, erõnk felmutatására hívunk fel min-
den szervezett dolgozót és minden szakszervezetet. Magunk közé
hívjuk a még nem szervezett munkavállalókat és nyugdíjasokat is a
munkahelyek védelmére, a tisztességes megélhetés biztosítására, a
közös cselekvésre. 

Egységes fellépéssel fejezzük ki akaratunkat, elszántságunkat! 

Budapest, 2007. május elseje 

Autonóm Szakszervezetek Szövetsége 
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége  
Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma 
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EDDIG, ÉS NE TOVÁBB! 
Mi, munkások és alkalmazottak 1890 óta minden év május elsején azért gyûlünk össze, hogy fejet hajtsunk elõ-
deink elõtt, és hangot adjunk követeléseinknek. Ahogyan elõdeink, úgy mi is tisztes munkajövedelmet, bizton-
ságos és egészséges munkakörülményeket, a munkahelyeken törvényes rendet akarunk. 

Zsákay László György úr fõigazgató
MÁV ZRt. Gépészeti Üzletág 

Tisztelt Fõigazgató Úr!
Az elmúlt hónapokban a mozdonyvezetõ Kollégák Békéscsaba térségébõl számos foglalkoztatási szabálytalanságot jeleztek,
amelyek haladéktalan intézkedést követelnek
Egyrészt azt jelezték, hogy néhány magánvasútnál, az ott foglalkoztatott mozdonyvezetõk nem minden esetben rendelkeznek
maradéktalanul a munkavégzés utasításbeli feltételeivel.
Sõt esetenként 20-30 dolgoztatják õket. Ezért, elõször a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, majd a miniszterhez fordultunk,
utóbbit felszólítva a haladéktalan intézkedésre (a levelet csatoljuk).
Másrészt azt a foglakoztatási szabályokat súlyosan sértõ gyakorlatot jelezték a Kollégák, hogy a szolgálat teljesítése közben, a
román vasúthoz tartozó mozdonyon ott marad a román mozdonyvezetõ. Ez teljességgel elfogadhatatlan, mert a magyar moz-
donyvezetõk minden utasításbeli feltétellel rendelkeznek, az önálló szolgálat ellátásához. Más személynek a mozdonyon törté-
nõ tartózkodását az utasítások szabályozzák, de ebbe a körbe nem tartoznak román mozdonyvezetõk.
Megállapítottuk, hogy a CFR Marfa és a MÁV Zrt. Gépészeti Üzletága között létrejött „Egyezmény” 15. pontja utasításelle-
nes: „A mozdonyt rendelkezésre bocsátó szerzõdõ fél felügyelõ személyzetet biztosít a tulajdonában lévõ mozdony magyaror-
szági közlekedése tartamára.”
Egy megállapodás pontjai akkor érvényesek, ha nem ütköznek a foglalkoztatási, szakmai szabályok rendelkezéseivel. Másrészt
egy ilyen dokumentum nem írhatja felül ezeket a normatívákat.

Tisztelt Fõigazgató Úr!
Kérjük, hogy a fentiek alapján haladéktalanul tegyen intézkedéseket az utasításellenes gyakorlat azonnali megszüntetése érde-
kében. Ennek elmaradása esetén a MÁV Zrt. Vezérigazgatójához fordulunk.

Budapest, 2007. 04. 10.

Üdvözlettel: Dr. Borsik János ügyvezetõ alelnök

Levelezésünkbõl
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Gratian CÁLIN 
Vezérigazgató-helyettes

Tisztelt Vezérigazgató helyettes úr!

A CFR MARFA és a MÁV Gépészeti Üzletága közötti 2007. 03. 01-tõl érvényes „Egyezmény és megállapo-
dás a mozdonyok közlekedésérõl” módosítására teszünk javaslatot.
Köszönjük eddigi szíves közremûködésüket, hogy segítettek az önök mozdonyvezetõi abban, hogy a román
mozdonyról a képzés során szerzett elméletí ismereteket mozdonyvezetõink tovább bõvíthessék. Mivel erre
a segítségre a továbbiakban már nincs szükség, valamint az Önök mozdonyvezetõinek magyarországi tevé-
kenysége jogilag sem kellõen tisztázott és ennélfogva hosszabb távon egyébként sem tartható fenn. A moz-
donyvezetõnk mellett utazó másik személy jelenléte miatt indokolatlanul növekszik a veszélyhelyzet is.
Mindezen okok miatt kérjük a hivatkozott egyezmény 15. pontjának törlését 2007. 04. 20-ai hatállyal.
A hivatkozott egyezmény 2. mellékletében felsorolt: CFR Marfa mozdonyok üzemeltetésének mûszaki fel-
tételeit a mai napig nem kaptuk meg, kérjük szíveskedjenek a hiányosságot pótolni, valamint kérjük a CFR
Marfa mozdonyra kiadott magyarországi üzemengedély másolatát megküldeni részünkre, mivel még ezt sem
kaptuk meg Önöktõl.
A szerzõdésmódosítási javaslatunkról tájékoztattuk a mozdonyvezetõk szakszervezetét is.

Üdvözlettel:
Zsákay László György 
üzletágvezetõ

Tisztelt Vezérigazgató úr!

Tudomásul vettem az Ön által írt utolsó e-mailt, az „Egyezmény és megállapodás a mozdonyok
közlekedésérõl” módosításával kapcsolatban. Az Ön által megfogalmazott javaslatokat elemzés végett át-
küldtem az érintett szakosztálynak.
A MÁV Cargo és a CFR MARFA közötti Keretszerzõdés alkalmazásának kezdete óta eltelt már bizonyos
idõ, így közölhetem Önnel, hogy az eredmények jók, az áruk állásideje a román-magyar határon jelentõsen
csökkent. A vasút ügyfelei elégedettek az általunk nyújtott szolgáltatásokkal. Kezdetben természetesen vol-
tak bizonyos elkerülhetetlen nehézségek, de ezeket közösen, az Önök közremûködésével sikerült megolda-
ni.
Noha a MÁV mozdonyai immár minden román határállomásra bejárnak, saját mozdonyvezetõink körében
ezt a tényt megértéssel fogadták: elmagyaráztuk a személyzetnek, hogy ez az új munkarend nem okoz sem-
milyen hátrányt az õ tevékenységüket illetõen.
Véleményünk szerint a kereskedelmi jellegû megfontolásokat szükséges elõtérbe helyezni, és a döntést az
érintett vállalatok menedzsmentjének kell meghoznia.
A CFR MARFA meggyõzõdéssel hisz ennek az új munkamódszernek a hasznosságában, ennélfogva úgy ítél-
jük meg, hogy kár lenne visszatérni a múltba.
Ami a mozdonyok engedélyeztetési procedúrájának jelenlegi állását illeti: mostanáig két villanymozdony bír
engedéllyel, az üzemben tartási engedélyt az Önök Vasúti Hatósága megküldte Önöknek, s a mozdonyok sze-
repelnek a specifikus informatikai rendszerben is.
2007. május 5-én a Magyar Vasúti Hatóság - természetesen az Önök segítségével - engedélyezni fogja az el-
sõ diesel-elektromos mozdonyt.
Másolatban ismét el fogjuk küldeni Önöknek az összes vonatkozó engedélyt. Kihasználom ezt az alkalmat,
hogy nagyrabecsülésemrõl biztosítsam Önöket.

Tisztelettel, 
Gratian CÁLIN
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Dr. Borsik János alelnök
MOSZ

Tisztelt Alelnök úr!

Mellékelem a MÁV Cargo Zrt. vezérigazgató-helyettesének az Ön által a fenti tárgyban írt témával
kapcsolatban érkezett válaszát.
További információ, hogy május 10-én találkoznak a román féllel felsõvezetõi szinten, igen komoly üzleti érdeke fûzõdik
a Cargonak ahhoz, hogy most ne álljanak le a román mozdonyok, mivel a Cargo jelenleg nem foglalkozik határmenti ko-
csivizsgálattal.
Mellékelem még a román félnek általunk írt levelet és a válaszlevelet is.
Mind a MÁV Cargo, mind pedig a Gépészeti Üzletág vezetése nevében kérem szíves együttmûködésüket, hogy május
10-én megfelelõ két-, illetve háromoldalú megállapodás születhessen.

Üdvözlettel
Zsákay László György 

fõigazgató

Tisztelt Fõigazgató úr!

A fenti tárgyban az alábbi tájékoztatást adom:

A CFR Marfa – MÁV Cargo közötti együttmûködési megállapodás megkötését nagy sikerként értékeljük, hiszen Romá-
nia EU csatlakozásával gyakorlatilag egy idõben jelentõs mértékben módosítottuk a technológiai rendet mindhárom ha-
tárátmenetben, mellyel piaci pozícióink lényegesen javultak, ezáltal jó esélyünk van jelenlegi forgalmaink megtartására.
Ezen technológiai változások legnevezetesebb eleme a gépcsere nélküli trakcionálás mindhárom határátmenetben, me-
lyet – egy mozdony kivételével – teljes körûen a MÁV végez.

Mint ismeretes, az együttmûködési megállapodást azzal a feltétellel írtuk alá, hogy a két szerzõdõ fél a gépcsere nélkü-
li tehervonat továbbítási teljesítményeket az éves szolgáltatási értéket tekintve azonos mértékben kulcsönösen végzi, ill.
végezteti. Ezen feltételnek megfelelendõ vontunk be a teljesítésbe 1 db CFR Marfa villanymozdonyt MÁV mozdonyve-
zetõvel 2007. március hónaptól. Ennek a román teljesítménynek az értéke nyilvánvalóan lényegesen elmarad a MÁV ál-
tal végzett szolgáltatásokéitól, ezért korrekcióra szorul. Ezt indokolja az idei menetrendben megnövekedett személyszál-
lítási igények teljesítése és a jelentõs mértékû pályavasúti zavartatások (elsõsorban vágányzárak), valamint 2007. évi – a
bázishoz képest nagyobb – vontatási igényeink miatt ismételten jelentkezõ MÁV vontatási kapacitáshiány is.

Fontosnak tartom elmondani, hogy a vontatási szolgáltatásaink beszerzésére kiírt Kbt. felhívások lezárása után sem to-
vábbít tehervonatot idegen mozdonyszemélyzet román-magyar határátmenetekben, ezt a jövõben is a MÁV-val tervez-
zük végeztetni. Ugyanakkor a CFR Marfa a román hálózaton való MÁV mozdony és személyzet foglalkoztatást ahhoz
a feltételhez köti, hogy a CFR Marfa mozdonya és személyzete is végezhessen szolgáltatást a magyar infrastruktúrán.

Elõttünk álló feladat az együttmûködési megállapodásban megfogalmazott vontatási teljesítmény megosztással kapcso-
latos intézkedések megtétele, melyhez konstruktív közremûködését kérem. Közös érdek a háromoldalú megegyezés, hi-
szen ennek elmaradása esetén a CFR Marfa felmondja az együttmûködési megállapodást, melynek következtében meg-
szûnne a közös határtechnológia végzése, vissza kellene állítanunk a tavalyi technológiai rendet, de ezt a MÁV Cargo –
fõként a vállalatunknál jelentkezõ eredményrontó többletköltségek és közvetlen versenyhátrányok (pl. lassú határátlé-
pés) miatt – nem tudja és nem is kívánja vállalni, mert ezzel ellehetetlenítené árufuvarozási tevékenységét ezekben a re-
lációkban.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét és egyúttal javaslom, hogy e tárgyban tartsunk megbeszélést a jövõ héten.

Üdvözlettel.
Kovács Imre 

vezérigazgató-helyettes
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GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
GKM/8564/3/2007

Dr. Borsik János úr 
ügyvezetõ alelnök

Mozdonyvezetõk 
Szakszervezete

Budapest

Tárgy: A Mozdonyvezetõk Szakszervezete által felvetett, a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztetõ problémák

Tisztelt Alelnök úr!

Hivatkozva a 2007. március 29-én kelt levelére az alábbi tájékoztatást adom.

Álláspontom szerint a vasúti közlekedési rendszer átalakítása, a többszereplõs versenypiaci modellre történõ áttérés valamennyi ma-
gyar állampolgár közös érdeke. Az átalakítás nyilvánvalóan egy hosszadalmas folyamat, ezért a liberalizált piac mûködésének tapasz-
talatai és az európai közösségi szabályozás változása a magyarországi vasúti közlekedés intézményrendszerének, valamint jogszabályi
környezetének folyamatos felülvizsgálatát teszik szükségessé.

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 4. §-ának (2) bekezdése közlekedési igazgatási szerv-
ként a vasúti igazgatási szervet és a vasúti közlekedési hatóságot jelöli meg. A Kormány vasúti igazgatási szervként a Magyar Vasúti Hi-
vatalt jelölte ki a 275/2006. (XII. 23.) Korm. rendelettel, vasúti közlekedési hatóságként pedig a Nemzeti Közlekedési Hatóságot a
263/2006. (XII. 20.) Korm, rendelettel. A vasúti közlekedési tevékenységek végzéséhez szükséges mûködési engedély kiadásának egyik
feltétele, hogy a kérelmezõ vasúti társaság megfeleljen a szakmai alkalmasság követelményének. A követelmények teljesítését nemcsak
a mûködési engedély iránti kérelem benyújtásakor, hanem évente egyszer, illetve a vasúti igazgatási szerv arra irányuló eljárása során
is kötelesek a vasúti társaságok igazolni [45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet].

A vasúti közlekedési hatóság által kiadható vasútbiztonsági tanúsítvány, kiegészítõ tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély feltétele;
hogy a vasúti társaság nyilatkozzon a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkakörben foglalkoztatott személyek számáról, to-
vábbá ezen személyek megfelelõ képzettséggel való rendelkezésérõl [40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet].
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a vasúti társaság felelõs ezen munkakörökben foglalkoztatottak számára nyújtott képzésért és a
képesítés színvonaláért. A vasútbiztonsági és a kiegészítõ tanúsítvány, valamint a vasútbiztonsági engedély kiadásának feltételeit éven-
te kell igazolni a vasúti közlekedési hatóság részére, továbbá a vasúti közlekedési hatóság ellenõrzi a képzések és a bizonyítványok elõ-
írásoknak való megfelelését.

Amennyiben a Mozdonyvezetõk Szakszervezete megalapozottan feltételezi, hogy valamely vasúti társaság nem felel meg a mûködési
engedély, a vasútbiztonsági és kiegészítõ tanúsítvány, valamint a vasútbiztonsági engedély feltételeinek, akkor a vasúti igazgatási szerv-
nél, illetve a vasúti közlekedési hatóságnál eljárás indítását kezdeményezheti. Ezen eljárások kezdeményezését csak megfelelõen bizo-
nyítható esetben tartom célszerûnek, mert a vasúti közlekedési piac fejlõdésének szempontjából nem szerencsés, ha a piaci szereplõk
közötti versenyhelyzet a versenytársak ellen kezdeményezett indokolatlan eljárásokban is megnyilvánul.

Álláspontom szerint a levelében felsorolt problémák Közül „a mozdony és a vasútvonal ismeretének hiánya” szubjektív módon meg-
ítélhetõ kategória, így annak megfelelõ ellenõrzésére nem látok megoldást. A mozdonyvezetõk által – elegendõ pihenõidõ nélkül – le-
dolgozott munkaórák számának ellenõrzése a hatályos szabályozás alapján nem tartozik a Nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörébe.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság irányítási jogkörben történõ egyedi utasítását csak abban az esetben tartom megfontolandónak, ha a
Tisztelt Elnök úr pontosan meghatározza, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság mely – jogszabályban foglalt – feladatának nem tett
eleget határidõben.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2007. január 1-jén történt megalakulásával összefüggésben kitûzött legfontosabb céljaink egyike a vas-
úti hatóság munkájának megerõsítése volt. A Hatóság a munkáját, ellenõrzési tevékenységét ugyanakkor a hatályos jogszabályi rendel-
kezések alapján köteles végezni. Tájékoztatom Tisztelt Alelnök Urat, hogy a vasúti közlekedés biztonsága szempontjából rendkívül fon-
tos mozdonyvezetõi munkakörrel kapcsolatos európai közösségi szabályozás felülvizsgálata jelenleg is zajlik. Az Európai Unióban zaj-
ló jogalkotási tevékenységhez kapcsolódóan a hazai jogszabályok átvizsgálása is folyamatban van. E felülvizsgálat során megvizsgáljuk
azt is, hogy miként lehetne a vasúthatósági ellenõrzések hatékonyságát növelni, illetve a Hatóság hatáskörét a jelenleginél szélesebb
körben kiterjeszteni a munkaidõre vonatkozó elõírások betartásának, a képzések megfelelõ színvonalának ellenõrzésére. A Vtv. 88. §-
a (2) bekezdésének 12. pontja felhatalmazza a közlekedésért felelõs minisztert az egyes vasúti munkaköröket betöltõ szakemberek kép-
zésének és vizsgáztatásának szabályait tartalmazó rendelet megalkotására, amelyben fontosnak tartom a megfelelõ ellenõrzési rend-
szer kialakítását is. A rendelet elõkészítésén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közösen dol-
gozik, a rendelet tervezetének késõbbi szakmai egyeztetésébe a munkavállalói érdekképviseletek bevonását is szükségesnek tartom.

Budapest, 2007. április 13.

Tisztelettel: Dr. Kóka János
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Budapest, 2007. 05. 09.

Dr. Kóka János úr
miniszter 
részére
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Budapest
Pf: 111.
1880

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Ön válaszát nem áll módunkban elfogadni, mert nem tájékoztatást, hanem haladéktalan intézkedést kértünk
az utasokat, a vasútüzem biztonságát veszélyeztetõ gyakorlat megszüntetése érdekében. 

A „többszereplõs versenypiaci modellre történõ áttérés” senkinek nem ad felhatalmazást a vasúti közlekedés sza-
bályozását meghatározó normatívák megsértésére. 
Jeleztük, hogy több esetben fordultunk a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, eredménytelenül. A nevezett hatóság
az Ön irányítása és ellenõrzése alá tartozik. Ha tehát figyelmen kívül hagyta a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének
bejelentését, akkor ezt csak úgy tehette, hogy a minisztérium vezetése hallgatólagosan tudomásul vette a helyze-
tet. 
Másrészt nem szakszervezetünk feladata a vasúti társaságok mûködési engedélyének vizsgálata. Mi a jogszabály-
sértésekre és az így okozott veszélyhelyzetekre hívtuk fel a figyelmet.

Az Ön válaszából idézve „álláspontom szerint a levelében felsorolt problémák közül, a mozdony és a vasútvonal
ismeretének hiánya, szubjektív módon megítélhetõ kategória, így annak megfelelõ ellenõrzésére nem látok meg-
oldást”. Ez tévedés. A mozdonyok típusismeretérõl számot kell adni a mozdonyvezetõnek, amit nyilván kell tarta-
ni. Döntõen ugyanez vonatkozik a vonalismeretre is. Ez objektív kategória. 

Az Ön válaszából – szubjektív módon – az érdemel figyelmet, amit utoljára írt, miszerint a jelzett jogszabályi felül-
vizsgálatokból, az Európai Unió normatíváira is figyelemmel, rendeletet készít elõ a tárca, melynek során szakmai
egyeztetést tart szükségesnek a munkavállalói érdekképviseletek bevonásával.  
Ez azonban nem megoldás a jelenlegi jogszabályellenes foglalkoztatási gyakorlatra. Ezért kénytelenek vagyunk
megismételni elõzõ levelünk utolsó mondatait.

A Mozdonyvezetõk Szakszervezete felszólítja Önt, hogy haladéktalanul intézkedjen a magyar vasúti közlekedés
biztonsága, az utasok, a munkavállalók védelme érdekében. 
A jogszabályellenes foglalkoztatás balesethez is vezethet. Ezért azonnali beavatkozás szükséges, ellenkezõ esetben
Önt is felelõsség terheli.   

Tisztelettel 

Dr. Borsik János
ügyvezetõ alelnök

MOZDONYVEZET K SZAKSZERVEZETE 
1145  Budapest Bácskai utca 11. 
Tel./fax: 220-3822, 220-4561, 
                221-2230, 221-4026 
Vasúti:  01/16-62, 19-90, 21-87, 18-40 
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Kamarás Miklós úr
elnök
MÁV Zrt. 
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Mozdonyvezetõk Szakszervezetének tagjai növekvõ aggodalommal látják a különbözõ sajtóhíreket a MÁV Zrt.
és saját jövõbeni helyzetükrõl. 

A kiszivárgott (kiszivárogtatott) hírek szerint újabb vonalbezárásokra és a személyszállító vonatok számának
drasztikus csökkentésére készültek javaslatok a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára. Ezek a tervek
– túl a szolgáltatás visszaesésén – fenyegetik a vasutas munkahelyeket, a foglalkoztatottságot. A következmények
kihatnak a mozdonyvezetõi munkakörre is. Arra a munkakörre, amelyben 1990 óta létszámcsökkentés nem volt,
tehát teljes a foglalkoztatási biztonság. 

Ön, az egyik televíziós interjúban olyan mûhelymunkáról beszélt a MÁV Zrt. és a GKM között, amely hivatott lesz
annak megválaszolására, hogy „hol van az a közszolgáltatási méret, amit az ország finanszírozni tud egy ilyen kon-
vergencia-program mellett”. Ön mit javasolt a vasút közszolgáltatási „méretére”?

Amennyiben a társadalom, a vasutasok, a mozdonyvezetõk nem kapnak megfelelõ idõben és módon tájékoztatást
a jelzett elképzelésekrõl, döntésekrõl, feszültségek alakulhatnak ki a MÁV Zrt. körül és a munkavállalók körében. 

Tisztelt Elnök Úr!

Kérjük, hogy haladéktalanul tájékoztassa a Mozdonyvezetõk Szakszervezetét (is) a tervezett változtatásokról, kü-
lönös tekintettel a mozdonyvezetõk foglalkoztatási biztonságárra. 
Amennyiben erre nem kerül sor, a Mozdonyvezetõk Szakszervezete rendkívüli küldöttközgyûlést hív össze, ame-
lyen döntések születhetnek a munkahelyek védelmérõl, a tiltakozás módjáról, eszközérõl. 

Budapest, 2007. április 23.

Tisztelettel 

Dr. Borsik János
ügyvezetõ alelnök

MOZDONYVEZET K SZAKSZERVEZETE 
1145  Budapest Bácskai utca 11. 
Tel./fax: 220-3822, 220-4561, 
                221-2230, 221-4026 
Vasúti:  01/16-62, 19-90, 21-87, 18-40 



Tisztelt Kollégák!

A MOSZ Ügyvivõ Bizottsága legutóbb tárgyalt a Küldöttközgyû-
lés által már ismert szegedi tagkizárásokról. Az érintettek felleb-
beztek a határozat ellen, így a döntés küldöttközgyûlési határozat-
tal hozható meg, Alapszabályunk rendelkezése szerint.

Ennek kapcsán merült fel a kettõs szakszervezeti tagság problé-
mája. Közismert, hogy annak idején a MOSZ ellenében alakult a
Gépészek Szakszervezete, de megerõsödni nem tudott. A közel-
múltban ez a szakszervezet „típusismereti oktatásokat“ szervezett
Budapest Ferencváros mozdonyüzemeltetési telephelyen. A rész-
vételnek két feltétele volt, egyrészt a jelentkezõk lépjenek be a ne-
vezett szakszervezetbe, másrészt a „képzésre“ szabadidejüket ve-
gyék igénybe. Mindazok, akik ezt megtették, tagjai lettek a másik
szakszervezetnek is úgy, hogy a MOSZ-ból nem léptek ki. Ezzel lét-
rejött kettõs szakszervezeti tagságuk. A mintegy 70 fõ esetében a
szegedi tagcsoport döntött néhány kolléga kizárásáról, mások tag-
csoportok nem.

A MOSZ Alapszabálya rendelkezik a kettõs tagságról: „A MOSZ
tagja más szakszervezetnek is tagja lehet. A második és további
tagsági viszony tényérõl és létrejöttérõl a MOSZ tagja köteles saját
tagcsoportját írásban tájékoztatni. A többes tagsággal rendelkezõ
tag tisztségre nem jelölhetõ és nem választható.“

Az Ügyvivõ Bizottság ülésén felmerült, hogy esetleg változtatni
kellene ezen a szabályon.

A MOSZ alakulása idején úgy láttuk, nincs akadálya a kettõs
tagságnak, de ott elsõsorban a VSZ-bõl ki- és átlépõ tagokra gon-
doltunk. Akkor, erre, közös döntésünk alapján szükség is volt. Má-
ra változott a helyzet, a kérdés az, hogy változzon-e az alapszabály
ezen rendelkezése? De elõbb nézzünk néhány példát.

A kettõs tagság szabályozása általában három változatban fordul
elõ a többi szakszervezetnél. Vagy egyáltalán nem rendelkezik er-
rõl, vagy tiltja, vagy megengedi. A Vasutasok Szakszervezetének
alapszabálya nem ismeri a kettõs tagság jogintézményét, ugyanígy
a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete sem. A Postások
Szakszervezete kifejezetten tiltja, a Légiforgalmi Irányítók Függet-
len Szakszervezete is tiltja „a LIFSZ tagjai nem lehetnek tagsági vi-
szonyban más szakszervezetekkel“. A Mentõdolgozók Önálló
Szakszervezete szerint „a MÖSZ elismeri, hogy tagja más szakszer-
vezetnek vagy érdekképviseletnek is egyidejûleg tagja lehet“.

Mindezek alapján megkerülhetetlen elgondolkodni azon, hogy
maradjon-e így az alapszabályi rendelkezés, vagy változzon, akkor
hogyan. Döntõen három javaslat merülhet fel. Ne rendelkezzen a
kettõs tagságról az alapdokumentum, kifejezetten tiltsa meg, vagy
bizonyos feltételekkel ne tiltsa meg. Errõl, természetesen csak a
Kongresszus dönthet.

Üdvözlettel:
Dr.Borsik János 

ügyvezetõ alelnök

Országos delegáló értekezlet 2007. április 4.
Az ország minden pontjáról érkeztek az üzemi tanácsok képvise-
lõi, üzemi megbízottak, hogy megválasszák a 13 fõs Központi Üze-
mi Tanácsot. Az üzemi tanácsnokok a jelölések elhangzása után
nyílt szavazással egyenként döntöttek a testület összetételérõl. A
végeredményben visszatükrözõdik valamennyi üzletág képviselete.
Bodnár József Pályavasúti Üzletág TEB- Miskolc, Cseh Béla Zoltán
Gépészeti Üzletág- Miskolc, Csire Zoltán Könyvelõ egység- Debre-
cen, Dörnyei Szilárd Gépészeti Üzletág- Pécs, Fábián Kálmán Pá-
lyavasúti Üzletág- Szombathely, Horváth István Pályavasúti Üzletág
Forgalom- Budapest, Károlyi Csaba Gépészeti Üzletág-Pécs, Klupta
István Szesza- Debrecen, Nagy Róbert Pályavasúti Üzletág Forga-
lom- Pécs, Skarbit Barna Gépészeti Üzletág-Debrecen, Szabó Ilona
Szesza- Pécs, Szónok József Gépesített Rakodási Csomópont-Zá-
hony, Vadkerti Zsolt Pályavasúti Üzletág PML- Budapest. A válasz-
tást követõen megtartotta elsõ ülését az új összetételû KÜT. Megvá-
lasztotta elnökének Horváth Istvánt, társelnöknek Fábián Kálmánt,
melyet a jelenlévõ üzemi tanácsok képviselõi tudomásul vettek. 
Soros KÜT ülés: 2007. április 16.
Az ülés az április 4-én megalakult 13 fõs testület újonnan dele-
gált tagjainak bemutatkozásával kezdõdött. Ezt követõen a KÜT
munkáját segítõ bizottságokat és azok vezetõit választotta meg
a testület, majd a KÜT elnöke javaslatot tett a területi referensek-
re, melyet egyhangú támogatás fogadott. A testület felhatalmazta a
KÜT elnökét az Üzemi Megállapodás megkötésére, majd elfogadta
a KÜT ügyrendjét.
Második napirendként szerepelt a ZáLoRaSz ZRt-hez történõ te-
vékenység kihelyezés végrehajtásához átadott írásbeli tájékoztató
szóbeli kiegészítése Zsoldos Marianna humánerõforrás igazgató ré-
szérõl. Az írásos elõterjesztéssel kapcsolatban a Vasutasok Szakszer-
vezete kifogást nyújtott be melyben, elsõ körben nem született
megállapodás, kezdte tájékoztatóját Zsoldos Marianna. A Záhony

területén mûködõ üzemi tanácsok kérdéseit Szónok József KÜT-tag
tolmácsolta, melyekre Szamos Alfonz Pályavasúti Fõigazgató vála-
szolt. A nagyon sok idegen szóval tûzdelt elõterjesztésben a szerzõ-
dés engedményezésével, a környezetvédelmi elõírások betartásával
is foglalkozott válaszában a fõigazgató. A munkavállalókat érintõ
közvetlen kérdések a tevékenységi kör bõvítése, a jogutódlás és az 
ehhez kapcsolódó juttatások, a szolgálati lakás, a bérlakás, a me-
netkedvezmény vonatkozásában visszatérõként merültek fel. A la-
káskoncepcióban egy átfogó új megoldás szükséges, a tevékenység-
kihelyezés valamint a privatizációban érintett munkavállalók irá-
nyában. A menetkedvezménnyel kapcsolatban új elõterjesztés
készül 2008. január 1-tõl. Jelenleg a vasúti törvény és a 179/2004.
sz. kormányrendelet szerint kell eljárni. A tevékenység-kihelyezés
célja az, hogy a pályavasút tevékenységi körébõl a nem pályavasúti
alaptevékenységek kikerüljenek, a profil tiszta mûködés kialakítása
megtörténjen. Az átrakási és ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenysé-
gek technikai, technológiai fejlesztéséhez szükséges források tõke-
bevonással biztosíthatók legyenek. Célja továbbá az, hogy a szük-
séges döntések oly idõben megszülessenek, amely lehetõvé teszi a
ZáLoRaSz ZRt. tevékenységének megkezdését, az erõforrások át-
csoportosítását, valamint a fölössé váló erõforrások további sorsá-
nak rendezését 2007. július elsejéig. A tervezett tevékenység-kihe-
lyezésbõl adódó szervezetracionalizálás a PML és TEB szakterüle-
tek szervezeti egységeit nem érinti. A KÜT a tervezett átalakítást
csak akkor támogatja, ha valamennyi munkavállaló számára bizto-
sított a foglalkoztatás. Ehhez az szükséges, hogy a tervezettnél sok-
kal szélesebb körû tevékenységet végezhessen a megalakuló társa-
ság.

Az egyebekben a KÜT elnöke bejelentette, hogy a pécsi terület
vonatfel- és átvevõi is megkapták az év végi szociális támogatást,
valamint egy öt gyermekes család is utólag részesült a segélybõl.

10 2007. május
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Az elmúlt évek hagyományinak folytatásaként immár kilencedik
alkalommal kerül megrendezésre a munkavédelem aktuális kérdé-
seit tárgyaló konferencia a munkavédelmi tisztségviselõk, képvise-
lõk, foglalkozás-egészségügyi orvosok, szakasszisztensek és mun-
kavédelmi szakértõi tevékenységet ellátók részére. Az Érdekvédel-
mi Tanácsadó Szolgálat (ÉTOSZ) és a Mûszaki és
Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Vas megyei
szervezetének rendezésében. (www.szombathely.mtesz.hu)

A konferenciának különös aktualitást ad, hogy 2007. január 1-
vel jelentõs mértékben módosult a munkavédelemrõl szóló 1993.
évi XCIII. számú törvény. A módosított törvény alapján a Kormány
a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel
kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és
munkaügyi hatóságként az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Felügyeletet (OMMF) jelölte ki.(www.ommf.hu)

Az egységes munkavédelmi felügyelet új feladatokkal és jogosít-
ványokkal felruházva, megújult stratégiával lép fel a munkavédel-
mi helyzet javításáért. Változni fog a regionális felügyelõségek szer-
vezete, feladata. 

Prioritást élvezett a társadalombiztosítást érintõ változások és a
változások érdekvédelmi helyzete. Elemezve lett a munkavédelmi
érdekképviselet, a munkavédelmi bizottságok, a központi munka-
védelmi bizottságok, a paritásos munkavédelmi testületek tevé-
kenysége, munkájuk továbbfejlesztésének lehetõsége. A rendez-
vény a munkavédelemrõl szóló törvény elõírásai szerint megvá-
lasztott munkavédelmi képviselõknek alap és éves továbbképzést
az elmúlt évekhez hasonlóan magába foglalta, melyrõl az akkred-
itációs lajstrom számmal ellátott intézmény igazolást adott ki. Fi-
gyelembe lett véve a három napos rendezvény összeállításakor az
Országos Érdekegyeztetõ Tanács Munkavédelmi Bizottságának
ajánlása, ami megfelel a MTESZ akkreditált felnõttképzési, tovább-
képzési tematikájának. A konferencia programjának összeállítása-
kor biztosítva lett, hogy a résztvevõk az egyes témák elismert szak-
embereinek elõadásainak alapján tájékozódjanak a változásokról,
aktualitásokról: 

A munkavédelmi érdekegyeztetés helyzetérõl országos ágazati
és munkahelyi szintû továbbfejlesztésérõl, lehetõségeirõl Borhidi
Gábor az OÉT Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói oldal ügy-
vivõjétõl hallottunk elõadást.

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelõségek fel-
adatairól az egységes felügyeleti stratégia hatékonyabb ellátását
Papp István az OMMF elnöke ismertette. 

Fekete István igazgató az OMMF Nyugat-Dunántúli Munkavé-
delmi Felügyelõségérõl az OMMF tapasztalatait elemezte súlyos,
csonkolásos munkabalesetek vizsgálatánál és elemezte a célvizsgá-
latok eredményeit. Súlyponti kérdéssé emelte az OMMF-ek regio-
nális tevékenységét ez ügyben.

Szintén a felügyelet részérõl Eõry Tiborné fõosztályvezetõ-he-
lyettessel lett elemezve az egyéni védõeszközök kiválasztásának és
használatának jelentõsége a munkabalesetek és foglalkozási meg-
betegedések megelõzésében. Az egyéni védõeszközök megfelelõ-
ség tanúsítását, a gyártás minõségirányításának és ellenõrzésével
összefüggõ új követelményrendszert.

A társadalombiztosítás rendszerének változásai, a nyugdíjrend-
szer átalakítása, ez irányú jogszabályok változásai, a baleseti ellá-
tásra vonatkozó jogi változások témakörei váltottak ki intenzív ér-
deklõdést és figyelmet Soósné Bölczy Brigitta társadalombiztosí-
tási szakértõ elõadásában.

Az érdekvédelmi tevékenység talán legnagyobb változásait, mó-
dosításait átölelõ témakört mind a társadalombiztosítás, mind a
munkavállalói oldalról elemezve lett. A nyugdíj rendszerek – kor-

kedvezmény viszonya, a foglalkozási megbetegedések vizsgálata
és hasonló konzultatív kérdéscsoportok csak megerõsítették a szín-
vonalas elõadás és az idõ rövidségének viszonyát. 

A szakmai házigazda (mint mindig most is) Hartai Ferenc mun-
kavédelmi szakértõ Munkavédelmi Képviselõként alapítvány
(www.mvkepviselo.hu), ÉTOSZ munkatársa. 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységek ok-
tatását, továbbképzését több intézet, intézmény végzi. Azok a
képviselõ kollegák, akik részt vettek ilyen képzéseken jól tudják a
szakmai különbséget képzés – képzés között . A Vas megyei
MTESZ szervezésében az elõadók a szakma elitjei, méltán mond-
ható, hogy a legjobb szakértõk, tanácsadók - Barna Tamás ügyve-
zetõ igazgató minden éves precíz közremûködésével. 

A rendezvények szerénytelenség nélkül a munkavédelmi tevé-
kenységet ellátók legfontosabb találkozója, az új ismeretek forrása.
A rendezvény fóruma kezdetben napi aktuális tennivalókkal foglal-
kozik, majd késõbb – elsõsorban – a jogszabályi változásokkal. Az
elõzõ évhez képest új a vitaindító hozzászólási lehetõség. Elsõsor-
ban a gyakorlati problémák – megoldások – eszközlésére. 

Konzultatív jelleggel folytatva lett a Munkahelyi Egészségvédel-
mi és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR), valamint a Munkahe-
lyi Munkavédelmi Stratégia és Munkavédelmi Program témaköre
is.

Megemlékeztünk április 28.-ról Nemzetközi Emléknap-ról. A
munkahelyi balesetekben megsérült, vagy elhunyt munkavállalók
emléknapjáról. 1996. április 28-án az ENSZ Fenntartható Fejlõdés
Bizottsága ülésén a szakszervezetek megemlékezést tartottak azok-
ról a munkavállalókról, akik munkabalesetekben megsérültek,
megbetegedtek vagy meghaltak. Az elsõ Nemzetközi Emléknap
óta minden év április 28-án egyének és szervezetek világszerte
megemlékeznek az elhunyt, megsérült vagy megbetegedett kolle-
gákról, munkatársakról. 

Köszönöm a figyelmet!
Hornok Béla

MOSZ munkavédelmi referens
munkavedelem@mosz.co.hu

Bükfürdõ, 2007. április
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Mint köztudott az év elején a társadalombiztosítással kapcsolato-
san több változás történt, így megváltoztak a nyugdíjazásra vonat-
kozó szabályok is. A változtatásnak több indoka is volt. Az itthoni
62 éves nyugdíjkorhatárhoz képest az  EU nagy részében  ez 65
év, de vannak országok ahol 67, ill. 68 év a korhatár. Ugyanakkor
a 62 éves korhatárhoz képest a tényleges nyugdíjazási életkor az
öregségi nyugdíjaknál 58,6 év, a rokkantsági nyugdíjaknál 50,3 év.
Az elmúlt egy-két év tapasztalatai szerint az újonnan nyugdíjazot-
tak közel fele rokkantsági nyugdíjas lesz, míg az öregségi nyugdíja-
sok 94%-a a nyugdíjkorhatár elõtt kéri a nyugdíjazását. A korhatár
elõtt nyugdíjazottak kb 20%-a viszont továbbra is dolgozik. A tör-
vénymódosítás célja, hogy a biztosítottak ne a mielõbbi nyugdíjba
vonulásban legyenek érdekeltek, hanem maradjanak aktívak, amíg
egészségük engedik.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapvetõen
3 fejezetre bontja az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat, at-
tól függõen, hogy mely idõpontban fogják azt megállapítani.

1. Öregségi nyugdíj 2008. december 31.-ig
(tehát a jelenlegi szabályozás )

A 62. életév betöltését megelõzõen elõrehozott öregségi nyugdíj-
ra jogosult

a./ az a nõ, aki az 57 életévét betöltötte,
b./ az a férfi, aki a 60 életévét betöltötte,

feltéve, hogy legalább 38 év szolgálati idõt szerzett.
Csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a
személy, aki legalább 33 év szolgálati idõt szerzett és az egyéb jo-
gosultsági feltételeknek megfelel.
A szolgálati idõ számításánál gyermekenként 1 évet (tartósan be-
teg, ill. fogyatékos gyermeknél 1.5 évet) szolgálati idõként kell el-
ismerni annál a személynél aki gyermeket szült, vagy saját háztar-
tásában  legalább 10 éven át nevelt. (max. 3 gyermekig)
Ebben az idõszakban egyetlen lényeges változás a 2007. decem-
ber 31 után nyugdíjba menõknél, hogy az öregségi nyugdíj csak
akkor vehetõ igénybe, ha már nem áll biztosítási jogviszonyban,
vagyis az öregségi nyugdíj megállapításához elõzetesen a munka-
viszonyt meg kell szüntetni!

2. Öregségi nyugdíj 2008. december 31. után

A résznyugdíj és az öregségi nyugdíjminimum megszûnik. Társada-
lombiztosítási öregségi nyugdíjra a 62. életév betöltésétõl az jogo-
sult, aki legalább 20 év szolgálati idõt szerzett.
A 62. életév betöltése elõtt elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosult,
aki

a./ 2012. december 31.-ig az 59. évét betöltötte, és
b./ legalább 40 év szolgálati idõt szerzett, valamint
c./ biztosítási jogviszonyban nem áll.

2012. december 31. után elõrehozott öregségi nyugdíjra az jogo-
sult, aki

a./ a 60. életévét betöltötte, és
b./ legalább 41 év szolgálati idõt szerzett,
c./ biztosítási jogviszonyban nem áll.

A gyermekek után járó kedvezmény már nem érvényesül és egy-
séges a korhatár a nõk és férfiak esetében!

A  korkedvezményre vonatkozó szabályozás egyenlõre nem válto-
zik, 2011-tõl viszont teljesen új korkedvezményes rendszer beve-
zetését tervezik. E téren egyenlõre annyi a változás, hogy a foglal-
koztató (munkáltató) a korkedvezményes munkakörben foglalkoz-

tatott nem nyugdíjas dolgozói után 2008-tól korkedvezmény -biz-
tosítási járulékot fog fizetni

A nyugdíj számítására vonatkozó szabályok

A jelenlegi szabályok szerint a nyugdíj összegét az 1988 január
01.-tõl a nyugdíjazás idõpontjáig elért nettó keresetekbõl számít-
ják. A tényleges kereseteket az infláció miatt évenként csökkenõ
mértékben valorizálják (felnövelik). Pl. az 1990. évi keresetet
10.282-el, az 1991. évit 8.193-al, az 1992 évi keresetet 6.754-el
szorozták fel, stb. Az utolsó 3 évet viszont nem növelik fel.
Abban az esetben, ha az így valorizált összegbõl számított havi
nyugdíjalapunk 202.000.-Ft-nál magasabb, az ezt meghaladó ke-
reseteknek csak meghatározott %-át veszik figyelembe .

2008. január 01. után a nyugdíj-megállapításnál a járulékokkal
(levont egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék) csökkentett
tényleges nettó kereseteket kell figyelembe venni. Korábban ezek
után is járt nyugdíj. Ez a változás jelentõs csökkenést okoz, és ezt
csak részben ellensúlyozza az, hogy az utolsó 3 éves kereseteket is
meg kell növelni az infláció mértékével. Összességében ez mint-
egy 5-8% nyugdíjalap csökkenést eredményez.
Pozitív változás, hogy 40 év szolgálati idõ felett évenként nem 1.5,
hanem 2%-kal emelkedik a nyugdíj mértéke.

2012. december 31. után megállapítandó nyugdíjakat már a brut-
tó átlagkeresetbõl fogják számítani és a  nyugdíj adókötelessé vá-
lik!

A nyugdíjas foglalkoztatottakat érintõ változások

2007. január 01.-tõl a nyugdíj mellett tovább dolgozók 4% termé-
szetbeni egészségbiztosítási járulékot, 2007. április 01.-tõl pedig
8.5% nyugdíjjárulékot fizetnek a munkabérük után.
A  törvény új 83/A.§. alapján a biztosítási jogviszonyban  /munkav-
iszonyban/ álló jogosult kérheti a nyugdíj folyósításának a szünetel-
tetését, legkevesebb egy hónapra. Egyébként a nyugellátás szüne-
teltetésének ezen idõtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minõ-
sül, tehát a nyugdíjhoz kapcsolódó kedvezmények megilletik! 

A 2008. január 01.-én hatályba lépõ új  83./B.§. szerint ha a 62.
életévét be nem töltött nyugdíjas biztosítási jogviszonyban
(munkaviszonyban) áll és az ebbõl származó jövedelme meghalad-
ja az adott évben érvényes havi minimálbér 12 szeresét, ezen éves
keretösszeg elérését követõ hónap elsõ napjától az adott tárgyév
december 31.-ig, de legfeljebb a 62. életév betöltéséig a nyugdíj-
folyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.
Tehát aki 2007. december 31. után lesz nyugdíjas  (62. életéve
elõtt) és nyugdíj mellett tovább dolgozik, a két ellátást egyidejûleg
csak addig kaphatja, amíg az adott évben az összes bére el nem éri
az érvényes minimálbér 12-szeresét. Ezt követõen a nyugdíját nem
folyósítják, amíg el nem éri a 62. életévét.

A fenti szabály nem vonatkozik azokra, akiknek a nyugdíját 2007.
december 31. elõtt állapították meg. Õk a saját jogú nyugellátás
szüneteltetésére csak a 2009. december 31. után végzett jövede-
lemszerzõ tevékenység esetén lesznek kötelesek. Természetesen
csak akkor, ha addig a 62. életévüket még nem töltötték be.

Dr. Arany József
jogtanácsos
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A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer változásai
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Válassza az egészséget!
A Vasutas Egészségpénztár
május 2-án küldöttközgyû-
lést tart a MÁV Cargo szék-
házában. A küldöttek a
2006. évi mérleget, vala-
mint az Igazgatóság beszá-
molóját tárgyalják meg.

2007. június elsejétõl jelentõs változások várhatók az egész-
ségpénztárak által nyújtható szolgáltatások tekintetében.
Megkértük Deák Zoltánt a pénztár ügyvezetõ igazgatóját,
hogy adjon tájékoztatást, a pénztártagokat érintõ legfonto-
sabb kérdésekrõl.

– Melyek a legfontosabb változások, amelyek a pénztártago-
kat érintik 2007. június 1. után?
– Az egészségpénztárak által nyújtható szolgáltatások körét és
feltételeit szabályozó 263/2003. (XII.24.) kormányrendelet
2007. június elsejétõl jelentõsen módosul. A módosítások kö-
zött kedvezõ és kedvezõtlen hatások egyaránt vannak.
Kedvezõtlen hatás, hogy bizonyos szolgáltatások a korábbi
adómentes körbõl adókötelessé válnak.
Az egészségpénztár 2007. május 31-ig adómentesen, 2007. jú-
nius 1-tõl életmódjavító szolgáltatásként adókötelesen nyújt-
hatja az alábbi szolgáltatásokat:
természetgyógyászati szolgáltatások, rekreációs üdülés, sport-
eszköz vásárlása és bérlése, sportolás, fog- és szájápolók,
gyógyteák, nem gyógyszertárban vásárolt OGYI engedélyes ter-
mékek árának támogatása, életmód javítását elõsegítõ kúrák
(pl. fogyókúra, léböjt kúra stb.) támogatása. Ez azt jelenti, hogy
ha a pénztártag ilyen szolgáltatást vesz igénybe, ez megjelenik
adóköteles kifizetésként a 2007. évi adóigazolásán.
Kedvezõ hatás ugyanakkor, hogy az egészségpénztári szolgálta-
tások nagyobb részét (a tagoknak kifizetett szolgáltatási érték
80%-a) továbbra is adómentesen téríthetjük tagjaink részére. A
szolgáltatás igénybevételének a feltételeiben kedvezõ változás,
hogy kevesebb szolgáltatás kifizetéséhez kell orvosi igazolást
benyújtani. valamint megszûnik az rekreációs, egészségügyi és
gyógyüdülés valamint a sporteszköz szolgáltatás igénybevételé-
nél korábban elõírt elõzõ év végi egyenleg korlát.
– A mozdonyvezetõ kollégák továbbra is nyaralhatnak a
MÁV Hotels üdülõiben az egészségszámlájuk terhére?
– A Kormányrendelt értelmében a pénztár továbbra is adó-
mentesen térítheti a gyógy-, és egészségügyi üdülést. A MÁV
Hotels-el kötött szerzõdésünk szerint a szolgáltató vállalja,
hogy megfelel az egészségügyi üdülés feltételeinek, a moz-
donyvezetõ kollégák továbbra is igénybe vehetik a pénztár
egyik legnépszerûbb szolgáltatását, adómentesen. Ugyanez vo-
natkozik a Hunguest Hotels és a Danubius szállodáinak több-
ségére. Amelyik szolgáltató nem tudja biztosítani az egészség-
ügyi, vagy gyógyüdülés feltételeit, felmondjuk a kártyaelfoga-
dói  szerzõdést.
– Mi várható a sporteszközök vásárlása esetén?
– Sajnos ezt a szolgáltatást csak akkor térítjük, ha a pénztártag
készpénzfizetési számlát küld be és nyilatkozik, hogy kéri az
adóköteles szolgáltatást. A sporteszköz boltokkal 2007. május
31-i határidõvel a kártyaelfogadói szerzõdéseket felmondtuk.
– Ha már a témánál vagyunk, sportolást, pályabérletet sem
térít adómentesen a pénztár?
– A pénztárban az egészséges életmódot elõsegítõ sport- és fit-

ness szolgáltatással összefüggõ tevékenységek támogatása, az
amatõr, hobbiból ûzött sporttevékenységhez közvetlenül kap-
csolódó kiadás számolható el. Elszámolható többek között:
uszodabérlet, belépõjegy, teremfoglalkozásokon részvételre jo-
gosító tagdíj, pályabérleti díj, nevezési díj, részvételi díj amatõr
versenyen vagy sportrendezvényen, sporttal összefüggõ oktatá-
si díj, stb. A sportolás az egészségtervben foglalt javaslat alap-
ján, prevenciós céllal történõ igénybe vétel esetén nem minõ-
sül életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásnak, ezért SZJA
mentesen elszámolható. Egészségtervben foglalt javaslat nélkül
elszámolása adóköteles.
– Mi történik, ha a pénztártag adóköteles szolgáltatást vesz
igénybe 2007. június elseje után?
– Az adóköteles életmódjavító szolgáltatások körébe tartozó
szolgáltatások igénybe vétele esetén a pénztártagnak az össze-
vont adóalapba tartozó jövedelme keletkezik és SZJA fizetési
kötelezettség terheli. 
A Pénztár nem köt kártyaelfogadási (telefonos zárolási) szerzõ-
dést olyan szolgáltatókkal, amelyek kizárólag életmódjavító
egészségpénztári szolgáltatást nyújtanak.
A Pénztár az adóköteles életmódjavító egészségpénztári szol-
gáltatásokra vonatkozó készpénzfizetési számla ellenértékét
akkor téríti meg a tag részére, ha a tag ezt a „Nyilatkozat élet-
módjavító szolgáltatások igénybevételére” elnevezésû nyom-
tatványon írásban kéri. A nyilatkozat visszavonásig érvényes, a
már elszámolt, kifizetett számlák tekintetében nem módosítha-
tó.
Adóköteles életmódjavító szolgáltatás ellenértékének tag részé-
re történõ kifizetése esetén a Pénztár a hatályos jogszabályok
szerint levonja a 36% személyi jövedelemadót, és az SZJA-val
csökkentett összeget utalja át a tag felé.
Kártyás (telefonos zárolással történõ) vásárlás esetén, ha a
pénztártag nem rendelkezik a számla kifizetésének idõpontjá-
ban érvényes nyilatkozattal, a Pénztár levélben felhívja figyel-
mét az életmódjavító szolgáltatás adókötelezettségére. A pénz-
tártagnak lehetõsége van megküldeni nyilatkozatát az adóköte-
les igénybevételhez, vagy 30 napon belül a szolgáltatás
ellenértékét visszatéríteni. Visszatérítés esetében adófizetési
kötelezettsége nem keletkezik.
– Az új egészségügyi kiadásokat, vizitdíjat, kórházi napidíjat
téríti az egészségpénztár?
– A vizitdíj és a kórházi napidíj a Pénztárban a pénztártag és
szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozók nevére kiállított
számla vagy névre szóló nyugta alapján is elszámolható. 
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A vizitdíj és a kórházi napidíj elszámolásához nem szükséges,
hogy az egészségügyi szolgáltató szerzõdésben álljon a Pénz-
tárral, vagyis a vizitdíj és a kórházi napidíjra vonatkozó számla,
nyugta minden olyan egészségügyi szolgáltatótól elfogadható,
aki a vizitdíj vagy kórházi napidíj beszedésére, megfizettetésé-
re a jogszabály alapján jogosult.
A Pénztár a számviteli törvény alapján kizárólag eredeti bi-
zonylatot fogadhat be és elszámolt (kifizetett bizonylatot) nem
adhat vissza sem a pénztártagnak, sem az esetleges kérésére a
jegyzõnek. 
– Mi történik, ha húsznál többször megy orvoshoz valaki?
– Azt javasoljuk tagjainknak, hogy a 20. alkalom elérése elõtt
csak akkor küldjék be a pénztárba a vizitdíj nyugtákat (számlá-
kat), ha biztosak abban, hogy az adott TAJ számra naptári éven
belül nem érik el a 20-20 alkalmat (külön kell számolni a házi-
orvosi alapellátás és a járóbeteg-szakellátás során kapott bi-
zonylatokat). Az, aki várhatóan meghaladja a 20-20 alkalmat,
csak akkor küldje be ezeket a bizonylatokat, miután a 20 alkal-
mat meghaladó vizitdíj visszaigénylését követõen az elsõ 20 al-
kalomra vonatkozó (jegyzõ által ellenjegyzett) bizonylatokat
visszakapta. 
A vizitdíj, kórházi napidíj igénylésére vonatkozóan a pénztár-
ban elévülési idõ nincs, a jegyzõ által a 20. alkalmat meghala-
dóan fizetett vizitdíj megtérítését követõen visszaadott eredeti
bizonylatok a pénztárban elszámolhatók. 
– Orvosi javaslat kell még valamelyik szolgáltatáshoz?
– A jogszabály több szolgáltatás igénybevételéhez orvosi javas-
lat meglétét írja elõ (látás- és hallásjavítás gyógyászati segédesz-
közei, otthoni gondozás, szanatórium, gyógyfürdõ-kórház, klí-
magyógyintézet kezelései, gyógyfürdõ-kezelések, közfürdõk
gyógykezelése stb.).
Az orvosi javaslatot kiállíthatja háziorvos, üzemorvos, szakor-
vos, nem szükséges, hogy szerzõdésben álljon a pénztárral (ha
a javaslatot az orvos csak külön díjazás ellenében állítja ki, a ja-
vaslat elkészítésére vonatkozó számla kifizetéséhez már szük-
séges a szolgáltatói szerzõdés megléte).
Orvosi javaslatnak fogadja el a pénztár a szemüveg kiváltásá-
hoz kiadott rendelvény vagy a gyógyfürdõ beutaló másolatát is.
Orvosi javaslatnak minõsül a személyes egészségtervben az or-
vos által meghatározott, Pénztártag (szolgáltatásra jogosult kö-
zeli hozzátartozó) által elfogadott szolgáltatás is. Ebben az eset-
ben külön orvosi javaslat nem szükséges.
Az orvosi javaslatot a pénztár nyilvántartja, annak érvényessé-
gén belül nem szükséges ismételten küldeni minden egyes
számlabeküldéskor.
Orvosi javaslattal az kell rendelkezzen, aki a szolgáltatást igény-
be vette (tag vagy hozzátartozó).
– Ennyi szigorítás után milyen jó hírt tud elmondani az
egészségpénztárról?
– A Vasutas Egészségpénztár ismét eredményes évrõl számol-
hat be küldötteinek. A pénztár taglétszáma 2006. december
31-én 33.350 fõ volt, vagyona 2 milliárd 894 millió Ft . 2006.
évben összesen 2 milliárd 627 millió Ft bevétel érkezett,  és
2 milliárd 284 millió Ft szolgáltatást fizetett ki tagjai részére, ez
közel 248 ezer, munkanapokon átlagosan ezer db számla uta-
lását jelentette, 9,1 millió Ft összegben. A Pénztár a rendelke-
zésre álló szabad pénzeszközeit folyamatosan befektette, biz-
tonságos befektetésekre törekedve.
Az egyéni egészségszámlákon átlagosan 7,6 hozamot írtunk jó-
vá. Figyelembe véve az elmúlt év KSH szerinti éves inflációt
(3,9%), tagjaink 3,7 százalék reálhozamot értek el. Fontos ki-

emelni, hogy az egészségpénztár által az egyéni számlán jóvá-
írt hozam továbbra is kamatadó-mentes.
– Úgy tudom, hogy a pénztár jól szerepelt a MÁV Zrt mun-
kavállalók. 2007. VBKJ keret jegyzésénél.
– Megtisztelõ, hogy a vasutas munkavállalók 2006. év után
2007-ben is a VBKJ keret juttatási formái közül a legnagyobb
összegben a Vasutas Egészségpénztárt választották. Remélem,
hogy a jogszabályi változások ellenére jövõre is hasonló ered-
ménnyel szerepel pénztárunk.
– Egy éve új székházában szolgálja ki ügyfeleit az egészség-
pénztár. Ez a váltás hogyan befolyásolta a munkaszervezet
és a pénztártagok viszonyát?
– Az a tapasztalat, hogy tagjaink elégedettek, hogy a félfogadás
kulturált ügyféltérben, nyugodt körülmények között történik.
Az ügyfélszolgálaton folyamatosan 5 munkatársunk foglalkozik
a személyes ügyfelekkel, valamint a telefonon érdeklõdõkkel.
Az elmúlt egy évben felgyorsult a szolgáltatások kifizetésének
határideje, ma már 3 munkanap alatt teljesítjük a szolgáltatási
igényeket. Ezek alapján, úgy érzem helyes döntés volt a saját
székház vásárlása.

Köszönöm a válaszokat és eredményes munkát kívánok a
pénztár dolgozóinak!

K. L.

A Vasutas Önkéntes- és
Magánnyugdíjpénztár 

Önkéntes Pénztári
Ágazatában 

területi küldötteiként megválasztott 
mozdonyvezetõ kollégák: 

Budapest: Czékus Sándor Szolnok 
Harsányi Dezsõ Bp. Ferencváros 

Debrecen-Záhony: Gyüre Ferenc Záhony 
Miskolc: Laczai Lajos Miskolc-Rendezõ 
Pécs: Dörnyei Szilárd Dombóvár 
Szeged: Balogh György Szeged 
Szombathely: Horváth György Szombathely
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Hiányos a sztrájktörvény
Törvényesen meg lehet lepni egy sztrájkkal a reptér közönségét,
igaz, ezt a módszert nem szokás alkalmazni. 
Hiányos a magyar sztrájktörvény – legalábbis erre lehet következ-
tetni abból, hogy az egyes munkavállalói csoportok a munkabe-
szüntetés elõtt akár két órával is bejelenthetik, hogy többórás
sztrájkot kezdenek. Igaz, ezzel a munkáltatónak vélhetõen nem
okoznak meglepetést, mert például bértárgyalások idején egyre
több helyen fajul odáig a konfliktus, hogy sztrájkkészültségben
folynak az egyeztetések. Így volt ez a repülõtéri dolgozókat érintõ
béralku során is, amikor kedden a szakszervezetek azzal álltak elõ,
hogy 17 és 20 óra között sztrájkolnak Ferihegyen. 
A sztrájktörvény egyik avatott szakértõjét arról kérdeztük: mindez
szabályszerûen történt-e? Kiderült: a hazai jogszabály nem fogal-
maz egyértelmûen arról, elõzetesen hány órával kell bejelenteni a
munkabeszüntetést. Annyit ír elõ, hogy annál a munkáltatónál,
amely a lakosságot érintõ tevékenységet végez - mint a közforgal-
mú tömegközlekedés, távközlés, víz-, gáz- és egyéb energiaszol-
gáltatás -, azt kell szem elõtt tartani, hogy a sztrájk az elégséges
szolgáltatást ne gátolja. A nemzetközi légi forgalom nem tekinthe-
tõ közforgalmú közlekedésnek. Más kérdés, hogy a repülõtériek
eljárása legalábbis a sztrájktörvénnyel való visszaélésnek tekinthe-
tõ, s az utasokkal szembeni etikai-morális kérdést is felvet. 
A hazai sztrájkok története szerint leginkább a vasutasok szánják
el magukat a nyomásgyakorlás legkeményebb eszközének beveté-
sére. A Mozdonyvezetõk Szakszervezetének ügyvezetõ alelnöke,
Borsik János lapunknak azt mondta: arról, hogy munkabeszünte-
tésre készülnek, nem csak a munkaadót értesítették, minden alka-
lommal tájékoztatták az utazóközönséget is. A sztrájkot megelõzõ-
en pedig rendre megállapodtak a sztrájk technikai lebonyolításá-
ról, a még elégséges szolgáltatásról is. Ez egyébként a nemzetközi
gyakorlatban is így van. Például Olaszországban vagy Franciaor-
szágban munkaügyi konfliktus esetén több nappal elõbb bejelen-
tik a sztrájk pontos dátumát, idõtartamát. 

Kun J. Erzsébet 
Forrás: Népszabadság

Nincs baj a sztrájktörvénnyel
Többen felvetették a sztrájktörvény módosítását, miután óriási ká-
oszt okozott Ferihegyen a földi kiszolgálást végzõ dolgozók mun-
kabeszüntetése. Bár az utazókat és a munkáltatót törvényesen
meg lehet lepni egy olyan sztrájkkal, amelyet kezdete elõtt mind-
össze két órával jelentenek be, az Autonóm Szakszervezetek Szö-
vetségének elnöke szerint azonban mégsem a hazai sztrájktör-
vénnyel van baj. Borsik János úgy látja, az 1989 óta hatályos ren-
delkezés jó, még akkor is, ha nem írja elõ, mennyivel korábban
kell jelezni a munkabeszüntetést. A gyakorlatban azonban öt-hét
nappal korábban jelentik be a szakszervezetek a csökkentett szol-
gáltatás idõpontját. Azért nem teljes munkabeszüntetésrõl beszélt,
mert a lakossági szolgáltatást végzõ – tömegközlekedés, háztartá-
sienergia-szolgáltatás – cégeknek minden esetben elégséges szol-
gáltatást kell biztosítaniuk. Megjegyezte, hogy a vasúti személy-
szállításban ilyen esetben 10-20 százalékos üzemeltetést garantál-
nak. Hozzátette azt is, hogy a sztrájk alatt sem lehet szüneteltetni
a tárgyalást. 

A sztrájk gazdasági hátrányt okoz a munkáltatónak, de a szakszer-
vezetet ezért nem terheli anyagi felelõsség, kizárólag abban az
esetben, ha a bíróság jogszerûtlennek ítéli a megmozdulást. A lé-
gitársaságnál tartott munkabeszüntetést egyedinek, a szokásostól
elütõnek minõsítette. Az ilyen eseteket azonban a gyakorlatban
kell kezelni, nem a törvényt kell módosítani – mondta. 
Borsik János- kitért egy népszerûvé vált gyakorlatra is. A munkál-
tatók sokszor ragaszkodnak ahhoz, hogy a kollektív szerzõdésben
rögzítsék az elégséges szolgáltatás feltételeit, pedig ott – mint
mondta – annak nincs keresnivalója. A sztrájktörvény nem ír elõ
ilyen kötelezettséget, és a munkabeszüntetésrõl szóló megállapo-
dást sem lehet receptszerûen elintézni. Annak az adott helyzetre
kell vonatkoznia, de ha a munkáltatónak és munkavállalónak nem
sikerül megegyeznie, a sztrájkot meg lehet tartani. 

Muhari Judit
Forrás: Népszava

Nyugdíjas búcsúztató Kiskunhalason
Négy obsitos mozdonyvezetõnk az április 18-án
szervezett búcsúvacsorán köszönt el aktív kollégáik-
tól.
A vendégek megérkezése után beszédet mondott
Papp László, Kiskunhalas utolsó, nyugalmazott fû-
tõházfõnöke, majd átadásra kerültek a vendégek és
a tagcsoport ajándékai.
Ezt követõen az egybegyûlteket háromfogásos va-
csorával vendégelték meg idõs kollégáink. A menü
szarvas- és marhapörkölt, valamint hidegtál volt.
A kitûnõ vacsora elfogyasztása után pedig kezdetét
vette a hajnalig tartó zenés, táncos, beszélgetõs
mulatság.
Kedves nyugdíjba vonult mozdonyvezetõ baráta-
ink! Ez úton is kívánunk nektek egészséges, hosszú,
boldog nyugdíjas éveket.

Nyugdíjasaink: Agócs József, Friebert István, Gyö-
kér József és Kiss János.

Benke Z.



Nagy és aktív a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének debrece-
ni nyugdíjas tagcsoportja. 2007. április 27-én tartotta tavaszi
rendezvényét a debreceni nyugdíjas tagcsoport. A rendezvé-
nyen több mint 50 nyugdíjas kolléga, valamint a tagcsoport ve-
zetõsége vett részt. A nagyszámú részvétel Polgár József, Pin-
tye Sándor és Dobi István áldozatos munkájának köszönhetõ.

A teljes frakció.

A kollégák 1500 óra után kezdtek gyülekezni a debreceni állo-
más épületének ebédlõjében. Jó volt látni az egyre sokasodó
régi ismerõsöket. Az összejövetelt háromnegyed négykor nyi-
totta meg Dobi István nyugdíjas tagcsoportvezetõ, majd kö-
szöntötte a megjelenteket. Ez után megkérte a jelenlévõket,
hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg a nemrég
elhunyt Zagyva Imre nyugdíjas kollégánkról, aki a tavaly õszi
rendezvényen még köztünk volt. Ezután átadta a szót Liszkás
Sándor területi ügyvivõnek. Õ is köszöntötte a megjelenteket,
majd Szabó István nyugdíjas kollégának nyugdíjba vonulása al-
kalmából gratulált a tagcsoport nevében. Egy emléklappal és
egy szerény ajándékkal köszönte meg munkáját. Ezután Szabó
Úr a jelenlévõkkel röviden ismertette életútját, valamint vasúti
pályáját. Az önéletrajzot és sok év munkáját a közönség taps-
sal köszönte meg.

Ezt követõen Berki János vendég kapott szót, aki a Nyugdíja-
sok Hajdú-Bihar megyei Képviseletének Elnökeként szólt a kö-
zönséghez. Röviden bemutatta a szervezet mûködését és mél-
tatta annak munkáját. Felkérte a jelenlévõket, hogy minél na-
gyobb számban csatlakozzanak a szervezethez, hiszen
pályázatok segítségével, többek között kulturális, szabadidõs
rendezvényeket tud támogatni a képviselet.

Az estebéd elfogyasztása után cserélõdtek az asztaltársaságok,
és az addig is fontos beszélgetések egyre hangulatosabbá vál-
tak.

Az ulti platform…

A hangulat fokozásáról természetesen egy büfé is gondosko-
dott. Az idõ múlásával a társaság nem hazudtolta meg önma-
gát és igazi vasutasokhoz híven elõkerült az F32-es utasítás
(Magyar Kártya) is, ahol a bizonyítási eljárások során kisseb-na-
gyobb összegek cseréltek gazdát. Ahogy telt az idõ, egyre kör-
vonalazódott egy dalárda megalakulása is, ami rövidesen be is
következett. Itt különbözõ szóló- és kórus mûvészek kápráz-
tatták el önmagukat és az alacsonyabb vérmérsékletû hallgató-
ságot.

…és a dalárda!

A rendezvényt 1900-kor be kellett fejezni, mert a termet egy
másik programra kellett elõkészíteni. Összességében egy jó
hangulatú barátságos összejövetelt szervezett a nyugdíjas tag-
csoport. Búcsúzáskor abban a reményben váltunk el egymás-
tól, hogy õsszel legalább ilyen létszámban, hiánytalanul ismét
találkozunk és addigra az aktív dolgozók munkahelyei nem bi-
zonytalanodnak még jobban el, hanem nõ a foglalkoztatási
biztonságuk! Úgy legyen!

Szegedi Zoltán Db. 
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Nyugdíjas tagcsoporti rendezvény Debrecenben!



2007. május 17

Üdülési ajánlat
(Cégeknek és magánszemélyeknek)

Érd.: Kriston József
Mezõkövesd,
Mátyás út 63.
Tel./Fax: 49/416-292
mob.: 06 20/417-3048
E-mail: kriston@freemail.hu
Honlap: www.abadszalok-tisza.uw.hu
Nyaraló címe:
Abádszalók, Muskátli út 2.

A hétvégi ház Abádszalók déli üdülõövezetében található, a Ti-
sza-tótól 300m- re. A közelben 400- 500 m- en belül, horgá-
szás, strand, vízisport és lovaglási lehetõség közül válogatha-
tunk. A nyaraló 555 m2-es zárt telken épült, melyet 45 db
4-5 m-es tuja elõfalként veszi körül. Az utcai frontot élõ sövény
övezi. az udvar egésze füvesített, melyet fák, örökzöldek és
kerti lámpák díszítenek. A kertben kis medence, tusoló és a
kerti sütés- fõzéshez nyársaló található. A ház mögött, a telek-
hez tartozó gyephézagos téglával burkolt területen 4 db gépko-
csi vagy csónakok tárolhatók. A hátsó terasz alatti pince jetski,
strandcikkek, gumicsónak, horgászfelszerelések stb. tárolására
szolgál.
A földszinten: 2 hálószoba, kb. 30 m2 nappali, fürdõszoba és
konyha van, melyek között a kapcsolatot ajtók ill. boltívek te-
remtik meg. A szobák és a nappali burkolata meleg (parkettás),
a fürdõszoba és a konyha hidegburkolatú. A szobákban 2+2
férõhely van (franciaágy és heverõk), melyek szükség esetén
pótágyazhatók. A nappalit kényelmes nádbútorok, kanapék és
más egyéb berendezések, díszek teszik otthonossá. Mindkét
szinten színes TV. A konyha felszerelt, állandó hideg-, meleg-
víz, gáztûzhely, hûtõ, edények, evõeszközök stb. A nappaliból
egy lépcsõ vezet a tetõtérbe, mely ha szükséges, lezárható, mi-
vel kívülrõl is feljuthatunk az emeletre.
A tetõtérben: 2 szoba, fürdõszoba, elõtér, konyha és tároló ta-
lálható, melyek burkolata megegyezik az alsó szintével. Itt ta-
lálható 2 terasz, az egyik az utca, a másik a kert felé néz. A szo-
bákban 2+2 fekvõhely van (franciaágyak és heverõk), melyek
szükség esetén bõvíthetõek. A konyha itt is teljesen felszerelt.
A vendégváltáskori ágynemûcserérõl és takarításról a tulajdo-
nos gondoskodik. A nyaraló önellátós (ehhez minden feltétel
adott), de több étteremben és panzióban is elõfizethetnek a
vendégek reggelire, ebédre és vacsorára, megegyezés szerint.
A strandokon, a napi belépõjegyeknél kedvezõbb hetibérlet
váltására van lehetõség. A nyaraló alsó és felsõ szintje külön is
bérelhetõ, mivel a 2 szint jól szeparálható, de két baráti, isme-
rõs családnak ill., 8-10 fõs baráti társaságnak a legideálisabb.
A település és az üdülõövezet teljesen egybeépült, annak szer-
ves részét képezi. A nyaraló közelében több tucat ABC, étte-
rem, vendéglõ, halászcsárda, panzió található finom, házias
ételekkel és kedvezõ árakkal. 200 m-re találjuk az új jacht és
vitorláskikötõt szépen rendezett partszakasszal, hangulatos ét-
termekkel és hajóbárokkal. A tó vízfelülete 14 km2, melyet a
strand és a kikötõk mentén rendezett, széles és füvesített plázs,
a horgászleállásoknál vadregényes partszakasz övezi, összesen

több mint 10 km hosszan. A tavon magyarországi állóvizek kö-
zül egyedülállóan, a fürdõzõktõl biztonságos távolságban min-
den vízisport: jetski, bob, banán, siklóernyõ, vízisí, motorcsó-
nak stb. engedélyezett és bérelhetõ is. 
Belsõ vizein és szigetein érintetlen vízi- és madárvilág honos,
igazi horgászparadicsom. A közeli vadregényes holtágak és csa-
tornák páratlan helyszínei a hazai és nemzetközi horgászverse-
nyeknek. A vízijárõrõk által felügyelt, óriáscsúszdával ellátott,
közel 4 km- es szabadvizû strand fokozatosan mélyülõ, homo-
kos és lágy vizû, melyet sok étterem, büfé, butik és szórakozá-
si lehetõség színesít. Nyitva 0–24-ig. A szabadvizû strand
szomszédságában a camping mellett található az új építésû,
3 medencés, melegvizû strandfürdõ, mely rossz idõ esetén is
biztosít fürdési lehetõséget.
Abádszalókot az üdülõfalu szépségein és építészeti emlékein
túl több állandó és idõszakos kiállítás, múzeum, kulturális in-
tézmény, vendégház és rendezvénysorozat teszi emlékezetessé
az idelátogató számára. Minden évben megrendezésre kerül,
melyrõl programfüzet tájékoztat, a május végétõl szeptember
közepéig 120 napon át tartó „ABÁDSZALÓKI NYÁR” c. prog-
ramsorozat, mely minden korosztály kulturális és szórakozási
igényeit igyekszik neves, hazai és külföldi együttesekkel, és
vendégmûvészekkel, mûsorokkal kielégíteni. Kirándulási lehe-
tõségek közül kiemelkednek a közelben található, híres ther-
málfürdõkön túl (Hajdúszoboszló 65 km, Zsóry fürdõ 55 km,
Berekfürdõ 15 km) a Hortobágy és a puszta. Hangulatos kirán-
dulásokat tehetünk a többi 5-7 km-enként sorakozó tó körüli
településre, valamint a közeli nagyvárosokba Amennyiben az
ajánlat érdeklõdésüket felkeltette ill. bõvebb információ szük-
séges, a fenti telefonszámon készséggel állok rendelkezésükre.

A pesszimista a sötétséget látja az alagútban, az
optimista a fényt az alagút végén, a realista a kö-
zelgõ vonat lámpáit, a mozdonyvezetõ pedig a
három idiótát a síneken...
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MOSZ KUPA 2006/2007.  „A” Csoport. Tavaszi Selejtezõ MISKOLC 2007. április 23.

Csapatok: Miskolc I. Hatvan
Bp. Keleti Északi-Dorog
Bp. Ferencváros Bp. Déli

TAVASZI EREDMÉNY TÁBLÁZAT 2007. 04. 23.-án

gyõz. dönt. ver. rúgott kapott elért hely
gól gól pont 

MISKOLC 5 0 0 26 0 15 1
Bp. KELETI 2 1 2 8 15 7 4
Bp. FERENCVÁROS 2 2 1 15 9 8 3
HATVAN 1 0 4 5 27 3 5
ÉSZAKI-DOROG 3 1 1 17 5 10 2
Bp. DÉLI 0 0 5 0 15 0 6

ÕSZI-TAVASZI ÖSSZESÍTÕ TÁBLÁZAT

gyõz. dönt. ver. rúgott kapott elért hely
gól gól pont 

MISKOLC 9 0 1 42 7 27 1
Bp. KELETI 4 1 5 19 28 13 3
Bp. FERENCVÁROS 6 2 2 35 14 20 2
HATVAN 4 0 6 16 37 12 4
ÉSZAKI-DOROG 3 2 5 23 25 11 5
Bp. DÉLI 1 1 8 6 30 4 6

Az összesítés alapján, a 2007. május 18-19-20-i középdöntõkbe jutott két csapat:
1.  MISKOLC I. (2007. 05. 18.-19.)
2. Bp. FERENCVÁROS (2007. 05. 19.-20.)

A tavaszi fordulón Bp. Déli csapata nem jelent meg, így a le nem játszott mérkõzések eredményei 3-0 arányban kerültek az
ellenfelek javára beszámításra.
A fordulón vitás eset nem fordult elõ.

Miskolc, 2007-04-23.
Laczai Lajos

MOSZ-KUPA Kosárlabda Bajnokság Dombóvár

A dombóvári tagcsoport szervezésében május 11-12.-én
került lebonyolításra a Mozdonyvezetõk Országos Kosárlab-
da Bajnoksága. Sajnos a sorozatos lemondások miatt csak
négy csapat küzdött meg egymással, így megegyeztek a ve-
zetõk, hogy egy nap alatt, körmérkõzéses formában lejátsz-
szák a derbiket, és másnapra kötetetlen programot tervez-
tek a szervezõk. A mérkõzések elõtt közben és utána sokat
beszélgettünk a MÁV és azon belül a mozdonyvezetõk je-
lenlegi helyzetérõl, a jövõbeni kilátásainkról, no és sok
egyéb közös témáról. Sok régi ismerõs találkozott, új barát-
ságok alakultak. 
Elnézve a csapatokat, a hazai alakulat látszott esélyesnek,
hiszen egy fõ kivételével valamennyien versenyszerûen ko-
saraztak valaha. Hogy mit ér az esély, ha van az ellenfélnél
egy Husz Józsi, az meglátszott az elsõ helyet eldöntõ mecs-
csen. A Dombóvár mellé szegõdött Fortuna istenasszony se-
gítsége is kellett, ahhoz hogy a szép kupát otthon tarthassák
a dombóvári masiniszták, a Zalaegerszegiek ellenében. A
tornán jelenleg is aktív és egykori játékvezetõ mozdonyve-
zetõ kollégák ügyeltek az amúgy igen sportszerû mérkõzé-
sek rendjére. 
Köszönet az önzetlen segítségért Dombay László és Cseterás
Tamás zalaegerszegi sípmestereknek.

Eredmények: Gyõr - Dombóvár: 18-58, Z.egerszeg – Deb-
recen: 41-17, Dombóvár - Z.egerszeg: 45-41, Z.egerszeg –
Gyõr: 41-17, Gyõr – Debrecen: 29-19, Dombóvár – Deb-
recen: 44-22. 

Végeredmény: 
1. Dombóvár, 2. Zalaegerszeg, 3. Gyõr, 4. Debrecen.

Az elsõ három helyezett kupát vihetett haza, míg a debre-
ceni csapat nyerte a Legsportszerûbb csapat díját. 
A kellemesen elfáradt játékosokat Koczka kiváló babgulyása
várta, melyre jólesõen elkortyolgattunk néhány hordó sört.
A másnapi napot relaxálással és kötetlen beszélgetéssel töl-
töttük, míg aki megvárta, vendég volt ebédre a gunarasi
Camping Étteremben. Külön köszönet a DVMSE elnökének
Bálind József, úrnak, aki a helyszínt biztosította, és Õ volt a
döntõ mérkõzés játékvezetõje is. 
Összegezve, bebizonyosodott hogy van létjogosultsága en-
nek a szép sportágnak a mozdonyvezetõi rendezvények so-
rában, bízva abban, hogy a késõbbiekben több csapat vesz
részt a rendezvényen.

Kollár József
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Az elsõ helyezett dombóvári csapat

A második helyezett zalaegerszegi csapat

A harmadik helyezett gyõri csapat

A fairplay díjazott debreceni csapat

MOSZ-KUPA Kosárlabda Bajnokság Dombóvár képekben



Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete
Szerkeszti a szerkesztõ bizottság: 

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

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

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

A Mozonyvezetõk Szakszervezete tájékoztató kiadványa
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Díjátadás 1. Díjátadás 2.

Díjátadás 3. Díjátadás 4.

Koczka-féle csülkös bab Ejtõzés vacsora után

Akik késõ éjjel is bírták... ...és aki nem

Fotók: Szegedi Zoltán, Debrecen


