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A hiba bennem van
Sok változást kellett már megélnünk a magyar vasút háza táján, de egy állandó ténynyel mindig szembesülünk, ez pedig a változás. Jó lenne arról számot adni, hogy az
elmúlt években csak a jóval, csak a széppel találkozhattunk, s hogy az oly sokszor
harsogott vállalati kultúraváltás megtörtént. Bizonyára, ha nagyon keresek, akkor
találok ilyet is, de sajnos ennek ellenkezõjére hamarabb tudok példákat. A legfrissebb élményem fájó, de nem azt sugallja számomra, hogy változott volna bármi is bizonyos területeken. Nem szeretnék senkit sem megbántani, de számomra tény, hogy bizonyos
kérdésekben még mindig nem jutottunk el oda, ahova ez elvárható lenne.
Évek óta az a hír járja, hogy új utasítások fogják szabályozni a
végrehajtó szolgálatban dolgozók munkavégzését. Azok a munkatársak, akiknek ezen utasítások szabályozzák hétköznapjaikat,
abban bíznak, hogy a kor szellemiségének, technikai fejlettségének megfelelõ átalakításokat magában foglaló változásokkal találkozhatnak majd. A hétköznapi alkalmazók több esetben
szembesülnek ezen utasítások ellentmondásaival, esetenként alkalmazhatatlanságaival. Amiben egyet kell, hogy értsünk az az,
hogy az ezerszer javított, leragasztott, összefirkált, módosított
„vörös” könyvek megértek a cserére. Naivan azt hittem, hogy ha
már egyszer pénzt, fáradtságot nem kímélve elérkezik ezen
szentírások átalakítása, akkor abba esetleg azok is beleszólhatnak, akik azt munkás napjaikban használni, alkalmazni kötelesek. Azt kell mondanom, hogy negyed évszázados vasúti múltammal még mindig naivan gondolkodom. A hiba bennem van.
Azt hittem, hogy más szelek járnak már a MÁV-nál. Azt hittem,
hogy eljutottunk már oda, hogy érdemi egyeztetéseken, szakmai vitákon keresztül tudunk olyan szabályokat alkotni, melyek
munkáltatónak, munkavállalóknak egyaránt korrekt, korszerû
szabályokat tartalmaznak.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete nem akart okosabbnak tûnni azoknál, akik szaktekintélyei a forgalmi utasításoknak, de úgy
gondolta, hogy lehetnek gyakorlatból merítve olyan javaslatai,
melyek segíthetik egy új szellemiségû utasításrendszer elkészítését.
Több alaklommal felajánlottuk segítségünket, több alaklommal
kerestük az együttmûködés lehetõségeit, de hiába. Miért, miért
nem, de amikor szakmai bizottságunkat megtisztelték a szakemberek, akkor már késõ volt. Ha nem is szó szerint, de az volt a
válasz, hogy „beszélgethetünk róla, de már nem lehet változtatni rajta.” A Hatóság nem sokára elfogadja majd. Hát idõközben
elfogadta!
A szakmai egyeztetések, úgy, mint eddig már több alkalommal,
csak formálisak voltak. Ki lehet pipálni a naptárba. A hiba még
mindig bennem van, aki azt hiszi, hogy bizonyos kérdésekben
az együttmûködés, hosszú távon jobb eredményt szülhet.
Az új utasítások hivatalos véleményezése még nem történt meg,
de mivel az illetékes hatóság már elfogadta azokat, szinte felesleges minden további véleménynyilvánítás.
Biztos, hogy bennem van a hiba?
Kiss László

A kormány egy éves
mûködésének értékelése
Az elmúlt év a kormányalakítással, a konvergencia
program bemutatásával kezdõdött. Kormányzati
szinten megpróbálták kicsinyíteni („nem fog fájni”) a
várható munkavállalói, lakossági megpróbáltatásokat. A változásokra minden bizonnyal szükség van,
de az ár nagy és az intézkedések fájdalmasak.
Várható volt, hogy változik, javul a társadalmi párbeszéd a kormány, a szakszervezetek és a munkáltatói
érdekképviseletek között. Nem ez történt. Késõi elõterjesztések, romló tárgyalási feltételek jelzik az évet.
Abban az országban, ahol a piac, a verseny háttérbe
szorítja az igazságosságot és a szolidaritást, baj van.
Beszûkültek a kormányzati döntések. Egyre erõteljesebbek a gazdasági lobbik, növekvõ mértékben befolyásolják a kormányt. Mindemellett képtelen a
kormány olyan jövõképet kialakítani, amiért felelõsséget tudna vállalni. Ez bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot okoz, az emberek pedig magukra maradtak saját gondjaikkal.
Esik a közszolgáltatások színvonala, a neoliberális
gazdaság- és társadalompolitika tartós társadalmi
visszatetszést váltott ki. Mégis a nagyobbik kormánypárt önállóságának súlyos sérelmével követi, teljesíti
a neoliberális „megrendeléseket”.
Összességében, elégedetlenséget váltottak ki a kormányzati intézkedések. Lehet, hogy a kormány elégedett a hiányok csökkentésével, de a munkavállalók sokat vesztettek. Változni és változtatni kell az
emberek javára, trónfosztásra ítélve a piacot, annak
mindenhatóságát. Ez a kormányzati, át nem ruházható felelõsség.
Budapest, 2007. május 31.

Dr. Borsik János
elnök

3

2007. június

Sztrájkveszély
MOZDONYVEZETėK 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

Dr. Kóka János úr miniszter részére
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!
Tavaly õsz óta több esetben fordultunk levélben miniszter úrhoz a vasút átalakítási folyamat egyes, mozdonyvezetõket érintõ kérdéseiben. A levelekben kifejtettük álláspontunkat az átalakítás egyes mozzanatairól, intézkedéseket kértünk, illetve egyeztetéseket, konzultációkat javasoltunk.
Miniszter úr reakcióiból úgy értékeljük, hogy nem kíván érdemi párbeszédet folytatni a Mozdonyvezetõk
Szakszervezetével, ezért az alábbi követeléseket fogalmazzuk meg:
1. Követeljük, hogy azonnal szülessenek intézkedések a mozdonyvezetõk közlekedésbiztonságot érintõ
szakmai követelményeinek (jogosítvány, típus ill. vonalismeret, idõszakos vizsgáztatás, ismétlõdõ szakmai
oktatás, stb.) betartatására és ellenõrzésére!
2. Követeljük, hogy haladéktalanul kezdõdjön
szülõ jogszabály tervezetérõl!

egyeztetés a pályaalkalmassági vizsgálatok rendjérõl ké-

3. Követeljük, hogy készüljön jogszabály a mozdonyvezetõk kiképzésérõl, illetve a más országban szerzett
jogosítvány honosításáról!
4. Követeljük, hogy szülessen szabályozás a mozdonyvezetési idõ korlátozásáról, kötelezõ pihenõidejérõl
és ezek ellenõrzésérõl!
Követeljük, hogy az itt felsorolt, a mozdonyvezetõk munkavégzését és munkabiztonságát érintõ kérdésekben haladéktalanul kezdõdjenek tárgyalások a Mozdonyvezetõk Szakszervezetével!
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete és a mozdonyvezetõk eltökéltek abban, hogy szükség esetén akár
sztrájkkal is kikényszerítsék ezeket az intézkedéseket.
Budapest, 2007. 06. 01.

Üdvözlettel
Kiss László
elnök
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MOZDONYVEZETėK 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

Budapest, 2007.06.13.
Dr. Kóka János úr
miniszter
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Budapest
Pf: 111
1880
Tisztelt Miniszter Úr!
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) többször fordult Önhöz a magyar vasutakon tapasztalható,
közlekedésbiztonságot veszélyeztetõ esetek miatt. Érdemi választ nem kaptunk, a rendellenességek továbbra is fennállnak, veszélyeztetve az utasok, a vasutas munkavállalók biztonságát.
A MÁV Zrt. átszervezése, az önálló társaságok megalakítása veszélyezteti a mozdonyvezetõk foglalkoztatási biztonságát. A MÁV Cargo Zrt. erõltetett és általunk elutasított privatizációja 700-800 fõ mozdonyvezetõi munkahely „kivitelét” jelenti a szabad munkaerõpiacra anélkül, hogy biztosítaná a MÁV Zrt. és a
MÁV Cargo Zrt. közötti munkajogviszonyú átjárást.
Legutóbb a MOSZ elnöke írt Önnek 2007. június 1-én azzal, hogy azonnali intézkedéseket követelünk
a mozdonyvezetõk közlekedésbiztonságot érintõ szakmai követelményeinek (jogosítvány, típus- és vonalismereti egyéni dokumentumok bevezetése), a biztonsági elõírások betartása és ezek ellenõrzése tárgyában. Ön nem válaszolt.
Továbbra is követeljük, hogy a biztonságos vasúti közlekedés, a mozdonyvezetõket érintõ elõírások tárgyában haladéktalanul kezdõdjenek tárgyalások a MOSZ és a GKM között.
Ezért, figyelemmel a Munkatörvénykönyv és a sztrájkot szabályozó törvény vonatkozó elõírásaira
egyeztetõ tárgyalást kezdeményezünk
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal.
Ma, a MOSZ Küldöttközgyûlése felhatalmazást adott az Ügyvivõ Bizottság részére, hogy alakuljon át
Sztrájkbizottsággá.
A jelzett problémák nem tûrik a halogatást, várjuk az Ön érdemi és gyors válaszát a tárgyalások azonnali
megkezdése érdekében.

Dr. Borsik János
ügyvezetõ alelnök
Mozdonyvezetõk Szakszervezete
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MOZDONYVEZETėK 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

KÖZLEMÉNY
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete Küldöttközgyûlése a mai napon áttekintette a MÁV Zrt. átalakításával, a magánvasutak mozdonyvezetõket foglalkoztató gyakorlatával kapcsolatos kérdéseket,
kiemelt figyelemmel a vasúti közlekedés biztonságára. A testület megállapította, hogy a vasutaknál foglalkoztatott mozdonyvezetõk munkavégzésével kapcsolatos biztonsági elõírások részben
nem felelnek meg a vasútüzem biztonságának, részben a foglalkoztatási szabályok magánvasúti
megszegése gyakorlattá vált.
A vasúti közlekedés, az utasok és a vasutas munkavállalók biztonsága kormányzati, hatósági intézkedéseket követelnek. Ezért többször fordultunk levélben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezetõjéhez, szorgalmazva és követelve a szükséges intézkedések meghozatalát. A minisztertõl nem kaptunk érdemi választ, nem tett intézkedéseket a vasútüzem biztonságos mûködtetésére.
Ebben a helyzetben a MOSZ – a Munkatörvénykönyv és a Sztrájktörvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõen –
egyeztetõ tárgyalást kezdeményez a
Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal.
Ugyancsak a mai napon a MOSZ Küldöttközgyûlése felhatalmazta az Ügyvivõ Bizottságot, hogy
Sztrájkbizottsággá alakuljon.
Bízunk abban, hogy haladéktalanul megkezdõdnek a tárgyalások és azok eredményre is vezetnek. Ezzel lehet megteremteni a vasutak mûködésének biztonságát, az utasok, a munkavállalók,
a fuvaroztatók érdekében.

Budapest, 2007. június 13.

Mozdonyvezetõk Szakszervezete
Küldöttközgyûlése
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Sztrájkbizottságot hozott létre
a Mozdonyvezetõk Szakszervezete
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ)
sztrájkbizottságot hozott létre, és egyeztetõ tárgyalásokat kezdeményez a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (GKM) a vasúti közlekedés biztonságáról.
A MOSZ az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében ismerteti: a szakszervezet küldöttgyûlése
szerdán áttekintette a MÁV Zrt. átalakításával, a
magánvasutak mozdonyvezetõket foglalkoztató
gyakorlatával kapcsolatos kérdéseket, a vasúti
közlekedés biztonságát.
A testület megállapította, hogy a vasutaknál foglalkoztatott mozdonyvezetõk munkavégzésével
kapcsolatos biztonsági elõírások csak részben felelnek meg a vasútüzem biztonságának, és a foglalkoztatási szabályok magánvasúti megszegése
gyakorlattá vált.

A közlemény emlékeztet arra, hogy a szakszervezet már többször fordult levélben a gazdasági és
közlekedési miniszterhez, szorgalmazva és követelve a szükséges vasúti közlekedésbiztonsági intézkedések meghozatalát.
A szakszervezet tájékoztatása szerint a minisztertõl nem érkezett érdemi válasz, és nem tett intézkedéseket a vasútüzem biztonságos mûködtetésére sem. Ebben a helyzetben a MOSZ – a Munka
törvénykönyve és a sztrájktörvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõen egyeztetõ tárgyalásokat kezdeményez a GKM-mel.
A szakszervezet abban bízik, hogy haladéktalanul
megkezdõdnek a tárgyalások, és azok eredményre vezetnek. Ezzel lehet megteremteni a vasutak
mûködésének biztonságát, az utasok, a munkavállalók, a fuvaroztatók érdekében – írja közleményében a MOSZ.
Forrás: metro.hu

Veszélyben a biztonság? Sztrájkbizottság a mozdonyvezetõknél
Sztrájkbizottságot alakított, és azonnali tárgyalásokat kezdeményez a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal a Mozdonyvezetõk Szakszervezete. Az ok: a szervezet többször hiába
figyelmezette Kóka Jánost a vasúti közlekedés
biztonságát veszélyeztetõ szabálytalanságokra,
a miniszter még csak válaszra sem méltatta az
érdekvédõket, nemhogy intézkedéseket hozott
volna.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) már
hónapokkal ezelõtt felhívta a figyelmet: a magánvasutaknál foglalkoztatott mozdonyvezetõk egy
része nem rendelkezik minden feltétellel a szabályszerû és biztonságos munkavégzéshez. Nincs
garancia arra, hogy a magánvasutaknál alkalmazott mozdonyvezetõknek van-e az adott moz-

donytípusra érvényes vizsgájuk, rendelkeznek-e
az adott vonal ismeretével.
A MOSZ tudomása szerint volt olyan eset, hogy
egy mozdonyvezetõ nem felelt meg a MÁV-nál
bizonyos idõszakonként rendszeres vizsgán, nem
sokkal késõbb viszont egy magán-vasúttársaság
mozdonyát vezette. Növeli a veszélyeztetettséget,
hogy a magánvasutak mozdonyvezetõi 20-30 órát
is dolgoznak egyhuzamban, ami egyébként is
minden létezõ jogi normát megsért. Az utasok,
munkavállalók, fuvaroztatók biztonsága érdekében a szakszervezet a tárgyalások haladéktalan
megkezdésében és eredményes befejezésében
bízik.
Forrás: mno.hu
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Kisiklott a vasúti reform
Kóka János és a fõvasutasok korábbi ígéretei ellenére aligha indul el július elsején a magyar
vasúti reform második fecskéje. A MÁV Start, a
MÁV-ból már kivált, teherszállító MÁV
Cargóval szemben – elégtelenre vizsgázva –
nem kapta meg a mûködési engedélyt, derül ki
az Index birtokába került vasúti hatósági határozatból. A bukta okára hivatalos választ nem
kaptunk, de mind a MÁV-vezetés, mind a gazdasági tárca ludas lehet abban, hogy a projekt
három héttel az indulás elõtt ennyire elõkészítetlen.
Erõsen kétséges, hogy július elsején – a Kóka János vezette gazdasági tárca által meghirdetett vasúti liberalizáció kulcsprojektjeként – elindul a
MÁV Start, az állami tulajdonú MÁV-ból kiváló
személyszállítási cég. Pedig a júliusi kezdésrõl
mind a miniszter, mind a MÁV vezetõsége,
Heinczingerr István vezérigazgató több alkalommal is nyilatkozott.
A Magyar Vasúti Hivatal (MVH) – az Index birtokába került dokumentumok szerint – ugyanis június 8-ai hatállyal – jogerõsen – elutasította a társaság vasúti mûködési engedélyét.
Szabadítsd fel a piacunkat
Ez még nem feltétlenül lenne hírértékû – egy hivatal elõtt apró formai hibákon is el lehet csúszni –, de az indoklást olvasva kiderül, olyannyira
elõkészítetlen a projekt, ami megkérdõjelezi
mind a MÁV-vezetés, mind az állami vasúti cég
felügyeletét ellátó Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) szakmai kompetenciáját is.
Az uniós csatlakozás egyik velejárója, hogy a nagy
állami közszolgáltatók monoplhelyzete megszûnjön, és verseny alakuljon ki egy szabad piacon,
vagyis a jövõben ne csak a MÁV jelentse a vasúti
személyszállítási szolgáltatást, hanem konkurensek is megjelenjenek a piacon ezzel javítva a szolgáltatás színvonalát.

A MÁV-ból ezért már kivált a teherszállításra szakosodott MÁV Cargo Zrt., és az eddigi tervek szerint július elsejével elindulna a személyszállítást
végzõ MÁV Személyszállító Vasúti Szolgáltató
(Start) Zrt. is. A MÁV pedig a jövõben csak a pályákat (a vasúti infrastruktúrát) és a jármûjavítást
illetve az ingatlanvagyon hasznosítását végezné.
Ahhoz azonban, hogy a MÁV Start közszolgáltatást indíthasson – ugyancsak az uniós elvárás szerint – engedélyhez kell folyamodnia a nemrégiben a célra alakult MVH-hoz, aminek a többi között a vasúti törvény, illetve egy 2006-os
GKM-rendelet (45/2006.) alapján kell elutasítania
vagy megadnia a vasúti engedélyt.
Szellemvasút vagy fantomcég
A hivatal elutasításának indoklásában megjegyzi,
hogy a MÁV Starttól április 17-én kapott kérelem
és a csatolt okiratok nemcsak formailag voltak hiányosak (pótlással három alkalommal, április 27.
és május 23. között élt a MÁV Start), de „egy részük nem a jogszabályokban elõírt tartalommal
került elkészítésre”.
A hivatal négy elv szerint bírálta el a kérelmet: az
üzleti jó hírnév követelme az adott cég vezetõinek szakmai hozzáértését, tapasztalait és egy vállalható üzleti tervet takar. Egy átlagos céghez képest a többletkövetelmény azért megkövetelendõ, mivel a vasút veszélyes üzem, és
nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedõ szerepe van.
A határozat megállapítja, hogy sem a MÁV Start
vezetõségének, sem egyetlen alkalmazottjának
érvényes munkaszerzõdését nem csatolták a kérelemhez, vagyis jogilag „üresen” indulna a cég,
ami nem elfogadható.
A MÁV Start Zrt-t vezetõ Mosóczi László elnök és
Devecz Miklós fõigazgató munkaszerzõdésének
ideje ráadásul június 30-án lejár, a legfrissebb hírek szerint pedig utódjukat csak június 15-én ne-
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vezik meg, vagyis három héttel az indulás elõtt
még a vezetõség sem ismert.
Mi marad a MÁV-nál?
Hasonló okok miatt nem tudta a hatóság elfogadni a szakmai alkalmasság követelményének teljesülését. Nem tisztázott, hogy az új társaság mekkora és milyen minõségû eszközparkkal (hány és
milyen típusú mozdonnyal, vasúti kocsival, motorvonattal), ingatlanvagyonnal, karbantartói kapacitással, illetve mennyi menetvonallal vágna neki a feladatnak

2007. június
Hasonlóképpen hiányosnak találja a határozat az
új személyszállítási cég benyújtott üzleti tervét (a
pénzügyi teljesítõképesség követelményét) is, üzleti elképzelésre vonatkozó „kezdeménynek” nevezi. A kérelem ugyanis nem rendelkezik a 20072008-as idõszakra költségvetési tervvel, cash-flow
kimutatással,
pénzforgalmi
tervvel,
erdeménykimutatással, indulási és mûködési költségekkel stb.
Tartós veszteségre készülnek

A tervezett üzleti eredmények kapcsán a határozat megjegyzi, hogy a kérelmezõ MÁV Start 2007.
(Egy menetvonal pl. egy 17:35-kor Budapestrõl
és 2009. között növekvõ, „tartósan nagyarányú”
induló, Vácra közlekedõ járat.
veszteséggel számol, ugyanakA GKM széttárt kezekkel drukkol,
Hogy ki mikor használhatja a
kor nem tudja igazolni, hogy a
a
MÁV
újra
próbálkozik
vasúti pályát, egy külön szervejelenleg 20 millió forintos (!)
zet osztja el a szolgáltatók kötörzstõkéjû MÁV Start Zrt. ho„A MÁV-START Vasúti Személyszállító
zött).
gyan jut hozzá az induláshoz
ZRt. vasúti mûködési engedélyével
szükséges 8 milliárd forintnyi
kapcsolatos eljárás során megismert, a
A dokumentum megjegyzi, Magyar Vasúti Hivatal által támasztott banki hitelhez és 13-15 milliamennyiben ezeket a MÁV követelményekkel összhangban álló, árdnyi állami finanszírozáshoz.
Start a szervezeten kívül oldaná átdolgozott kérelmet a vasúttársaság (A MÁV Start május végén a
meg (mozdonyt, jármûjavító rövidesen benyújtja. Komoly esélyt lá- szükséges összeg egy részére,
szolgáltatást stb. vásárolna, bé- tunk arra, hogy az új határozat megfe- 12 milliárd forintnyi bankhitelrelne, lízingelne pl. az anyacég- lelõ idõben megszületik és a MÁV- re írt ki közbeszerzési eljárást,
START Zrt. a mûködésének megkeztõl, a MÁV-tól), akkor az ezt
amely még tart.)
déséhez szükséges engedélyt június
igazoló
dokumentumokat, végéig megkapja” – reagált szûkszavúszerzõdéseket is csatolni kellett an a MÁV kérdéseinkre szerda kora- A MÁV Start továbbá „nem
volna, ám ez elmaradt.
rendelkezik a felelõsségi köréeste.
be tartozó baleseti károk megPedig a MÁV Start a számviteli „A Gazdasági és Közlekedési Minisz- térítésére való alkalmassággal”,
és könyvelési tevékenységek térium tulajdonosként kíséri figyelem- vagyis gyakorlatilag nincs se
elvégzését a tavalyi évben 30 mel a MÁV Start megalakulását, a fo- biztosítása, se a kártérítéshez
milliárd forintos veszteséget lyamat végigvitele azonban érdem- szükséges pénze, fedezete.
ben a Máv Zrt. feladata, így a
termelõ MÁV-ra bízná. A hatá- megalakulás részleteirõl, elõrehaladározat az uniós irányelvekkel sáról a vasúttársaság tud beszámolni” Szerettük volna megtudakolni
összhangban tarthatatlannak – közölte szerda este a GKM. A tárca Kóka János tárcájától, a GKMtartja ezt az elképzelést, mert a hangsúlyozza: „Örvendetes és biza- tõl, illetve a MÁV-tól, mi az oka
vasúti társaságoknak a belsõ el- kodással töltheti el a vasút jövõéért az elutasításnak, megfelelõ
lenõrzést tekintve függetlennek aggódókat, hogy a vasúti piac megfe- volt-e a vasúti liberalizáció
kell lenniük, az államétól (va- lelõen szabályozott és olyan önálló kulcsprojektjének szakmai elõgyis a állami tulajdonú MÁV- vasúti hivatal mûködik, amely képes készítése, de erre nem kaptunk
és kész felhívni a figyelmet az esetletól) elkülönített vagyonnal,
választ (lásd a keretest). Sem
ges hiányosságokra, hatékonyan járulköltségvetéssel és könyveléssel. va hozzá ezzel a vasúti reform meg- Heinczinger István vezérigazgató, sem a Start-projekt kidolvalósulásához.”
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gozását vezetõ Matéczné Német Ágnes nem hívott vissza bennünket.

fecske terheit alaposan megnehezítené, hozzájárulva az egyébként is betervezett „tartósan nagyarányú veszteséghez”.

Ellentmondó paragrafusok
Megláncolt fecske nem csinál nyarat
Az mindenesetre a vasúti hivatal indoklásából is
kiderül, hogy a nagy elánnal meghirdetett liberalizációra egyelõre sem a gazdasági tárca, sem a
MÁV nem készült fel eléggé.
Nehezen várható el ugyanis egyéves terv júniusban egy olyan közszolgáltatást végzõ cégtõl, amelyiknek költségvetése nagyban függ az általánosan
õsszel elfogadott költségvetési törvénytõl, ami tartalmazza, az adott évben az állam mennyi támogatást ad a közszolgáltatónak (pl. jegyárkiegészítés). Vagyis a feltételt elõíró GKM rendelete nincs
összhangban a költségvetési törvénnyel.
Az is a gazdasági tárcán, illetve a konvergenciaprogram betartásáért felelõs Pénzügyminisztériumon múlik, hogy a MÁV Start milyen konstrukcióban kapja meg a mûködéshez szükséges eszközöket.
Kinek az érdekében
A MÁV jármûparkjának jó része lecserélés elõtt
álló, kiöregedett kocsikból, mozdonyokból, motorvonatokból áll, miközben az utóbbi években
több tízmilliárdért vásárolt új jármûveket is
(30 Flirtöt a Stadlertõl, 23 Desirót a Siemenstõl, és
10 Talentet a Bombardier-tõl), a hitelfelvételhez
az állam nyújtott garanciát.
A legegyszerûbb az volna, ha a MÁV egyszerûen
átadná a MÁV Startnak az új motorvonatokat, ám
az Index úgy értesült, néhány napja másként gondolkodnak a Pénzügyminisztériumban: a kormány a MÁV vásárlásaiért még vállalta a garanciát, ám azt a rizikót, hogy a MÁV Start a terhekkel
és az állami garanciával együtt átvenné a vonatokat, már nem.
Ehelyett a szabad magyar vasúti piac a személyszállításban elsõ szereplõje, a MÁV Start elõdjétõl,
a MÁV-tól lízingelhetné (bérelné) a vonatokat. Az
üzlet az állam számára nyilván jobb, ám az elsõ

Valószínû az sem segít a MÁV Start indulásán és
mûködésén, hogy a MÁV-nál maradó szolgáltatásokért nem szabadpiaci, hanem fix áron jutna
hozzá, amely gyakorlat megint csak sokkal közelebb áll a szocializmushoz, mint a liberalizmushoz.
Úgyis nehéz üzleti tervet készíteni, hogy még
mindig nem lehet tudni, az év végére mely mellékvonalak szûnnek meg, és melyek maradnak
meg.
MÁV-közeli forrásaink ugyanakkor hangoztatták,
az MVH eljárása sem teljesen korrekt, hiszen a hivatal által – egyébként a hazai és az uniós jogszabályok figyelembevételével – támasztott feltételrendszert a jelenleg utasok millióit szállító MÁV
sem teljesítené. Azt azonban õk sem vitatták,
hogy a törvényes, eurokonform mûködés alapjait
valamikor le kell fektetni.
Átmeneti idõszakra gondolnak
Vasutas szakértõnk szerint egy átmeneti idõszakot
kellene engedélyezni a MÁV Startnak. A liberalizáció – azon túl, hogy az állam kiszáll a cégbõl –
gyakorlatilag úgyis a MÁV személyszállítási üzletágának átvételét jelenti, a kalauzokat nem rúgják
ki, és nem vesznek fel helyettük újakat. Vagyis az
évente 90 ezer vonatot futtató hatezer dolgozónak jelenleg is van érvényes munkaszerzõdése,
még ha formailag nem is a MÁV Start alkalmazottai.
Szakértõnk szerint amúgy sem kell sietni, hiszen a
személyszállítás liberalizációja az Európai Unióban amúgy is csak 5 év múlva fejezõdik be, addig
– vagyis amíg meg nem jelennek a tõkeerõs konkurens személyszállító cégek – pedig lesz elég
ideje a MÁV Startnak talpra állni. Vagy csõdbe
menni.
Forrás: index.hu
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Spanyol lecke Közép-Európának
vasútfejlesztéssel kapcsolatban
Az Európai Unió újonnan csatlakozott országai –
köztük Magyarország számára is – követendõ a
spanyol példa; a vasúti közlekedés és szállítás hatékony fejlesztése európai uniós forrásokra támaszkodva – hangzott el a minap egy konferencián a spanyol fõvárosban.
A vasúri ipari beszállítókat tömörítõ európai szervezet (UNIFE) által szervezett, vitafórum formában a madridi Atocha fõpályaudvaron lebonyolított tanácskozáson részt vett José Salgueiro, a spanyol államvasutak (RENFE) elnöke, Vicente Gago
Llorente, a spanyolországi vasúti infrastruktúrát
gondozó szerv, az ADIF stratégiai tervezésért felelõs igazgatója, Étienne Davignon, az Európai Unió
TEN-T elnevezésû közlekedési programjának koordinátora és André Navarrí, a vendéglátó UNIFE
elnöke. Közép-Európát Andrzej Trebicki, a lengyel államvasutak infrastrukturális ügyekért felelõs
igazgatóságának tagja képviselte.
Bevezetõjében André Navarrí példaként állította
Spanyolországot a 2004-ben csatlakozott EUtagállamok elé, és annak a reményének adott
hangot, hogy a 2007-2013 közötti EU-költségvetési források segítségével nekik is sikerül minõségivé tenni a vasúti közlekedést.

Andalúzia székhelyével összekötõ új vasútvonal,
amelyen 250 km/ó sebességgel közlekednek a
spanyol szuperexpressz (AVE) szerelvényei, két és
fél óra alatt teljesítve a bõ félezer kilométeres távot. (Összehasonlításul: a Magyar Államvasutak
járata három óra alatt ér a Budapesttõl 270 kilométerre lévõ Nyíregyházára.) Jelenleg a francia
után a spanyol szuperexpressz-hálózat a leghoszszabb európai viszonylatban. Az EUpénzeszközök hatékony fölhasználásával az ibériai ország többi vasútvonalát is kétvágányúra bõvítették, és alkalmassá tették 200 km/ó
utazósebességre.
A Spanyolország rendelkezésére álló közösségi
források – mint arra a magyarországi születésû Étienne Davignon, az Európai Bizottság egykori alelnöke figyelmeztetett is – elapadtak, de a fejlõdés
így sem torpan meg: magánbefektetõk továbbra is
élénken érdeklõdnek e terület iránt, és a kormány
is eltökélt: José Luís Rodríguez Zapatero miniszterelnök 2005 júliusában bejelentette, hogy
2020-ig 250 milliárd eurót fordítanak közlekedési beruházásokra a mediterrán országban, s ezen
irdatlan összeg felét a vasútra, elsõsorban a gyorsvasút-hálózat fejlesztésére fordítják.
Forrás: vg.hu

Andrzej Trebicki felszólalásában a 15 évvel ezelõtti spanyolországi viszonyokhoz hasonlította a
lengyel vasút jelenlegi helyzetét: elöregedett gördülõ állomány – sok 20-30 éves kocsival –, nagy
sebességû vonalak hiánya (sõt sok helyütt sebességkorlátozás), viszont a 2007-2013 közötti európai uniós költségvetési idõszakban a közösségi
alapokból Lengyelország által lehívható 20 milliárd euróból elõreláthatólag mintegy hatmilliárd
euró jut a fejlesztésre. A cél nagy sebességû vonalak kiépítése, hogy a vasutat versenyképessé tegyék a közúttal – mondta a lengyel szakember.
A példa adott: a spanyol fölszólalók nem túloztak,
amikor sikertörténetként emlegették az elmúlt
másfél évtizedben Spanyolországban véghezvitt
vasútfejlesztést. Megépült a Madridot Sevillával,
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MÁV ZRt. KÜT hírek
Kihelyezett KÜT ülés 2007. május 30.
A MÁV ZRt. Központi Üzemi Tanácsa kihelyezett
ülést tartott az Északi Jármûjavítóban és Ferencváros pályaudvaron. Elsõként az „északiban” tájékoztatót hallgatott meg a testület a portfolió mûködésérõl dr. Márkus Imre igazgató elõadásában.
Az ülésen részt vett a helyi üzemi tanács elnöke és
több helyi vezetõ is..
Ezt követõen a Ferencvárosi pályaudvarokat tekintette meg a KÜT. Nyíri András csomóponti vezetõ bemutatta azt a sokrétû tevékenységet, melyet az itt dolgozók végeznek. A szolgálati helyek
bejárásakor rávilágított arra, milyen létszám hiánnyal kell a napi feladatokat ellátni. Kiemelte azt
is, hogy az elmúlt években a felújítási, karbantartási munkák sorra elmaradtak, ezért a szolgálati
helyek állaga jelentõsen leromlott.
Soros KÜT ülés 2007. május 31.
A MÁV ZRt. átdolgozott ingatlangazdálkodási
stratégiájáról dr. Sarlós Miklós Igazgató adott részletes tájékoztatást. Ismertette a kitörési pontokat.
„A gazdálkodás alapfeltétele, hogy tudjuk mi az
amivel gazdálkodni kell” – kezdte mondandóját
az igazgató. Létrehozták 15 fõvel a Tulajdonrendezési és nyilvántartási Osztályt dr. Kurucz Ildikó
vezetésével. A hasznosítás területén az értékesítés
és a „bérleteztetés” új alapokra helyezése a tevékenység-kiszervezésével, revitalizálással a Vagyonkezelõ ZRt. keretein belül valósul meg. Párhuzamos tevékenység nem maradhat. Az Ingatlanbefektetési Alap létrehozásával egy 7-8%-os
hozamot kell produkálni. Miért jó az Ingatlan
Alap a MÁV ZRt.-nek? Egyrészt mert ma Magyarországon a legellenõrzöttebb ez a forma. Másrészt
a portfoliófrissítés lehetõsége biztosított, melyet
az alapkezelõnek kell megtenni. Fejlesztési célú
projekt cégek létrehozása a hat budapesti fejpályaudvaron, melybõl a bevétel a szolgáltatás színvonal emelkedését kell, hogy szolgálja. A projektfejlesztés a világon mindenütt úgy történik, hogy
kiviszik kisebb cégbe, csökkentve ez által az anyavállalat kockázatát. A jóléti ingatlanokra vonatkozó megállapodást nem érinti az intézkedés
sorozat.

Az egyebekben Károlyi Csaba a gépészeti telephelyek áldatlan állapotára hívta fel a testület figyelmét.
Soros KÜT ülés 2007. június 11.
Tájékoztató a MÁV ZRt. 2007. évi foglalkoztatási
céljainak I. negyedévi teljesítésérõl, Menyhártné
dr. Zsíros Mária Kontrolling és Kompenzációs Fõosztályvezetõ elõterjesztésében. Az átadott írásos
anyag részletesen ismertette a teljes munkaidõben foglalkoztatott létszám alakulását, a belsõ
képzések fõbb mutatóit. Szóbeli kiegészítõjében a
fõosztályvezetõ asszony elmondta az április és
május havi ténylétszámokat is. Kiemelte, hogy a
viszonyítás alapja a bázis, ez pedig 2006. június
30. melyhez képest kell 2007. június 30.-ra a
2500 fõ „vízfej” és az adminisztratív létszámleépítést befejezni. Ez várhatóan teljesül is. Ezt követõen a túlóra alakulásával kapcsolatban fejtette ki
nézeteit, minden jogos túlmunkát ki kell fizetni,
ugyanakkor az indokolatlan kifizetést vizsgálni
kell. Megállapításokat tett az egyes üzletágak irányába, így szólt arról, hogy a személyszállítás jobban kihasználja a kapacitást az ütemes menetrend kapcsán, ugyanakkor az utasforgalom nem
nõtt a várt mértékben. Azért mert most a „beetetés” idõszakát éljük. A gépészetnél nõtt a teljesítmény, javult a hatékonyság. Összefoglalójában kitért arra, hogy az elsõ negyedévet jó gazdálkodással zárta a társaság. Ezután valamennyi üzletág
képviseletében kérdéseket és véleményeket fogalmaztak meg a KÜT tagjai. Szó esett többek
közt a létszámleépítések humánusabb eszközeinek alkalmazásáról, a nyugdíjas foglalkoztatásról,
a részmunkaidõrõl, a Hay bérrendszer hiányosságairól, a humánszolgáltatói feladatok komplex felmérésérõl, a szakmunkás létszámfelvételt akadályozó alacsony induló bérrõl a TEB-nél, a karrier
portál mûködésérõl, a térségi vasutaknál dolgozók
helyzetérõl, valamint a mozdonyvezetõi hiányról.
Menyhártné válaszában hangsúlyozta, hogy a
konstruktív együttmûködés híve, ígéretet tett
egyes részkérdések megoldására, majd megköszönte a KÜT tagjainak pozitív gondolkodását, a
vállalatcsoport érdekében tett együttmûködõ javaslatait.
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A második napirend keretében az 57. Vasutasnap rendezvényeit mutatta be a Kommunikációs
Igazgatóság munkatársa. Elmondta, hogy élõláncos közvetítés lesz a helyszínek között. A helyszíneken még több nyeremény és játék, melynek a
fedezete is biztosított. Nyitunk az utasok felé, erre utal a szlogen is. „Ez a mi napunk, de nyitva a
kapunk!”
Harmadikként már harmadszor tárgyalta a testület a Pályavasúti Üzletág 2007. évi létszámtervét.
A szervezeti átalakítások folyamatában vagyunk,
kezdte mondandóját Gyõrfy Tamás osztályvezetõ.

A ZáLoRaSz megalakítása, a térségi vasutak munkavállalóinak visszakerülése, a távgépíró kezelõk
átkerülése az üzletághoz tovább bonyolítja a helyzetet. Más létszámmal kalkulálnak a 2007. évi létszámtervhez, mással a 2007. évi szociális segélykeret felosztásához, és megint mással a szakmai
alosztályok üzemi tanács választásához. A szakbizottság vezetõjét felhatalmazta a testület a létszám konzultáció lezárására.
A különféléken belül temetési és rendkívüli szociális segélyekrõl döntött a testület.

Kihelyezett ÜB. Tuzsér
2007. május 22-23-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Tuzsér adott otthont az ügyvivõ
bizottság soros ülésének. A Felsõ
Tisza partján, festõi környezetben megtartott tanácskozáson,
az aktualitások megvitatása tette
ki a napirendi pontok nagy részét. Szó volt a Máv Cargo privatizációjáról, a külföldi vasútvállalatok munkavállalóinak hazánk határain belül történõ
megjelenésérõl, továbbá a vasúti
közlekedésbiztonság fontosságáról, az ezt elõsegítendõ jogi szabályozások hátterének megteremtésérõl, ezen törvények
szakmai alapokon történõ, a

közlekedési tárcával egyeztetett
mielõbbi létrehozásának sürgetõ
voltáról.
A kétnapos rendezvényen az
ÜB tagjain kívül, majdnem teljes
létszámmal részt vettek a Debrecen és a Debrecen-Kelet területek választott szakszervezeti
tisztségviselõi is! A fent említett
két terület itt tartotta meg a területi értekezletét, és a tisztségviselõk szakmai továbbképzését
is.
A találkozónak különleges hangsúlyt adott az a tény, hogy
Csernyu András, volt záhonyi területi ügyvivõ is most és itt tartotta a nyugdíjas búcsúztatóját.

Bandi szeretett volna kellõképen elbúcsúzni a volt, szakszervezeti tisztséget ellátó kollégáitól, így több, már nyugdíjban lévõ, volt MOSZ-os is tiszteletét
tette a rendezvényen.
A kétnapos szakmai értekezletet
sem lehet étlen-szomjan lehúzni. Az ételek elkészítésében fontos szerepet kapott Ignéczi József és Keserû József, kollégák
szakmai hozzáértése, hiszen fáradhatatlanul küzdöttek meg a
meleggel és a nyersanyagokkal,
így mind a négy fõétkezésre páratlanul finom ételeket sikerült
nekik összehozni!
Úgy gondolom, hogy a jelenlévõ
35 fõ nagyon jól érezte magát,
és tiszta szívbõl kívánom a többi
területnek is, hogy hasonló, jó
hangulatú, csapatépítõ rendezvényt sikerüljön nekik is megszervezni! A 20. oldalon lévõ fotók tanúskodjanak a hely szépségérõl és a jó hangulatról,
hiszen Szegedi Zoltán fáradhatatlanul „nyûzte” a kamerát, és
örökítette meg az eseményt az
utókornak!
Gyüre Ferenc
Területi ügyvivõ Debrecen-Kelet
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Megindult a nagysebességû
vasúti közlekedés Párizs és
Stuttgart között
Idõvel Budapestre is eljutnak a szerelvények
Június 10-én megkezdõdött a nagy sebességû vonatközlekedés Párizs és Stuttgart között. Az elsõ
menetrendszerû szerelvények utasait zenével és
ingyen pereccel köszöntötték.
A menetidõ kevesebb mint négy óra a hagyományos hat óra helyett. A szakasz egy nagyobb terv
része, a „TGV Est Européen” elnevezésû vállalkozás – térben és idõben – távolabbi állomásai között szerepel majd Pozsony és Budapest is.
A most ünnepélyesen felavatott pálya még nincs
teljesen kész, az eddig elkészült rész Párizstól a
kelet-franciaországi Baudrecourt-ig tart: ez a 300
kilométer öt év alatt épült 5,5 milliárd euróért. Az
új szakaszon a sebességi világcsúcstartó francia
TGV és a német ICE vonatok közlekednek, a már
alkalmas pályaszakaszon óránként 320 kilométeres sebességgel. A TGV más franciaországi vonalain nem egészen 300 kilométeres az utazási sebesség. A TGV maga április 3-án egy kísérlet során óránként 574,8 kilométeres sebességet ért el,
ez az új vasúti világcsúcs.

Ugyanoda, más irányból
Érdekes kísérletet hajtott végre közösen a német vasúttársaság és a francia államvasutak.
Május 25-én ugyanis egy ICE-szerelvény Frankfurtból,
míg egy TGV motorvonat Stuttgartból indult el ugyanabban az idõben. A cél mindkét vonatnál a párizsi
Garde l´Est pályaudvar volt. Az akciót annak kapcsán
hajtották végre, hogy az említett napon indult meg a
nagysebseeégû vasúti közlekedés a német nagyváros
és a francia fõváros között. Az ICE-szerelvény
Mannheim, Kaiserslautern és Saarbrücken érintésével
közlekedik majd Párizsig.
A két szerelvény végül egyszerre futott be a francia fõvárosba.

Az elsõ út legfontosabb adatai a fõszereplõvel együtt

A DB és az SNCF munkatársai hamarosan menesztik
az ICE-szerelvényt (fotók: Jürgen Haas)

(fotó: Alstom)

A francia SNCF vasúttársaság szerint a francia–német vasúti forgalom 2012-ig megkétszerezõdik. A
német vasutaknál, a Deutsche Bahnnál úgy becsülik, hogy a nagy sebességû vonatokon 2012ben már másfél millióan fognak utazni.
Forrás: indohaz.hu

A Stuttgartból induló „ellenvonat”
(fotó: Wolfgang Neukircher)

Forrás: indohaz.hu
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Középdöntõ Szombathely
Az elsõ csoport helyezései:
1.
2.
3.
4.
5.

Miskolc
Sopron
Mezõhegyes
Záhony
Komárom

9 pont
9 pont
9 pont
3 pont
0 pont

2007.05.18-19-20-án rendeztük meg Szombathelyen
a középdöntõ két csoportjának mérkõzéseit. Az elsõ
délután és a második nap délelõtt az elsõ csoport:
Miskolc, Komárom, Sopron, Mezõhegyes és Záhony
csapata mérte össze erejét a Király Sportcentrumban.
Kellemes, nyári melegben folytak a küzdelmek.

17:6
15:8
9:8
4:13
4:14

A második nap délután és a harmadik nap délelõtt
folytak a második csoport mérkõzései.
Csapatok: Ferencváros, Szolnok, Szombathely,
Hegyeshalom, Vésztõ. Az idõjárás ismét kegyes volt
hozzánk, szinte megsültünk.

A második csoport helyezései:
1.
2.
3.
4.
5.

Szolnok
Hegyeshalom
Ferencváros
Szombathely
Vésztõ

9 pont
9 pont
6 pont
6 pont
0 pont

16:9
13:8
11:9
7:8
8:20

A sporttalálkozó jó hangulatban zajlott le, a továbbjutó csapatoknak további sikereket kívánunk.
Szombathely, 2007. május 23
Rendezõk Szombathely
Horváth György

Felhívás!
A sportbizottság meghirdeti a 2007-2008. évi MOSZ kupát,
amelyre a nevezési díj 6.000 Ft, ami csapatonként értendõ.
A nevezési díjat minden csapatnak be kell fizetni függetlenül attól hogy
kupavédõ vagy rendezõ csapat.

A nevezéseket 2007 július 31-ig kérjük leadni.
A nevezés csak akkor érvényes, ha a megadott határidõig a nevezési
díj és a nevezési lap is beérkezik a sportbizottság részére. Felhívjuk
a csapatok figyelmét a határidõ betartására, mert a határidõn túl
leadott nevezéseket a sportbizottság figyelmen kívül hagyja és a sorsoláson ezek a csapatok nem vesznek részt.
A sportbizottság a 2007-2008 évre elkészíti az egységes szabályokat és
azt a csapatok részére a kupa megkezdése elõtt elküldi.
Sportbizottság nevében:
Szabados Sándor
sportbiz. elnök
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Meghívó

június 30–július 1.
Programajánló az elsõ napra:

tánc, eredményhirdetés, tombola, éjféli vacsora, 4 órakor bálzáró.

• Vendégeink fogadása a vasútállomáson, szálláshelyek elfoglalása külön autóbuszok biztosításával.
• 14 órától a labdarúgó torna lebonyolítása,
melynek helyszíne a vasutas sportpálya
• 14 óra 15 perckor ünnepélyes megnyitó.
• 14 óra 30 perctõl kezdõdnek a mérkõzések. A
pálya mellett büfé üzemel melyben elõrendelésre babgulyás kapható. A helyszínen egészségmegõrzõ programban lehet részt venni, valamint tájjelegû borok kóstolója.
• A város iránt érdeklõdõk sétát tehetnek a történelmi belvárosban. Múzeumlátogatások, nevezetességek megtekintése.
• Mozdonyvezetõk bálja 19 órától. Helyszín:
Makár tanya. Mûsor, megnyitó, vacsora, zene,

Programajánló a második napra:
• Reggeli 8 órától 9 óráig. Helye: Makár tanya étterme.
• Szabad program, strandolási lehetõség, kirándulási lehetõség az orfûi kilátóra, abaligeti
cseppkõbarlangba.
• 12 órától 13 óráig ebéd. Helye: Makár tanya étterme.
• 13 órától szállás elhagyása, hazautazás.

Részvételi díj: 3000 Ft/fõ. Programjainkhoz jó
szórakozást és kellemes idõtöltést kívánunk!

Pécs bemutatása
Fekvése
Az ország délnyugati szélén, a horvát
határ közelében található. Délebbi fele sík, míg az északi része a Mecsek
hegység déli lankáira kúszik fel, és völgyeibe nyúlik be.
Története
Az ókori római és a kora középkori város
A legrégebbi régészeti leletek a térségben 6000 évesek. A rómaiak elõtt illírek és kelták laktak a környéken. Sopianae városát a rómaiak alapították a 2.
században, mikor a Dunántúl a Római

Birodalom Pannonia provinciája volt.
A név a mocsarat jelentõ kelta „sop”
szó többesszámából eredhet.
Sopianae központja ott volt, ahol ma a
Postapalota áll. A római vízvezeték
egyes részei a mai napig láthatóak. Mikor Pannóniát négy részre osztották,
Sopianae lett a Valeria nevû kerület fõvárosa.
A 4. század elsõ felében itt is elterjedt
a kereszténység. Az elsõ keresztény
temetõk a városban ebben a korban
keletkeztek, azon a helyen, ahol ma a
székesegyház áll.

A század végére a barbár betörések és
a hunok hódításai következtében a rómaiak hatalma gyengült a térségben.
Mikor Nagy Károly csapatai megérkeztek, a várost már avarok és szlávok lakták. Nagy Károly a Frank Birodalomhoz csatolta a területet. Egyházi szempontból a salzburgi püspökséghez
tartozott.
A kora középkorban egy salzburgi dokumentum említi elõször a várost
Quinque Basilicae („öt székesegyház”)
néven, 871-ben. A név arra utal, hogy
a város templomainak építésekor öt
ókeresztény kápolna köveit használták
fel.
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A város a középkorban
A honfoglalás után nem Pécs, hanem
a közeli Baranyavár lett az újonnan
megalapított Baranya vármegye központja, Pécs azonban fontos egyházi
központ, püspöki székhely volt. Latin
nyelvû dokumentumok Quinque
Ecclesiae („öt templom”) néven említik. I. István király 1009-ben megalapította a pécsi püspökséget.
Orseolo Péter magyar király építtette a
pécsi székesegyházat, mely végül temetkezési helye is lett.
1064-ben Salamon király itt ünnepelte a húsvétot, miután kibékült unokatestvérével, a késõbbi I. Géza királlyal.
A rákövetkezõ napon a székesegyház
leégett. Ezután épült a ma is létezõ
székesegyház.
A várost 1235-ben említik elõször
Pécs néven; egy feljegyzésben fordul
elõ a Pechyut (pécsi út) név.
A városban több szerzetesrend is megtelepedett, elsõként a bencések 1076ban. 1181-ben már kórház állt a városban. Az elsõ dominikánus kolostor
1238-ban épült Pécsett.
Nagy Lajos 1367-ben egyetemet alapított Pécsett, alkancellárja, Vilmos
pécsi püspök tanácsára. Ez volt Magyarország elsõ egyeteme. V. Orbán
pápa által kiadott alapító oklevele
nagy mértékben hasonlít a bécsi egyetemére, kijelenti, hogy az egyetemnek
a teológia kivételével minden tudomány oktatásához joga van.
1459-ben Janus Pannonius lett Pécs
püspöke; õ tovább erõsítette a város
kulturális jellegét.
Pécs a török uralom idején
A mohácsi csata után (1526)
Szulejmán seregei kifosztották Pécset,
lemészárolták a lakosságot, és felégették a várost.
Az ország véleménye megosztott volt
abban a tekintetben, ki legyen a magyar király. Pécs városa Habsburg Ferdinándot támogatta, Baranya vármegye többi része azonban Zápolya

2007. június
(Szapolyai) Jánost. 1527 nyarán Ferdinánd legyõzte Zápolya seregeit, és november 3-án megkoronázták. Ferdinánd megjutalmazta a várost hûségéért, felmentette az adózás alól, és
ezzel lehetõséget nyújtott a város újjáépítésére és megerõsítésére.
1529-ben a törökök újra elfoglalták
Pécset, és Bécs ellen vonultak. A törökök rákényszerítették Pécset arra,
hogy fogadja el szövetségesüket, Zápolyát királynak. Zápolya 1540-ben
meghalt. 1541-ben a törökök csellel
elfoglalták Budát, és utasították Izabellát, Zápolya özvegyét, hogy adja nekik
Pécset, amely stratégiai fontossággal
bírt. Pécs lakói az ellenállás mellett
döntöttek, sikeresen megvédték a várost, és hûséget esküdtek Ferdinándnak, aki eleinte segítette a várost, késõbb azonban tanácsadói javaslatára
inkább Székesfehérvárra és Esztergomra összpontosított. Pécs lakói tudták, hogy Ferdinánd segítsége nélkül
nem tudják tartani a várost, ezért
1543 júniusában önként megnyitották
a kapukat a török sereg elõtt.
Miután elfoglalták Pécset, a törökök
megerõsítették, és igazi keleti várossá
formálták a várost. A templomokat
mecsetté alakították, török fürdõk és
minaretek épültek, Korán-iskolákat
alapítottak, a piactér helyét bazár vette át. A várost muzulmán tisztségviselõk irányították a saria törvényei szerint. Pécs száz éven át a béke szigete
volt a körülötte forrongó háborús világban.
1664-ben Zrínyi Miklós seregei Pécshez értek. Zrínyi tudta, hogy ha be is
veszi a várost, nem tudja tartani, olyan
mélyen volt benn a török területen,
ezért csak kifosztotta és felégette a várost; a várat nem sikerült bevennie. A
középkori Pécs ezzel örökre elpusztult.
Buda felszabadítása után (1686) a sereg Pécs felszabadítására indult. Az
elõvéd betört a városba, és kifosztotta.
A törökök látták, hogy nem fogják tudni tartani a várost, ezért felégették, és
behúzódtak a várba. Badeni Lajos serege október 14-én elfoglalta a várost,
és lerombolta a várba vezetõ vízvezetéket. A törököknek nem volt más vá-

lasztásuk, október 22-én fel kellett adniuk a várat.
A városban haditörvényszék uralkodott, Karl von Thüngen parancsnok
irányítása alatt. A bécsi udvar elõször
el akarta pusztítani a várost, de utána
úgy döntött, megtartja, hogy ellensúlyozza a még mindig török kézen lévõ
Szigetvár befolyását. A város újra fejlõdni kezdett, a fejlõdést csak az
1690-es években lassította le két pestisjárvány.
1688-ban német telepesek érkeztek.
Az elkövetkezendõ idõkben Pécs népességének csak körülbelül egy negyede volt magyar, a többiek németek,
délszlávok voltak. Mivel a magyarok
kisebbségben voltak, Pécs nem támogatta a Rákóczi-szabadságharcot, ezért
II. Rákóczi Ferenc seregei 1704-ben
kifosztották a várost.
Pécs az újkorban
1710 után békésebb korszak kezdõdött. Fejlõdött az ipar, céhek alakultak, új városháza épült, virágzott a kereskedelem és a szõlõtermesztés. A
város szeretett volna megszabadulni
hûbérurától, a pécsi püspöktõl, és
Klimó György püspök bele is egyezett
volna, de a Szentszék megtiltotta neki.
Klimó püspök rendkívül felvilágosult
ember volt, az elsõ nyomdát is õ alapította 1772-ben. Mária Terézia úgy tett
eleget a pécsiek kérésének, hogy
1777-ben, mikor a püspök meghalt,
szabad királyi város rangra emelte Pécset, még mielõtt az új püspököt kinevezték volna. Klimó nevéhez köthetõ
1774-ben az ország elsõ nyilvános
könyvtárának létrehozása, melyhez
mintegy 3000 könyvet a püspöki
könyvtárból adott át.

17

2007. június
Az 1787-ben II. József által elrendelt
elsõ népszámlálás szerint a városban
1474 ház állt, melyekben 1834 család
lakott. Összesen 8853 lakosa volt a városnak, ebbõl 133 pap és 117 nemes.

tartozott, cukorgyár, bõrgyár, dohánygyár és sörgyár is épült. Ekkor jött létre a híres Zsolnay-porcelángyár is. Jelentõs volt a szénbányászat. A városnak már 14 616 lakója volt.

A II. világháború alatt Pécs csak kisebb
károkat szenvedett, annak ellenére,
hogy 20-25 kilométerre, Villány környékén nagy tankcsata zajlott, mikor a
Vörös Hadsereg Ausztria felé tartott.

1785-ben a Gyõri Akadémia Pécsre
költözött, és az idõk folyamán jogi
akadémiává alakult. 1839-ben felépült a város elsõ kõszínháza.

A kiegyezés (1867) után Pécs gyorsan
fejlõdött, mint az ország legtöbb városa. 1867-tõl vasút kötötte össze a közeli Barccsal, 1882 óta Budapesttel is.
A barcsi, mohácsi és budapesti vasútvonalak új lendületet adtak a város fejlõdésének.

A háború után újra felgyorsult a fejlõdés, a város nõtt, magába olvasztva
több kis települést. Az 1980-as években már 180 000 lakója volt.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején Pécset rövid ideig horvát sereg tartotta megszállva. 1849 januárjában Habsburg-csapatok foglalták el.
1848-ra 1739 ipari munkás élt Pécsett, a manufaktúrák némelyike országszerte ismert volt. A vasgyár és a
papírgyár a kor legmodernebbjei közé

Az I. világháború ideján Baranyát
szerb csapatok foglalták el, és 1921-ig
nem volt biztos, Magyarország része
marad-e a város. Pozsony egyetemét
Pécsre költöztették.

A rendszerváltás utáni idõk Pécset is
érzékenyen érintették, az üzemek
nem tudták teljesíteni a változásokkal
járó megnövekedett igényeket, és
több be is zárt, a munkanélküliség
nõtt. Az 1990-es években a délszláv
háború közelsége a turizmust is érzékenyen érintette. 2010-ben Pécs lesz
Európa Kulturális Fõvárosa.

MOSZ Horgászverseny 2007

Rendezõ: MOSZ BALASSAGYARMAT
Idõpont: 2007. szeptember 15-16.
Rendezvény helyszíne:
Balassagyarmattól 15 km-re Szécsény város mellett fekvõ kavicsbánya-tó
Jelentkezési határidõ: 2007. augusztus 15.
Szécsény bemutatása
A régészeti leletek bizonyítják, hogy a környék õsidõk óta lakott
hely volt. Az ásatások során megtalált tárgyi emlékek arról tanúskodnak, hogy az újkõkortól (neolitikum) kezdve lakott volt az
Ipoly-völgye, s annak kiszélesedõ Szécsényi-medencéje. Az ezredforduló évében Szécsény környékének egy része a Kacsics nemzetség birtoka volt. A többi rész a nógrádi várszervezethez tartozott
Károly Róbert az 1334. május 5-én kiadott oklevélben Szécsényt
városi ranggal ruházta fel.
A vár 1461-ben már létezett. Mára csak egyes falrészletei és két sarokbástya maradt meg belõle. A Forgách-kastélyt a hajdani vár helyére építették a gótikus vár falainak felhasználásával, a XVII. század második felében. 8 hektáros parkja védett. A Tûztorony 1700ban épült, barokk stílusú, az 1944. évi bombázás óta 30 fokban
megdõlt.
II. Rákóczi Ferenc úgy tervezte, hogy az országgyûlést Rákos mezejére hívja össze. A császári csapatok 1705-ben kinevezett új ma-

gyarországi parancsnoka, Herbeville tábornok azt a parancsot kapta, hogy akadályozza meg Rákóczi Pest határába tervezett országgyûlésének megtartását. Az eredeti tervet megváltoztatva II. Rákóczi Ferenc Szécsénybe hívta össze az országgyûlést, amely szeptember 12-tõl október 3-ig tartott.
A történelmi jelentõségû összejövetelen 6 püspök, 36 fõúr, valamint 25 megye és szinte valamennyi város követei részt vettek.
A város 2005-ben ünnepelte a szécsényi országgyûlés 300. évfordulóját.
A település büszke múltjára, történelmi hagyományaira. A történelmi város várfallal körülhatárolt részén a régmúlt idõkben a város polgári házai húzódtak. A történelmi városközponttól néhány
méterre látható a középkori belsõ vár falára épült, és a XVIII. században a mai formáját elnyerõ Forgách-kastély, amely most múzeumként funkcionál. Állami tulajdonban lévõ, Nógrád megyei közgyûlés kezelésében mûködõ intézményt a városközponttal együtt
felújították, megszépült középkori utcákkal gyönyörû „várkerttel”,
parkokkal várják a látogatókat.
Folyt. a következõ oldalon.
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Szécsényi Kavicsbánya-tó

Kezelõ: Szécsényi Petõfi HE.
Víztípus: kavicsbányató.
Terület: 18 hektár.
Átlagmélység: 3 méter.
Fenékviszonyok: iszapos, néhol sóderes.
Akadók: nem jellemzõ.
Növényzet: sás-nád.
Halak: ponty, amur, csuka, harcsa, süllõ, keszeg, ezüstkárász,
compó.
Rekordok (kg): ponty 12,7, csuka 12,3, süllõ 5, amur 13,2.
Átlagfogás: 51,4 kg/fõ. Telepítések: tavasz, õsz (kb. 90 q!) (zömmel 3 nyaras ponty). Szabályok: tilalmi idõben: 1 db ponty elvihetõ; csuka 02. 01-03. 31.; lékhorgászat van, pergetés van; OHR
horgászidõszak:
Fogható mennyiség:
2 ponty + 1 más nemes + 5 kg egyéb.
Csónakhasználat: nincs
1973-ban alakult az egyesület. Az akkoriban még csupán pár hektáros víz a sóderbányászat során tovább nõtt. A folyamatos kotrás,
vagyis a bányászat a ’80-as évek közepéig tartott. Ezért ma a fenék
már csak kevés helyen sóderes, jellemzõbben inkább iszapos. Kimagaslóak az átlagfogások! 2006-ban nagy testû pontyokat is tettek bele, 5-12 kg közötti jelölt halakat. A napijegyesek bárhol horgászhatnak, stégeken is, a tulaj megérkezéséig, de általában ilyenkor is maradhatnak. A tavat pár éve, csatornával összekötötték az
Ipoly-folyóval, így a víz minõsége sokat javult.

Utazás, szállás, étkezés
Megközelítés:
Budapest felõl a 22-es fõúton Balassagyarmat–Õrhalom–Szécsény
21-es útról, Hollókõ irányába, Alsótold–Felsõtold–Nagylóc–Szécsény.
Az autóval érkezõk a szállás elõtt parkolhatnak.
Vonatközlekedés:
Bp.-Keleti pu.–Balassagyarmat (33502Gy) indul: 09.30, érkezik:
11.52.
Balassagyarmat–Szécsény (33614Sz) indul: 11.55, érkezik: 12.25.
Szécsény állomásról a szállásra igény szerint különbusz megoldható, elõzetes egyeztetés alapján.
Visszaút:
Szécsény–Balassagyarmat (33663 Sz) indul: 17.52, érkezik: 18.22.
Balassagyarmat–Bp.Keleti pu. (33501 Gy) indul: 18.25, érkezik:
20.42.
Igény esetén a Balassagyarmatról 14.30 és 17.20, 17.35 órakor
induló Aszód illetve Vác irányába közlekedõ vonatokhoz különbusz vagy autó megoldható.
Szállás helye: Haynald utca, Erzsébet tér

Étkezés:
Rákóczi Étteremben. (Étkezési jegyek az érkezéskor kerülnek kiosztásra)
A szálláshely és az étterem, Szécsény felújított belvárosában, kb.
100 méteres távolságra vannak.

A verseny szabályai
A verseny a korábbi években megszokott módon kerül lebonyolításra.
Csapatonként maximum 3 fõvel.
Tetszõleges készséggel, személyenként 1 bottal, 2 horoggal lehet
horgászni.
Halakat a verseny végén mérlegelés után vissza kell engedni.
A verseny kezdetét és végét dudaszó jelzi.

Program
Elsõ nap
Szállás elfoglalható: 2007. 09. 15-én 9 órától (szoba elosztás telefonon egyeztethetõ)
Ebéd 12 órától–13.45 óráig a Rákóczi Étteremben.
A verseny helyszínére különbusz indul 13.00, 13.30, 14.00 órakor.
A tónál a rendezvény ideje alatt BÜFÉ biztosított.
Sorsolás kezdete: 14.30.
Verseny: 15.00–18.00.
Mérlegelés után vacsora a tóparton (Babgulyás).
Szállásra utazás szintén különbusszal folyamatosan igény szerint,
utolsó járat: 21.00 órakor!
Éjszakai horgászat megoldható díjmentesen, ám a halakat nem lehet elvinni.

Második nap
Reggeli 06.30 órától–08.00 óráig a Rákóczi Étteremben.
A verseny helyszínére különbusz indul 07.15, 07.45, 08.15 órakor.
Sorsolás kezdete: 08.30.
Verseny: 09.00–12.00.
Mérlegelés után eredményhirdetés, díjkiosztás.
Visszautazás különbusszal folyamatosan.
Ebéd 13.30 órától a Rákóczi Étteremben.

Részvételi díj: 6500Ft/fõ.
A befizetéseket az alábbi OTP Bank folyószámlára kérjük utalni: 11773418-00245366
A közleményben kérjük feltüntetni a befizetõ tagcsoport nevét
és a csapat(ok) létszámát! Kérjük a jelentkezési határidõ pontos betartását!

A tó megközelítése
Szécsénytõl Balassagyarmat irányában,a várostól kb. 1 km-re jobbra, sóderes úton végig.
Szállás:
Szécsény belvárosában, Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégiumban, 4 ágyas szobákban.

Információ:
MOSZ Balassagyarmat
Kmeti Kornél tel: 30-2037371
Szaniszló Zsolt tel: 30-9712778
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Megjelent
F. Szabó András
Idõvonatok
címû verseskötete.
A könyv megrendelhetõ
a MOSZ központjában.

A tuzséri kihelyezett ÜB ülés képekben

Soós Uram, a révész

Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete

A Mozonyvezetõk Szakszervezete tájékoztató kiadványa

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

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

