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A „puskaport” nem árt
szárazon tartani!

Ízelítõ a MOSZ Fotópályázat
képeibõl.
(Eredményhirdetés következõ lapszámunkban)

A közlekedés biztonságának javítása érdekében több mint fél éve
próbál a MOSZ lépéseket tenni.
Rendezetlen viszonyok tapasztalhatók a honi vasút táján, melyet
tovább rontott a vasúti pályák teljes körû megnyitása. Év eleje óta
gyûrûztek a problémák, melyek
megoldása érdekében érdemi
történések csak a MOSZ sztrájkbizottságának megalakítása után történt.
Elkezdõdtek a tárgyalások a Mozdonyvezetõk Szakszervezete által megfogalmazott kérdéskörökrõl. A
képzés, vizsgáztatás és ezek dokumentálása, bizonyíthatósága, az ellenõrzési jogosultság rendezése,
mozdonyvezetõi jogosítvány honosítási szabályainak
rendezése, orvosegészségügyi alkalmassági vizsgálatok rendjének szabályozása. E kérdések mind jogszabályokért kiáltanak, melyek ma részben, vagy teljes
egészében hiányoznak.
A tárgyalási sorozat része volt a mellékvonalak jövõbeni sorsa. Tisztán kéne már látni, hogy milyen szerepet szán a vasútnak adott térségekben Magyarország kormánya.
A tárgyalások a GKM vezetõivel június 28-án kezdõdött és július 22-én megállapodással fejezõdött be. A
megállapodásokra nem térnék ki, de fontos, hogy
azok konkrét idõpontokat határoznak meg, melyek
nem teljesülése esetén ismét szükség lehet a Kollégák
együttmûködésére. A közlekedés biztonsága érdekében meghirdetett sztrájk igen nagy támogatást élvezett a mozdonyvezetõk körében. Aki tisztában volt
követeléseinkkel, az tudta, tudnia kellett, hogy nem a
magánvasutak ellen, hanem a mozdonyvezetõ szakma jövõje érdekében kellett kiszárítanunk a puskaport. A sztrájkot támogató aláírások jelezték, hogy
lépni kell a szakma érdekében.
Több éve rendezetlen kérdések kerülhetnek tisztázásra, korrekt egyértelmû jogszabályokban lefektetve. A jelenlegi rendszerre a rendezetlenség a jellemzõ, melyet többen saját érdekeinek megfelelõen
akarnak kihasználni. Várhatóan ezen a téren az év
végére a jogalkotási folyamatoktól függõen rend lehet
A határidõk konkrétak. Az elsõ ilyen vállalását a GKM
és a Nemzeti Közlekedési Hatóság teljesítette. Reményeink szerint nem lesz ez másképpen a többi határidõ esetében sem, de azt tudatosítottuk, hogy a puskaport szárazon tarjuk.
Kiss László

Fotó: Balogh Sándor

Fotó: Fritz Gergely

Fotó: Katona Zoltán

Fotó: Mezey Zoltán
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MEGÁLLAPODÁS
A vasúti közlekedés biztonságának javítása, a mozdonyvezetõk munkavégzését érintõ egyes rendeletek
módosítása, vagy kiadása, valamint a vasúti mellékvonali közösségi közlekedési szolgáltatás kapcsán a
Mozdonyvezetõk Szakszervezete (továbbiakban MOSZ) által megfogalmazott követelések teljesítésérõl
a Felek az alábbi megállapodást kötik:
1. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban Minisztérium) jogalkotási ütemtervet készít, amelyben megjeleníti, hogy a MOSZ mely követelését mely jogszabály elõkészítésénél veszi
figyelembe. Az ütemterv jelen megállapodás mellékletét képezi. A jogszabály elõkészítési folyamatban a tervezetekrõl a Minisztérium a MOSZ-szal is egyeztet.
2. A Minisztérium rövid távú intézkedési tervet készít a vasúti közlekedési szabályok betartásának ellenõrzésére. Az intézkedési terv a jelen megállapodás mellékletét képezi.
3. A Minisztérium írásban tájékoztatja a MOSZ-t arról a folyamatról (tervezetek, egyeztetések, döntések, idõpontok, határidõk, stb.), amelynek eredményeként ez év decemberi menetrendváltásig
a mellékvonali közösségi közlekedési szolgáltatás 2008-as tartalmáról döntés születik. A tájékoztató a jelen megállapodás mellékletét képezi.
4. A Minisztérium egyetért azzal, hogy a mozdonyvezetõi munkavégzés szakmai feltételei között – a
nemzetközi vasúti gyakorlatnak megfelelõen – szerepeljen a konkrét jármû ismerete (típusismeret), valamint a pálya- és állomásismeret (vonalismeret) is. Ennek érvényesítésére elkészíti a vonatkozó jogszabály(ok) módosítását.
5. A Minisztérium a mozdonyvezetõk munkaköri egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatának új
szabályozásában (vizsgálatok gyakorisága, soron kívüli vizsgálatok indokoltsága, alkalmassági követelmények stb.) nem kíván eltérni a nemzetközi vasúti gyakorlatban kialakult szakmai normáktól, és ennek megfelelõ új jogszabály-tervezetet terjeszt a kormány elé.
6. A Minisztérium egyetért azzal, hogy a mozdonyvezetõ kiképzés legrövidebb idejét és minimális
szakmai, begyakorlási követelményeit jogszabályban kell meghatározni. Egyetért továbbá azzal,
hogy – az uniós jogszabályi kötelezettségek, így a 89/48/EGK és a 92/51/EK tanácsi irányelvek
betartása mellett – a mozdonyvezetõi jogosítvány honosítási eljárásban a különbözeti vizsgákat
magyar hatóság elõtt lehessen letenni és a mozdonyvezetõi jogosítványt honosítani.
7. A Minisztérium egyetért azzal, hogy – a közúti közlekedéshez hasonlóan – jogszabályban kell meghatározni a mozdonyvezetési idõ leghosszabb és a pihenõidõk legrövidebb tartamát, és a vezetési és pihenõidõk ellenõrzésének, nyilvántartásának fontosabb szabályait. Errõl jogszabályt készít
elõ.
Budapest, 2007. 07. 22.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Mozdonyvezetõk Szakszervezete
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Intézkedési terv
a vasúti közlekedési szabályok betartásának ellenõrzésére
A közlekedési kormányzat kiemelt stratégiai célkitûzése a vasúti közlekedésbiztonság javítása.
A többszereplõs vasútpiaci modellre való áttérés
átmeneti idõszakában indokolt a vasúti közlekedésbiztonsági ellenõrzések fokozása.
A vasút-igazgatási intézményrendszeren belül elsõsorban a Nemzeti Közlekedési Hatóság feladata a vasúti közlekedés biztonsága feletti õrködés.
A vasúti közlekedésrõl szóló 2003. évi CXXXIII.
törvény alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság
feladat- és hatáskörébe tartozik:
– a vasútbiztonsági tanúsítvány (kiegészítõ tanúsítvány) és a vasútbiztonsági engedély kiállítása,
meghosszabbítása, módosítása és visszavonása,
valamint az abban foglalt feltételek teljesítésének ellenõrzése,
– a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ
munkakört betöltõ vasúti szakemberek vizsgáztatása, valamint a vasútbiztonsággal összefüggõ
képzést nyújtó szervezetek ellenõrzése,
– a vasúti pálya, az üzemi létesítmények, a vasúti
jármûvek, valamint a vasúti közlekedéssel öszszefüggõ tevékenységek ellenõrzése abból a
szempontból, hogy megfelelnek-e a jogszabályok elõírásainak és a hatósági engedélyekben
foglaltaknak,
– vasúti jármûvek és vasúti jármûre szerelt vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó
edények hatósági jelzésének kiadása, vasúti jármûvek, valamint a vasúti pályák nyilvántartásának jogszabályban meghatározottak szerinti vezetése,
– a nemzeti vasútbiztonsági szabályok érvényesülésének figyelemmel kísérése, azok módosítására vonatkozó javaslat kidolgozása, és a módosítással kapcsolatban az érdekeltekkel – ideértve
a vasúti társaságokat, a gyártókat és karbantartókat, valamint a felhasználók és a vasúti dolgozók
képviselõit is – való egyeztetés lefolytatása.
A közlekedési hatóság a vasútbiztonság körébe
tartozó feladatait nem ruházhatja át, és annak elvégzésére más szervezetet – közigazgatási szerv
kivételével – nem kérhet fel.

I. Ellenõrzések erõsítése, fokozása:
A Nemzeti Közlekedési Hatóság ez év július elejétõl fokozott ellenõrzést indított a vontatójármûvekre és jármûvezetõkre vonatkozó közlekedésbiztonsági elõírások (engedélyek, alkalmasság,
stb.) betartására.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság ellenõrzési tervet
állít össze, amelyet a gazdasági és közlekedési miniszter részére bemutat. Ennek keretében 2007.
augusztus 1-jétõl havonta 30 ellenõrzést lefolytat,
melyek tapasztalatairól havonta, illetve súlyos szabálytalanság észlelése esetén azonnal beszámol a
miniszternek, és egyben javaslatot tesz a szükséges további intézkedésekre. Az ellenõrzéseknek ki
kell terjedniük a vasúti pályára, a biztosítóberendezésekre, a térvilágításra, a forgalombiztonságra,
a rakodó berendezésekre, az üzemi létesítményekre és a vasúti jármûvekre. Az ellenõrzések
hatékonyságának fenntartása miatt az ellenõrzési
tervet nem hozzuk nyilvánosságra.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság a GKM és a Mozdonyvezetõk Szakszervezete közötti Megállapodás aláírását követõen felszólítja a vasúti társaságokat, mint munkáltatókat a mozdonyszemélyzet
ellenõrzése érdekében, hogy a mozdonyvezetõi
tevékenységet végzõ munkavállalóknak az alapvizsga, a típusismeret és a vonalismeret meglétének igazolására okmányt állítson ki 30 napon
belül. A levél pontos tartalmának meghatározására szakértõi szinten egyeztetésre kerül sor a GKM
és a Mozdonyvezetõk Szakszervezete közötti
Megállapodás aláírását követõ 3. munkanapon.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság a GKM és a Mozdonyvezetõk Szakszervezete közötti Megállapodás aláírását követõen, de legkésõbb augusztus 1.
napjáig felkéri a mozdonyvezetõk képzésével foglalkozó szerveket, hogy a mozdonyvezetõk alapvizsgájára, típusismeretére és vonalismeretére vonatkozó, a nyilvántartásukban szereplõ adatokat
adják meg a Hatóság részére elektronikus formában 30 napon belül.
A GKM és a NKH a pályavasúti szakemberek bevonásával 2007. augusztus 15-ig megvizsgálja,
hogy a jelenlegi jogszabályi keretek között a pá-
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lyavasúti forgalmi és közlekedésbiztonsági szakemberek hogyan mûködhetnek együtt a Nemzeti
Közlekedési Hatósággal a vasútbiztonsági ellenõrzések lebonyolításában. (Adat és információszolgáltatás, bejelentési kötelezettség, okmányellenõrzés stb.)
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2007. szeptember 15-ig áttekinti és kiértékeli, hogy a közlekedésbiztonsági ellenõrzési feladatainak minél hatékonyabb ellátása érdekében indokolt-e szervezeti
felépítését átalakítani, rendelkezik-e az ehhez
szükséges megfelelõ erõforrással, és a kapott
eredmények függvényében megteszi a szükséges
intézkedéseket.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság a vasút-igazgatási feladatainak ellátásához szükséges informatikai
háttér fejlesztése érdekében megteszi a megfelelõ
intézkedéseket.
II. Átfogó vasútbiztonsági koncepció
Indokolt, hogy az eddig különbözõ területeken,
különbözõ idõpontokban, különbözõ szervek által szétszórtan végrehajtott intézkedések egy átfo-

gó stratégia keretében kerüljenek összegyûjtésre,
és a stratégiában megfogalmazott irányvonalak
mentén, az abban megfogalmazott célkitûzések
alapján kerüljenek végrehajtásra.
A vasútbiztonság megerõsítése és fokozása érdekében átfogó koncepció kidolgozását tartjuk szükségesnek, amely áttekinti a jelenlegi helyzetet, és
a helyzetelemzés alapján meghatározza a legfontosabb prioritásokat, ezek sorrendjét és a megteendõ intézkedéseket.
A koncepciónak ki kell térnie a vasútbiztonság, a
vasúthatósági ellenõrzések, a vasúti képzés és
vizsgáztatás megfelelõ színvonalának és annak ellenõrzésének biztosítására és minden olyan területre, amely a mozdonyvezetõk és egyéb, vasúti
munkakört betöltõ személyek munkavégzésének
feltételeit vasútbiztonsági szempontból meghatározza.
A koncepció kidolgozásának határideje: 2007.
október 15. A koncepció kidolgozásáért a GKM
és az NKH felel.

Budapest, 2007. 07. 22.

Jogalkotási ütemterv
(A MOSZ és a GKM között létrejött megállapodáshoz készült melléklet. A GKM jogalkotási feladatai közül a
megállapodásban felmerült kérdésekhez kapcsolódó jogszabályok elkészítésére vonatkozik.)
1.) Képzés, oktatás
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 12. pontja alapján
megalkotandó, az egyes vasúti munkaköröket betöltõ
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának szabályairól szóló GKM rendelet – a rendelet célja a többszereplõs piaci modellhez alkalmazkodó egységes
képzési-, követelmény- és vizsgarendszer kialakítása.
A rendelet fogja tartalmazni a képzés részletes formai
és tartalmi követelményeit. A rendeletben pontosan
meghatározásra kerül a minimális képzési idõ, különféle vizsga-követelmények (elméleti, gyakorlati, vonal, állomás-, és típusismeret), az oktatást és képzést végzõ szervezetekkel és személyekkel szemben támasztott részletes követelmények. A rendeletben minden
képesítés, vagy ahhoz kapcsolódó idõszakos vizsga hatósági vizsgaként kerül meghatározásra: a hatósági
vizsgabiztosok a hatóság elõtt fognak tudásukról rend-

szeres idõközönként számot adni, ez egyben a hatósági vizsgabiztosi névjegyzékbe vétel egyik feltétele. A
hatósági vizsgabiztosokkal ilyen módon teljes mértékben biztosítható a függetlenség és az egyenlõ bánásmód.
A jogszabály alapját képezõ koncepció elkészítése:
határidõ: 2007. július 10. (a koncepció GKM részére
történõ átadása)
felelõs: Nemzeti Közlekedési Hatóság
A koncepció alapján a normaszöveg tervezet kidolgozása:
határidõ: 2007. augusztus 31.
felelõs: GKM, NKH
Szakmai egyeztetések megkezdése a jogszabály tervezetérõl (érdekképviseletek, vasutak):
határidõ: 2007. szeptember 01.
felelõs: GKM, NKH
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A jogszabály szakmapolitikai egyeztetésre bocsátása:
határidõ: 2007. november 15.
felelõs GKM
A jogszabály kiadásának tervezett idõpontja: 2008. január 01.
2.) Pályaalkalmassági követelmények
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján megalkotandó a jogszabályban meghatározott vasúti munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményeket és az egészségügyi
vizsgálat feltételeit meghatározó kormányrendelet.
Az elsõ szakmai tervezet 2006 nyarán elkészült, azóta
folynak az elõzetes szakmai egyeztetések. 2007 tavasza óta folynak az érintett szakmai, érdekképviseleti
szervezetekkel az egyeztetések. A tervezetrõl 2007.
július 2-án szóbeli egyeztetésre is sor került, amelyen
a Mozdonyvezetõk Szakszervezete is részt vett. A tervezettel kapcsolatos álláspontját írásban 2007. július
6-án kelt levelében fejtette ki.
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A jogszabály-módosítások alapját képezõ koncepció
kidolgozása:
határidõ: 2007. szeptember 30.
felelõs: GKM, NKH (más tárcákkal is szükséges bizonyos elõkérdéseket tisztázni (pl.: melyik hatóságnak
legyen hatásköre a munkaidõ ellenõrzésére)
A koncepció alapján a normaszöveg tervezet kidolgozása:
határidõ: 2007. október 31.
felelõs: GKM, NKH
Szakmai egyeztetések megkezdése a jogszabály tervezetérõl (érdekképviseletek, vasutak):
határidõ: 2007. november 01.
felelõs: GKM, NKH
A jogszabály szakmapolitikai egyeztetésre bocsátása
határidõ: 2007. november 30.
felelõs: GKM
A jogszabály Országgyûléshez való beterjesztésének
tervezett idõpontja: 2008. január 31.
Budapest, 2007. 07. 22.

Összhangban a közfeladatok felülvizsgálatára indított
projekttel – kormányzati stratégiai döntés szükséges
abban a kérdésben, hogy milyen szervezet lássa el a
pályaalkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat. A jogszabály tervezet szempontjából továbbá fontos, hogy azonos munkaköri csoportokra vonatkozzon, mint az 1.) pontban említett jogszabály.
Ezen megfontolások miatt új jogszabály-tervezetet kell
készíteni.
Ismételt szakmai egyeztetés megkezdése a jogszabály
tervezetrõl (érdekképviseletek, vasutak):
határidõ: 2007. szeptember 15.
felelõs: GKM,
A jogszabály szakmapolitikai egyeztetésre bocsátása
határidõ: 2007. október 15. Felelõs: GKM
A jogszabály kiadásának tervezett idõpontja: 2008. január 01.
3.) A munkaidõ, pihenõidõ ellenõrzése
A vasúti jármûvezetõk és egyéb, a vasúti közlekedés
biztonsága szempontjából fontos munkakört betöltõ
személyek munkaidejére, vezetési és pihenõidejére,
ezek betartásának ellenõrzésére, az ittas jármûvezetés
szankcionálására vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata és a szükséges jogszabályok módosítása, elõkészítése;

Tájékoztató
a mellékvonali közösségi vasúti
közlekedési szolgáltatásról
szóló döntés folyamatáról
1. A MÁV ZRt. 2007. június elején benyújtotta a
2007/2008. évi menetrendi idõszakra vonatkozó hálózat racionalizálási és menetrendi javaslatát. A PM és
a GKM várhatóan 2007. augusztus 15-ig szakmai
szempontok alapján elõzetesen dönt az egyeztetések
alapjául szolgáló javaslatról. A javaslatról a MOSZ-t is
tájékoztatja.
2. A GKM 2007. augusztus 1-ig kidolgozza – és tájékoztatásul a MOSZ-nak is átadja – az egységes, a közúti és vasúti közlekedés összehangolását és munkamegosztását biztosító menetrendi egyeztetések ütemtervét.
3. Az egyeztetéseket követõen 2007. november 1–ig a
GKM dönt a vasúti személyszállítási menetrend közszolgáltatásként történõ megrendelésérõl. A döntést
nyilvánosságra hozza.
Budapest, 2007. 07. 22.

50 felett
2 évente
48 felett
3 évente
55 felett
3 évente

50-ig
4 évente

48-ig
5 évente

55-ig
5 évente

45-ig
5 évente

Spanyolország

Svájc

Németország

Hivatásos
gk.vezetĘ

nincs

elbeszélgetés

igen

igen

Baleset esetén, magas cukor és vérnyomás

Évente, ha cukor és vérnyomás probléma van és baleset esetén

Baleset esetén, magas cukor és vérnyomás esetén 6 havonta

Baleset esetén, magas cukor és vérnyomás

60 felett
2 évente

40-ig
3 évente

45-ig
3 évente

MozdonyvezetĘ

MozdonyvezetĘ

Készítette: Kiss László Mozdonyvezetõk Szakszervezete

50-ig
5 évente

Hajózás

65 felett
2 évente

50 felett
1 évente

A rendkívüli vizsgálatokat okait másfél oldalon keresztül sorolják fel

45 felett
2 évente

nyugdíjas
évente

Indokolt esetben a munkáltató kérheti

MozdonyvezetĘkre vonatkozó jelenlegi szabály

40-50
2 évente

A GKM mozdonyvezetĘkre vonatkozó tervezete alapján

65-ig
3 évente

PÁV Ha nincs korlátozás, akkor határozatlan idĘtartamú. A korlátozás nem lehet 1 évnél rövidebb
és 5 évnél hosszabb

60-ig
3 évente

Belföldi összehasonlítás más közlekedési ágazatokkal

40 felett
3 évente

40-ig
5 évente

Hollandia

Ország

Nemzetközi összehasonlítás a mozdonyvezetĘk foglalkozásegészségügyi alkalmasságáról
Van-e
Vizsgálat gyakorisága
pszichológiai
Mikor kell rendkívüli vizsgálatra menni
korig
kortól
vizsgálat

A GKM-mel folytatott tárgyalások egyik eleme az orvos egészségügyi feltételrendszer átalakítása. Mint ahogy a táblázat mutatja a minisztérium szakemberei által elkészített tervezett mind külföldi, mind a belföldi vonatkozásban szigorúbb feltételeket támasztana a mozdonyvezetõkkel szemben.
A MOSZ azt képviselte(i), hogy az új elõterjesztés ne hozzon se kedvezõtlenebb, se kedvezõbb szabályokat a kialakult nemzetközi gyakorlathoz képest. A mellékelt táblázat segít az összehasonlításban.
KL
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MEGÁLLAPODÁS
Jelen megállapodás célja annak biztosítása, hogy a mozdonyvezetõkre vonatkozó legalapvetõbb foglalkoztatási és munkadíjazási szabályokban az egyes vasútvállalatoknál ne legyenek indokolatlan különbségek, illetve ne alakuljanak ki foglalkoztatási feszültségek.
Cél biztosítása érdekében aláíró felek az alábbi megállapodást kötik:
1) A MÁV Cargo Zrt. a Mozdonyvezetõk Szakszervezetét (MOSZ) együttmûködõ partnerének tekinti.
Ennek keretében biztosítja a MOSZ részére az Mt. 15/B.§-ban meghatározott konzultációs lehetõséget,
ennek biztosítására a vállalati érdekegyeztetõ tanács ülésére a MOSZ képviselõit meghívja figyelemmel
az ügyrend elõírásaira.
2) A MÁV Cargo Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy ha a késõbbiekben mozdonyvezetõt e munkakörben munkaviszonyban, (vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) akar foglalkoztatni, azt elsõsorban a MÁV ZRt. gépészeti üzletágától – vagy az idõközben a belõle kiszervezett önálló gépészeti
társaságtól (a továbbiakban gépészeti utódszervezet) – veszi át. Más munkáltatótól, vagy közvetlenül a
munkaerõpiacról csak abban az esetben vesz fel mozdonyvezetõt, vagy vesz fel és képez(tet) ki mozdonyvezetõ-gyakornokot, ha a gépészeti üzletág (vagy utódszervezete) a mozdonyvezetõk átvételére vonatkozó mennyiségi vagy minõségi igényét valamilyen okból maradéktalanul nem teljesíti.
Az átvétel, illetve felvétel és alkalmazás feltételeirõl a MÁV Cargo Zrt. a MOSZ-szal a VÉT keretében
megállapodást köt.
3) A MÁV ZRt. kötelezettséget vállal arra, hogy a MÁV ZRt, vagy annak gépészeti utódszervezete, a MÁV
Cargo Zrt. munkaerõigényének megfelelõen a MÁV belsõ munkaerõpiacán meghirdetett pályázat útján
– 150 fõs létszámkeretig mindenképpen – lehetõvé teszi, saját létszámába tartozó mozdonyvezetõ, MÁV
Cargo Zrt-nél történõ önkéntes elhatározásán alapuló munkavállalását. A MÁV Cargo Zrt. a nála munkát vállalni szándékozó mozdonyvezetõk számára ajánlott foglalkoztatási feltételekrõl a VÉT keretében
MOSZ-szal megállapodást köt.
4) Felek a jelen megállapodásban foglaltak alkalmazása során jóhiszemûen járnak el, és nem törekszenek a megállapodás megkerülésére, kijátszására.
5) A jelen megállapodást Felek határozatlan idõtartamra kötik meg, mely az aláírás napján lép hatályba.
A megállapodás 2007. december 31-ig nem mondható fel, azt követõ felmondására a Felek 90 napos
felmondási idõt kötnek ki.
6) A MÁV Cargo kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás tartalmáról a privatizációs eljárása
során a pályázókat tájékoztatják.
Budapest, 2007. július 13.
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MEGÁLLAPODÁS
Jelen megállapodás célja annak biztosítása, hogy a mozdonyvezetõkre vonatkozó legalapvetõbb foglalkoztatási és munkadíjazási szabályokban az egyes vasútvállalatoknál ne legyenek indokolatlan különbségek, illetve ne alakuljanak ki foglalkoztatási feszültségek.
Ezen cél biztosítása érdekében aláíró felek az alábbi megállapodást kötik:
1) A MÁV-START Zrt. a Mozdonyvezetõk Szakszervezetét (MOSZ) a társaság megalapításától kezdõdõen együttmûködõ partnerének tekinti. Ennek keretében biztosítja a MOSZ részére az Mt. 15/B.§-ban
meghatározott konzultációs lehetõséget, továbbá mindazokat a tájékoztatási, és véleménynyilvánítási lehetõségeket, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint a munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezeteket megilletik, beleértve a társasági érdekegyeztetõ tanácsban a tanácskozási jogú részvételt.
2) A MÁV-START Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy ha a késõbbiekben mozdonyvezetõt e munkakörben munkaviszonyban, (vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) akar foglalkoztatni, azt elsõsorban a MÁV ZRt. gépészeti üzletágától - vagy az idõközben a belõle kiszervezett önálló gépészeti
társaságtól (a továbbiakban gépészeti utódszervezet) - veszi át. Más munkáltatótól, vagy közvetlenül a
munkaerõpiacról csak abban az esetben vesz fel mozdonyvezetõt, vagy vesz fel és képez(tet) ki mozdonyvezetõ-gyakornokot, ha a gépészeti üzletág (vagy utódszervezete) a mozdonyvezetõk átvételére vonatkozó igényét valamilyen okból maradéktalanul nem teljesíti.
Az átvétel, illetve felvétel és alkalmazás feltételeirõl, valamint a létszámfelvételrõl a MÁV-START Zrt. a
MOSZ-szal megállapodást köt.
3) A MÁV ZRt. kötelezettséget vállal arra, hogy a MÁV ZRt, vagy annak gépészeti utódszervezete a MÁVSTART Zrt. igénye esetén lehetõvé teszi legalább 150 fõ saját létszámába tartozó mozdonyvezetõ MÁVSTART Zrt-nél a munkavállaló önkéntes elhatározásán alapuló közös megegyezéssel történõ munkavállalását. A MÁV-START Zrt. a nála munkát vállalni szándékozó mozdonyvezetõk számára ajánlott foglalkoztatási feltételekrõl a MOSZ-szal megállapodást köt.
4) A MÁV ZRt. és a MÁV-START Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat mindazon társaságoknál is alkalmazza és a betartását tulajdonosi eszközökkel eléri, amelyekben a Gt.
alapján uralkodó tag, illetve amelyek fölött a számviteli törvény 3.§ (2) bek. 1. pontja (anyavállalat), illetõleg 3.§ (2) bek. 3. pontja (közös vezetésû vállalkozás) alapján meghatározó befolyással rendelkezik.
5) Felek a jelen megállapodásban foglaltak alkalmazása során jóhiszemûen járnak el, és nem törekszenek a megállapodás megkerülésére, kijátszására.
6) A jelen megállapodást Felek határozatlan idõtartamra kötik meg, mely az aláírás napján lép hatályba.
Budapest, 2007. június 27.
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GARAMHEGYI ÁBEL
ÁLLAMTITKÁR
13654/3/2007.
Kiss László Elnök úr részére,
Borsik János, Ügyvezetõ Alelnök úr részére,
Németh László Ügyvezetõ Alelnök úr részére
Mozdonyvezetõk Szakszervezete

Tisztelt Elnök úr és Alelnök urak!
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete (a továbbiakban: MOSZ) által elõkészített, és a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium részére 2007. július 16-án megküldött megállapodás tervezetét a tárca áttanulmányozta, és azzal kapcsolatban a következõ álláspontot alakította ki.
A megállapodás tervezetét elfogadjuk, ahhoz a tervezetben változáskövetõvel jelzett - alapvetõen technikai - pontosító javaslatokat tesszük.
ad 1. pont: A minisztérium vállalja, hogy mérlegeli a MOSZ által megfogalmazott követeléseket
a hatályos jogszabályokra és a vonatkozó uniós kötelezettségekre tekintettel, ez azonban nem jelentheti a felvetések vizsgálat nélküli elfogadását.
A GKM továbbra is minden általa létrehozott és mûködtetett társadalmi/szakmai egyeztetõ fórumra várja a MOSZ észrevételeit.
ad 3. pont: A közösségi közlekedési szolgáltatás 2008. évi tartalmára vonatkozó tájékoztató jelen
pillanatban nem csatolható a megállapodáshoz, tekintettel arra, hogy a GKM, illetve a Pénzügyminisztérium jelenleg szakmai szempontok szerint tanulmányozza a MÁV által benyújtott hálózatracionalizálási és menetrendi javaslatot. Az egységes – közúti és vasúti közlekedés összehangolását és munkamegosztását biztosító – menetrendi egyeztetések részletes ütemtervének kidolgozása szintén folyamatban van. A menetrendi egyeztetések folyamatosan 2007. júliustól
szeptemberig zajlanak le.
ad 5. pont: A munkaköri egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatra vonatkozó jogi szabályozás kialakítása tekintetében a hangsúlyt - a vasúti közlekedés biztonságának szempontjára tekintettel - a jelenlegi feltételek, követelmények áttekintésére indokolt helyezni, az esetleges szigorítás nem cél önmagában.
Gazdasági és Köztekedési Minisztérium
1055 Budapest. Honvéd u. 13-15. e-mail: garamhegyi.abel@gkm.gov.hu Telefon: +36 1 374 2746. Telefax: +36 1 374 2726
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ad 6. pont: A javasolt második mondat nem egyeztethetõ össze Magyarország Európai Uniós tagságával, a munkaerõ Unión belüli szabad áramlásának követelményével. A mozdonyvezetõi képesítés Magyarországon szabályozott szakmának minõsül. A szabályozott szakmák elismerését
európai közösségi irányelvek rendezik az ún. általános rendszer alapján, amely a 89/48/EGK és a
92/51/EK tanácsi irányelveken alapszik. Alapelv, hogy egy tagállami állampolgárnak, aki jogosult
egy adott szakma gyakorlására az egyik tagállamban, biztosítsa a jogosultságot erre egy másik tagállamban is. Mivel a mozdonyvezetõi képesítés nem esik az automatikus elismerés hatálya alá,
azaz a képesítés megszerzéséhez vezetõ képzés nem harmonizált, ezért az illetékes elismerési hatóság egyedileg bírálja el a kérelmeket az irányelvek alapján. A kérelem elbírálása során az elismerési hatóság összeveti a külföldi és a hazai elméleti és gyakorlati képzést (óraszám, tantárgyak
stb.). A szabályozott szakmák tekintetében általánosságban a Magyar Ekvivalencia és Információs
Központ (a továbbiakban: MEIK) illetékes az elismerésre. A MEIK az irányelvek, illetve az annak
megfelelõ 2001. évi C. törvény alapján hozhat csak határozatot, amely – ha a feltételei fennállnak – elõírhat magyar képzést és vizsgát is, de ennek kizárólagossá tétele sérti a közösségi irányelveket.
ad 7. pont: A GKM nem látja akadályát annak, hogy a mozdonyvezetõk vezetési és pihenõidejét jogszabályban rendezze, amennyiben ez szakmai szempontból kellõen indokolt. A Minisztérium szerint a kérdést magasabb (törvényi) szintû szabályozással szükséges rendezni. A határon
átnyúló szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók esetében azonban a 2005/47/EK irányelv rendelkezéseire tekintettel kell eljárni.
A megállapodás aláírására ezúton meghívom Önöket 2007. július 20-án 12 órára a GKM Honvéd utcai épületének 331. sz. termébe.
Budapest, 2007. július 19.
Garamhegyi Ábel

Gazdasági és Köztekedési Minisztérium
1055 Budapest. Honvéd u. 13-15. e-mail: garamhegyi.abel@gkm.gov.hu Telefon: +36 1 374 2746. Telefax: +36 1 374 2726
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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, 2007.07.20.
Dr. Garamhegyi Ábel úr
államtitkár
részére
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Tisztelt Államtitkár Úr!

Engedje meg, hogy néhány észrevételt tegyünk az Ön levelére.
1. A megállapodás-tervezet elsõ pontjában megfogalmazottak semmiképpen nem azt jelentik,
hogy Önök vizsgálat nélkül fogadják el a MOSZ követelését. A figyelembevétel önmagába foglalja a vizsgálat lehetõségét azzal, hogy indokolni szükséges mind az elfogadást, mind az elutasítást. Másfelõl azt írják, hogy várják a MOSZ észrevételeit a különbözõ fórumokra. Ami most
zajlik, az nem az észrevételek közlése, hanem követelés és tárgyalás.
2. A közösségi szolgáltatásokkal kapcsolatos álláspontjuk nem fogadható el, mert nem azt kértük,
hogy a végeredményt láthassuk, hanem a tervezetekrõl véleményt mondhassunk, tudjunk a
folyamat fázisairól.
3. A mozdonyvezetõk leghosszabb vezetési idejét meg kell határozni. Nem arra irányult a javaslatunk, hogy látja-e akadályát a szabályozásnak a GKM, hanem arra, hogy legyen meghatározva ez az idõtartam. Természetesen a pihenõidõkkel, mindezek egységes, átlátható ellenõrzésének megteremtésével együtt. Az a kitétel, hogy „amennyiben ez szakmai szempontból kellõen indokolt”, azt jelzi, mintha kétségbe akarnák vonni a szabályozás szükségességét.
4. Végezetül annyit, hogy a követelések teljesítésének garanciáit nem látjuk biztosítottnak. Természetesen készen állunk a tárgyalásokra ma is, a következõ napokban is.

Tisztelettel

dr. Borsik János
ügyvezetõ alelnök
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PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG
FORGALMI FÕOSZTÁLY

MEGÁLLAPODÁS
a Mozdonyvezetõk Szakszervezete által 2007. július 23-án 600-800 között meghirdetett munkabeszüntetéssel összefüggésben a vonatközlekedés szervezésével és újraindításával, valamint a tolatási szolgáltatások végzésével a technológiai folyamatokhoz kapcsolódóan elvégzendõ feladatokról,
megteendõ intézkedésekrõl.
A felek között a közlekedtetendõ vonatok mennyiségében - az eltérõ álláspontok miatt - megállapodás
nem született.
A munkabeszüntetés során a felek az alábbi tevékenységek ellátását jelen „Megállapodás“ alapján biztosítják:
1. Állomásokon, illetve utasterekben biztosítani kell:
– a folyamatos energiaellátást,
– az utas-tájékoztatást,
– a csomagmegõrzést.
2. A vonatokon biztosítani kell:
– a szerelvény energiaellátását (világítás, hûtés),
– a vonatszemélyzet számára elõírt utas-tájékoztatást,
– a szerelvények féktechnikai szempontú és magasnyomású, folyamatos levegõ utántáplálását.
3. A vonali és állomási berendezéseknél biztosítani kell:
– a vonali és állomási villamos felsõvezetéki hálózat áramellátását,
– a lakossági fogyasztást szolgáló közüzemi hálózatok üzemeltetését,
– távközlõ- és biztosítóberendezések üzemeltetését,
– e-mail és internet kapcsolatokat.
4. Biztosítani kell továbbá:
– az általános személy- és vagyonvédelmi tevékenységet,
– a balesetelhárító, segély- és tûzoltóvonatok, katasztrófa elhárítása céljából közlekedõ vonatok
közlekedtetését.
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5. Egyéb megteendõ intézkedések és elvégzendõ feladatok:
– Az induló vonatoknál a munkabeszüntetés kezdete elõtt megkezdett kocsi- és vonatvizsgálati tevékenységet (fékpróba) a vonatkozó utasítások elõírásai szerint meg kell tartani, majd ezt követõen a 2. pont 3. francia bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
– A munkabeszüntetés kezdete elõtt megkezdett és folyamatban lévõ tolatási mozgásokat csak a
szükséges közlekedés- és munkabiztonsági intézkedések megtétele után lehet átmenetileg szüneteltetni az arra alkalmas vágányzaton úgy, hogy más esetlegesen szükségessé váló mozgásokat
ne akadályozzon. Ennek érdekében a váltó- és vágánykapcsolatokat, keresztezéseket szabadon
kell hagyni. Ezen idõszak alatt is folyamatosan gondoskodni kell a tolatásban résztvevõ jármûvek megfutamodás elleni biztosításáról a hatályos utasítások elõírásai szerint.
– A közlekedtetésre tervezett és a vonatot továbbító mozdonnyal rendelkezõ vonatoknál a szerelvény féktechnikai szempontú levegõ utántáplálását folyamatosan biztosítani kell.
– A munkabeszüntetés kezdete elõtt elindított és a nyílt vonalon tartózkodó vonatok biztonságos
leközlekedtetését a következõ állomásig biztosítani kell.
A mozdonyvezetõk esetében az egy szolgálatban eltölthetõ munkaidõ maximális mértéke 12 óra, amely
a munkabeszüntetésben résztvevõ munkavállalók esetében hazatérõ önköltséggel, illetve a lejelentkezési normaidõvel túlléphetõ.
A munkabeszüntetésben érintett mozdonyvezetõket a munkáltató az eredeti vezénylési rendjének megfelelõen köteles szolgálatba vezényelni.
A munkáltató jelen „Megállapodás” másolatát valamennyi munkáltatói jogkörgyakorló részére a munkabeszüntetés megkezdése elõtt továbbítja.

Budapest, 2007. július 19.

Lipusz Ferenc s.k,
MÁV ZRt. részérõl
Kíss László s.k,
Mozdonyvezetõk Szakszervezete részérõl

Tudomásul vettem:
Kramli Ferenc s.k
MÁV GÜ
tv: Czupponné Bratl Mária
MÁV CARGO Zrt.
Gúthyné M. Mária
MÁV-START Zrt.
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NYILATKOZAT
Egyetértek a MozdonyvezetĘk Szakszervezete alábbi követeléseivel, és a
megvalósításukért kész vagyok sztrájkolni:
Azonnal szülessenek intézkedések a közlekedésbiztonságot érintĘ szakmai
követelmények (jogosítvány, típus ill. vonalismeret, idĘszakos vizsgáztatás, ismétlĘdĘ
szakmai oktatás, stb.) betartatására és ellenĘrzésére!
Haladéktalanul kezdĘdjön egyeztetés a pályaalkalmassági vizsgálatok rendjérĘl készülĘ
jogszabály tervezetérĘl!
Készüljön új jogszabály a mozdonyvezetĘk kiképzésérĘl, illetve a más országban szerzett
jogosítvány honosításáról!
Haladéktalanul szülessen szabályozás a mozdonyvezetési idĘ korlátozásáról, kötelezĘ
pihenĘidejérĘl és ezek ellenĘrzésérĘl!
Szülessen megállapodás a mozdonyvezetĘk MÁV Cargo ZRt-nél történĘ foglalkoztatási
szabályairól!
Hozzák nyilvánosságra a mellékvonalak leállítására és a vonatok számának
csökkentésére vonatkozó terveket!
Név/Törzsszám:

Név/Törzsszám:

____

01. ________________________________

19. ______________________________

02. ________________________________

20. ______________________________

03. ________________________________

21. ______________________________

04. ________________________________

22. ______________________________

05. ________________________________

23. ______________________________

06. ________________________________

24. ______________________________

07. ________________________________

25. ______________________________

08. ________________________________

26. ______________________________

09. ________________________________

27. ______________________________

10. ________________________________

28. ______________________________

11. ________________________________

29. ______________________________

12. ________________________________

30. ______________________________

13. ________________________________

31. ______________________________

14. ________________________________

32. ______________________________

15. ________________________________

33. ______________________________

16. ________________________________

34. ______________________________

17. ________________________________

35. ______________________________

18. ________________________________

36. ______________________________

Dátum: ……………………………………..
Ez az aláírás egyben tagsági szavazásnak is minĘsül.
…………………………………..
vezetĘ ügyvivĘ aláírása
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KOMMUNIKÁCIOS IGAZGATÓSÁG

A Mozdonyvezetõk Szakszervezete által meghirdetett
munkabeszüntetés ideje alatt július 23-án 6.00-8.00 óra között
nem közlekednek a vonatok
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) által meghirdetett figyelmeztetõ sztrájk július 23-án
6.00 órától 8.00 óráig tart. A MÁV ZRt, a MÁV-START Zrt. és a MÁV CARGO képviselõi július 19-én
megállapodtak a MOSZ delegációval arról, hogy milyen szolgáltatásokat biztosítanak az esetleges
munkabeszüntetés ideje alatt.
A kétórás figyelmeztetõ sztrájk több vonatot (a járatok 20 százalékát) érintheti. A vasúttársaság az alapvetõ szolgáltatások biztosítását csakúgy kiemelt feladatnak tekinti, mint a sztrájk befejezése utáni vonatközlekedés minél elõbbi helyreállítását.
A felek megállapodtak abban, hogy az állomásokon és az utasterekben biztosított lesz az utas-tájékoztatás és a csomagmegõrzés. A mozdonyvezetõk biztosítják a vonatokon a szerelvény energiaellátását, vagyis az utasterek hûtését, világítását, a fékberendezések mûködését. A MÁV az utasok tájékoztatását és
a jegyértékesítést garantálja, továbbá fokozott figyelmet fordítanak az utasbiztonságra.
A tárgyaló felek azt is kinyilvánították, hogy a munkabeszüntetés kezdete elõtt elindított és a nyílt vonalon tartózkodó vonatok biztonságos közlekedését a következõ állomásig biztosítják, vagyis vonatok nem
vesztegelhetnek a nyílt vasúti pályán.
A vasúttársaság a mozdonyvezetõk közremûködésével minden igyekezetével azon lesz, hogy a munkabeszüntetés befejezése után minél elõbb helyreálljon a menetrend. Ezért a sztrájk kezdete elõtt a vonatokat elõkészítik arra (megtartják például a fékellenõrzéseket), hogy 8.00 óra után azonnal útnak indulhassanak.
A csütörtöki megállapodásban azt is megfogalmazták, hogy biztosított lesz az utas-biztonság és a vagyonvédelem, továbbá a balesetelhárító, vagy katasztrófa elhárítás céljából forgalomba helyezett vonatok
közlekedése.
A rendkívüli meleg idõjárás miatt a személyszállító vonatok utasainak ásványvizet biztosít majd a MÁVSTART Zrt. a munkabeszüntetés miatti várakozás ideje alatt. A munkabeszüntetés ideje alatti kényelmetlenségekért és a késésekért, járatkimaradásokért a MÁV és a MÁV-START az utasok megértõ türelmét kéri.
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A MÁV-START Zrt. a sztrájk miatt elhalasztott utazásokra szóló elõreváltott menet- és helyjegy árát
a vasúttársaság kezelési költség levonása nélkül
téríti vissza, az alábbiak szerint:
• Ha utasunk a várható vonatkésés miatt az utazás megkezdése elõtt lemond az utazásról, a fizetett menetdíjat, IC/IP pótjegy árát kezelési
költség levonása nélkül visszatérítjük részére.
• A sztrájk miatt elmaradó IC, IP vonatokra megváltott helyjegyek, pótjegyek árát levonás nélkül visszaadjuk.
• Kezelési költség levonása nélkül a megvásárolt
menetjegyek, IC/IP pótjegyek visszatérítése a
sztrájk lemondását követõ 3. nap 24:00 órájáig
igényelhetõ.
• Az, aki a nemzetközi vonat elmaradása miatt
mond le az utazásról, a Magyarországon váltott
nemzetközi menetjegy árának és a helybiztosítási díjának levonás nélküli visszatérítésére jogosult.

2007. június 30-án és július 1-jén megrendezésre került a Mozdonyvezetõk Országos Találkozója, melynek Pécs városa adott otthont.
A találkozó vendégeit a pécsi tagcsoport rendezõi, valamint a Pécsi Vasutas Koncert Fúvószenekar élõ zenével fogadta a vasútállomáson. Érkezést követõen külön autóbuszok szállították a
vendégek népes táborát a szálláshelyre, s közben
rövid városnézésben, rendezõk által adott program tájékoztatásban részesültek.

• A más vasút által kiállított nemzetközi menetjegyek fel nem használását kérjük igazoltatni,
amely alapján a menetjegyet kiadó vasúthoz lehet benyújtani a visszatérítési igényt.
• Az IC/IP vonatok késése miatt az IC/IP pótjegy
árának visszatérítése – a vis maior helyzetre tekintettel – a rendeltetési állomáson nem igényelhetõ, az út lemondására az indulási állomáson van lehetõség.

Budapest, 2007. július 20.
MÁV ZRt.
Kommunikációs Igazgatóság

(A „történet” folytatódik a 23. oldalon)

A szobák elfoglalása után az autóbuszok a PVSK
pályára vitték a labdarúgókat és az érdeklõdõket
a találkozó megnyitójára. A rendezvényt Németh
László a MOSZ alelnöke nyitotta meg. A megnyitón jelen volt Borsik János MOSZ alelnök, Tasnádi
Péter Pécs város polgármestere, Bircher Antal
GYSEV ZRt. gépészeti osztályvezetõje, valamint a
MÁV ZRt. GÜ részérõl Ábrahám Attila a pécsi
TVSZK vezetõje. Ezt követõen került lebonyolításra a MOSZ kupa országos labdarúgó döntõje.
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letág fõigazgató, Márton Ferenc a GÜ Vontatási
Fõosztály igazgató.
22 óra 30 perckor a MOSZ kupa eredmény hirdetésére került sor.

A döntõn hat csapat versenget a dobogóra való
kerülésért. A tavalyi bajnok Kiskunhalas mellett
Miskolc és Hegyeshalom, míg a másik ágon a házigazdák Pécs mellett Sopron és Szolnok csapatai
csaptak össze. A sportesemények közben a találkozót színesítette a borkóstoló hat fajta tájjellegû
borral, egészségmegõrzõ program, termék bemutatók, gépjármû kereskedések bemutatói. Fél
óránként autóbuszok indultak a sportpálya és a
szálláshely között érintve a belváros több pontját,
hol a városnézõket gyûjtötte össze és szállította
vissza a kollégiumba.
A rendezvényt a 19 órakor kezdõdõ Mozdonyvezetõk Bálja folytatta melynek helyszíne a Makár
tanya 2000 m2-es fedett tenisz csarnoka volt. Elsõként a Pécsváradi Royal Big Band lépett fel, majd
Kiss László a MOSZ elnöke ünnepélyesen megnyitotta a bált. A mûsorban szerepelt Németh
Károly színmûvész, a Mecsek Néptánc Együttes és
a zenérõl gondoskodó Stefans Capelle együttes.

Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte
Mosóczi László MÁV ZRt. vezérigazgató-helyettes
(éjfélig, utána MÁV Start vezérigazgatójaként),
Zsoldos Marianna MÁV ZRt. humánerõforrás
igazgató, Zsákay László MÁV ZRt. Gépészeti Üz-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett
helyezett

Szolnok
Miskolc
Sopron
Kiskunhalas
Pécs
Hegyeshalom

A torna gólkirálya Szombati Zoltán, legjobb kapusa Cékus Sándor és legsportszerûbb csapata Kiskunhalas lett.
Az eredményhirdetést a Vasutas Egészségpénztár
„totóinak” helyes kitöltõi között kisorsolt ajándéktárgyak és nívós utazásainak kisorsolása követte. A
hivatalos program után a táncolni vágyok pörgõ
ritmusok közepette hódíthatták meg a csarnok
parkettjét. Egy szusszanásnyi szünet alkalmával
került sor a tombola húzásra, ahol is értékes nyeremények találtak gazdára.
A bál hajnali 3 órakor zárult.
Másnap reggeli után 9 órától buszok indultak
– kissé álmos emberekkel – Abaligetre a cseppkõbarlangba, valamint a mûszaki fõiskola strandjára
ahol is a pihenésre vágyókat hûsítette a strand
kristálytiszta vize. A kirándulás és a pihenést az ízletes ebéd követte, majd a résztvevõk autóbuszokra szállva a vasútállomásra utaztak, ahol is a
számunkra lefoglalt és „elõfûtött” kocsikban szép
emlékekkel utaztak el a vendéglátásból kitûnõen
vizsgázott Pécs városából.
A Mozdonyvezetõk Országos Találkozóján minden eddigi létszámot meghaladóan közel 650 fõ
vett részt.
Köszönet a részvételért és külön köszönet a pécsi
tagcsoport részére a nagyszerû szervezésért.
A fotókat Hetesi József készítette.
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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

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete szerint veszélybe került a magyar vasúti közlekedés biztonsága. Többször fordultunk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) és a Nemzeti
Közlekedési Hatóság vezetéséhez azzal, hogy a tárca és a hatóság azonnal hozzon intézkedéseket
az utasok, a mozdonyvezetõk, a vasutasok biztonsága érdekében.
A MOSZ álláspontja szerint a jelenlegi jogi szabályozás nem felel meg a biztonsági elvárásoknak,
a foglalkoztatási és szakmai szabályok megszegése pedig gyakorlattá vált a vállalkozó vasutaknál.
Ezen túlmenõen veszélybe került a mozdonyvezetõk foglalkoztatásbiztonsága, mert több
vasútvonalat fel akar számolni a GKM, tekintet nélkül az eddigi tiltakozásokra, a társadalmi, a
lakossági, a munkavállalói érdekekre.
Figyelmeztetésünk nem hozott eredményt, ezért a MOSZ 2007. június 13-án létrehozta
Sztrajkbizottságát és egyeztetõ tárgyalásra hívta fel a GKM vezetését. Az elsõ tárgyalásra csak
június 28-án került sor, a másodikra július 13-án. Ez utóbbi - a GKM miatt - egy órán belül véget
is ért.
A vasúti közlekedés biztonsága érdekében az intézkedések elmaradtak, a tárgyalások eredménytelenek, ezért sztrájkhelyzet alakult ki és a MOSZ 2007. július 23-án reggel 6.00 és 8.00
óra között figyelmeztetõ sztrájkot tart a magyar vasútvonalakon mind a személyszállítás,
mind a teherszállítás területén.
A mozdonyvezetök felkészültek. A MÁV társaságaival és a GySEV szakértõivel már tartanak az
elégséges szolgáltatás biztosításáról szóló tárgyalások.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete kéri az utazóközonség megértését, támogatását, mert a
vasúti közlekedés biztonsága közös érdeke az utasoknak és a mozdonyvezetõknek.

Budapest, 2007. július 19.

Dr. Borsik János
ügyvezetö alelnök
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Mozdonyvezetõ-sztrájk a MÁV-nál - a GKM megdöbbent és nem érti
A mozdonyvezetõk kétórás sztrájkot hirdettek
július 23-ára - jelentette az MTI. A szaktárca értetlenül áll a sztrájkfelhívás elõtt.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete sztrájkot hirdet július 23-án reggel 6 és 8 óra között, mert
azonnali intézkedéseket akar kikényszeríteni a
vasúti üzembiztonság javítása érdekében – döntött az érdekképviselet szerdai küldöttgyûlése.

A GKM arra kéri a szakszervezetet, hogy a sztrájkfelhívását vonja vissza. A tárca úgy ítéli meg, hogy
a vasúti szakszervezeteknek, a szabályozó hatóságoknak és a GKM-nek közösen kell választ adniuk
a többszereplõs piaci modellhez alkalmazkodó,
egységes mozdonyvezetõképzési, követelményés vizsgarendszer, valamint egységes és hiteles
menetnyilvántartás kérdéseire, valamint a szigorú
ellenõrzési rendszer kérdéseire.

Borsik János, a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének ügyvezetõ alelnöke a távirati irodának elmondta, hogy a vasútbiztonság kérdéseirõl eddig
mindössze egy tárgyalás volt júniusban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban, holott január óta követelik az azonnali intézkedéseket a tárcától, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól. A
vasútbiztonság helyzete nem javult – mondta
Borsik János.

A tárca hangsúlyozza: a a szakszervezettel folytatott elsõ, június 28-i megbeszélésrõl emlékeztetõt
készített, amelyet megküldött a szakszervezet vezetõinek is. A minisztérium honlapján megtalálható emlékeztetõre a szakszervezet részérõl kifogás eddig nem érkezett.
Forrás: NAPI Online

A szaktárca megdöbbenéssel értesült a sztrájkfelhívásról – derül ki a GKM közleményébõl. A dokumentum szerint a minisztérium értetlenül áll az
elõtt, hogy a Mozdonyvezetõk Szakszervezete a
június 28-án megkezdett tárgyalássorozat elején,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság javaslatának
megismerése elõtt, valamint a július második hetére kitûzött, következõ tárgyalási fordulót megelõzve kétórás, közlekedési káosszal fenyegetõ, figyelmeztetõ sztrájkra hívta föl tagjait.

Megállapodás vagy vasutas sztrájk? –
Megkezdõdött a tárgyalás a GKM-ben

A közlemény szerint a tárca és a szakszervezet között a múlt héten kezdõdött a vasútbiztonságot
érintõ tárgyalássorozat, amelynek következõ ülése
a szakszervezet kezdeményezésére július második
hetében lenne esedékes. Ezen az ülésen vitatnák
meg a felek azt a koncepciót, amelyet a GKM
megbízásából a Nemzeti Közlekedési Hatóság dolgoz ki július 10-ig, kifejezetten a vasútbiztonság
kérdéskörében. A július második hetében megvitatandó tervezet – a megbízás értelmében - kitér a
vasútbiztonság, a vasúthatósági ellenõrzések, a
vasúti képzés és vizsgáztatás megfelelõ színvonalának és annak ellenõrzésének biztosítására, vagyis
kivétel nélkül minden olyan területre, amely a
mozdonyvezetõk munkavégzésének feltételeit vasútbiztonsági szempontból meghatározza.

A Mozdonyvezetõk Szakszervezete hétfõ reggelre
hirdetett munkabeszüntetést – ha ma sikerül
megegyezniük a tárcával, akkor elállnak a sztrájktól
Megkezdõdtek az egyeztetések a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban (GKM) a Mozdonyvezetõk Szakszervezete és a tárca között a vasúti közlekedés biztonságáról vasárnap délelõtt.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete júniusban
sztrájkbizottságot alakított, majd július elején július
23-án reggel 6 órától kétórás figyelmeztetõ sztrájkot
hirdetett, hogy nyomatékot adjon a vasúti közlekedés biztonságát javító követeléseinek.
Borsik János, a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének
ügyvezetõ alelnöke a pénteki egyeztetést követõen
újságíróknak elmondta: ha vasárnap sikerül megállapodni, nem lesz munkabeszüntetés, ha nem jön
létre az egyezség, akkor megtartják a sztrájkot.
A vasúti közlekedés biztonságára vonatkozó azonnali intézkedésekre szombaton a szakértõk elkészítettek egy javaslatot, amelyet – egyéb témák mellett
– a vasárnapi egyeztetésen megvitathatnak a felek.
Forrás: hirado.hu/MTI
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Hétfõn sztrájkolnak
a mozdonyvezetõk
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete július 23-án
reggel 6 óra és 8 óra között figyelmeztetõ
sztrájkot tart a magyar vasútvonalakon – közölte Borsik János ügyvezetõ alelnök csütörtökön.
Az ügyvezetõ alelnök emlékeztetett arra, hogy
többször fordultak a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium és a Nemzeti Közlekedési Hatóság
vezetéséhez, hogy hozzanak azonnali intézkedéseket az utasok, a mozdonyvezetõk és a vasutasok biztonsága érdekében.
A szakszervezet álláspontja szerint a jelenlegi jogi
szabályozás nem felel meg a biztonsági elvárásoknak, a foglalkoztatási és szakmai szabályok megszegése pedig gyakorlattá vált a vállalkozó vasutaknál. Veszélybe került a mozdonyvezetõk
foglalkoztatás biztonsága is, mert több vasútvonalat fel akar számolni a GKM, tekintet nélkül az eddigi tiltakozásokra, a társadalmi, lakossági és
munkavállalói érdekekre.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete 2007. június
13-án hozta létre a sztrájkbizottságot és egyeztetõ tárgyalásra hívta fel a GKM vezetését. A szakszervezet emlékeztet arra, hogy az elsõ tárgyalásra június 28-án került sor, a másodikra július 13án, az utóbbi egy órán belül véget is ért.
A szakszervezet tájékoztatása szerint a sztrájkra a
mozdonyvezetõk felkészültek, a szakszervezet a
MÁV társaságaival és a GYSEV szakértõivel az
elégséges szolgáltatásról tárgyal.
A szakszervezet kéri az utasok megértését, támogatását, mert a vasúti közlekedés biztonsága közös érdek.
Forrás: Stop.hu

Nem lesz vasutas sztrájk hétfõn
Elmarad a holnapra meghirdetett vasutas
sztrájk, mert a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Mozdonyvezetõk Szakszervezete aláírta a megállapodást a vasúti közlekedés
biztonságáról.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete több mint egy
hónapja alakította meg a sztrájkbizottságot, mivel
másként nem láttak esélyt rá, hogy eredményt
hozzon a Gazdasági Minisztériummal november
óta folytatott tárgyalássorozat. Az érdekképviselet
ugyanis a vasútbiztonság romlását tapasztalta,
ezért kétirányú változtatásokat sürgetett - mondta
el Borsik János szakszervezeti alelnök.
A vállalkozó vasutak megjelenése bizonyos jogszabályi késedelemmel jött létre, éppen ezért az érdekképviselet azonnali intézkedéseket kért, mert
úgy ítélte meg, hogy megnõtt a baleseti kockázat.
Van például olyan vállalkozó vasút, ahol 20-30
órával terhelik a mozdonyvezetõt egy szolgálatban, van olyan, hogy elmarad a mûszaki vizsgálata a kocsiknak vagy, hogy fékpróba nélkül megpróbálnak kimenni – magyarázta Borsik János.
Ugyan az elmúlt félévben a korábbinál kevesebb
vasúti baleset volt, de Garamhegyi Ábel államtitkár
egyetértett abban a szakszervezettel, hogy nem
kell megvárni a bajt, hanem meg kell elõzni azt.
A megállapodás tehát az ellenõrzõsek szigorításáról, a szükséges szabályozás megteremtésérõl, illetve adott esetben a meglévõ jogszabályok szigorításáról megszületett. A minisztérium képviselõje
azt mondta: nem osztották, de megértették az érdekképviselet aggodalmait, a sztrájkfenyegetésnek, illetve a sztrájkbizottság megalakulásának volt
valamifajta gyorsító hatása a tárgyalásokra.
A mozdonyvezetõket képviselõ Borsik János kiemelte, hogy minden elõ volt készítve a hétfõ reggeli munkabeszüntetésre, amelyben az érintett
dolgozók több mint 90 százaléka jelezte részvételi szándékát. A megállapodásnak köszönhetõen
azonban nem lesz munkabeszüntetés holnap a
MÁV-nál.
Forrás: radio.hu
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Elmarad a vasutas sztrájk, megszületett a megállapodás
Elmarad a hétfõre meghirdetett vasutas sztrájk,
miután megszületett a megállapodás a vasúti
közlekedés biztonságáról a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Mozdonyvezetõk Szakszervezete között.
A megállapodást vasárnap írta alá Garamhegyi
Ábel, a GKM államtitkára és Kiss László, a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének elnöke.
Borsik János, a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének ügyvezetõ alelnöke az aláírást követõ sajtótájékoztatón elmondta: a megállapodás a felek
számára elfogadható, most már a megvalósítás a
legfontosabb.
Garamhegyi Ábel kiemelte: megértették az érdekképviselet aggodalmait, a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos jogszabályalkotás bekerül a
tárca jogszabály-alkotási tervébe.
Borsik János emlékeztetett arra, hogy tavaly novembere óta a szakszervezet folyamatosan jelezte
a vasúti üzembiztonságot kedvezõtlenül befolyásoló tényezõket a gazdasági tárcának. Mivel a levelezés szakaszában nem jutottak elõbbre, ezért június 13-án a Mozdonyvezetõk Szakszervezete
sztrájkbizottságot hozott létre. Ettõl kezdve
„pörgõsebbek” lettek az események - fogalmazott
a szakszervezeti vezetõ.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezetének az volt a
célja, hogy változás következzen be a vasúti közlekedés biztonságában, ezért a megállapodás volt az
elsõdleges – mondta Borsik János, aki utalt arra,
hogy a mozdonyvezetõknek több mint 90 százaléka aláírásával fejezte ki a sztrájkban való részvételi szándékát.
Borsik János kiemelte: a vasárnapi megállapodás
aláírását követõen a megvalósítás a legfontosabb
ügy. Az emberek érezni fogják, hogy szigorúbb és
átláthatóbb lesz az ellenõrzés, rendezettebbek
lesznek a biztonsággal összefüggõ foglalkoztatási
szabályok.
„Abban az esetben, ha a Mozdonyvezetõk Szakszervezete azt látja, hogy valamelyik része sérül a

megállapodásnak, akkor tárgyalást kezdeményez”
– jelentette ki Borsik János.
Garamhegyi Ábel úgy értékelte, hogy a szakmai
egyeztetés eredményt hozott. A megállapodásban
elfogadták a jogalkotásra vonatkozó tervet, az
azonnali intézkedésekben a hatóság meg tudott állapodni a szakszervezettel. Bízik benne, hogy a
vasút üzembiztonsága növekedni fog. A közlekedési hatóságnál az ütemezett ellenõrzési terv rendelkezésre áll.
Kérdésre válaszolva Borsik János elmondta, hogy a
megállapodás három mellékletet tartalmaz. Ezek
alapján növekszik ellenõrzések száma, gyakoribb
lesz a tapasztalatok kiértékelése, általános és áttekinthetõ képzési folyamatok indulnak el.
Kérdésre válaszolva Borsik János közölte, hogy a
mozdonyvezetõknél 17 éve nem volt létszámleépítés, viszont a mellékvonalak sorsa kihathat a
foglalkoztatásuk biztonságára. A MOSZ ügyvezetõ
alelnöke úgy vélekedett, hogy a mellékvonalak
kérdése nemcsak a mozdonyvezetõk foglalkoztatására hathat, hanem társadalmi ügy is. Szerinte a
mellékvonalakon a vasúti személyforgalom szüneteltetése nem hozta meg azt az eredményt, amit
korábban a szakértõk prognosztizáltak. A megállapodásban rögzítették, hogy a minisztérium írásban
tájékoztatja a MOSZ-t arról a folyamatról, amelynek eredményeként az ez év decemberi menetrendváltásig a mellékvonali közösségi közlekedési
szolgáltatás 2008-as tartalmáról döntés születik.
Kérdésre válaszolva Garamhegyi Ábel elmondta,
hogy az adatok nem mutatják azt, hogy romlana a
vasúti közlekedés biztonsága. Az elsõ hat hónap
adatai szerint kevesebb a vasúti közlekedésben a
rendkívüli esemény az elõzõ év félévéhez képest,
miközben az indított vonatok száma nõtt az ütemes menetrend következtében. Ugyanakkor az érdekképviseletek jelzésére oda kell figyelni. Borsik
János megjegyezte: a vállalkozó vasutaknál bekövetkezett mûszaki balesetek aránya a szállítási volumenhez képest igen magas.
Forrás: mtieco.hu
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Közúti Közlekedési Szakszervezet
Szolidaritási nyilatkozat

1081 Budapest, Köztársaság tér 3.
Postacím: 1428 Bp, Pf. 42.

E-mail: kkszbp@axelero.hu
Tel.: 06/ 1 - 210-0159

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Budapest
A Vasutasok Szakszervezete egyetért azokkal a követelésekkel, amelyek mentén a Mozdonyvezetõk Szakszervezete meg kíván állapodni a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a GKM a hatáskörébe tartozó kérdésekrõl csak többszöri felszólításra, illetve nyomásgyakorlás hatására kíván az érintettekkel érdemi tárgyalásokat folytatni.
A Vasutasok Szakszervezete a vasút átalakítása során mindig nagy hangsúlyt fektetett a közlekedésbiztonságra. Véleményünk szerint az ehhez hasonló kérdések rendezésére a Vasúti Ágazati
Párbeszéd Bizottság felállítása és mûködtetése jelentené a megnyugtató megoldást.
A VSZ felszólítja mozdonyvezetõ munkakörben foglalkoztatott tagjait, amennyiben sor kerül a
hétfõre meghirdetett sztrájk megtartására, abban tevõlegesen vegyenek részt, a VSZ más munkakörben dolgozó tagjait pedig arra kérjük, hogy a sztrájk ideje alatt tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy a vasútüzem területén minden az ekkor szokásos rend szerint történjen.

l/KKSZ/59/2007.

Dr. Kóka János úr
miniszter
Tisztelt Miniszter Úr!
Kiemelt figyelemmel tekintünk a Mozdonyvezetõk Szakszervezete által meghirdetett sztrájk körüli eseményekre, a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztetõ helyzet megoldását célzó minisztériumi nyilatkozatokra, illetve intézkedésekre.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a minisztérium passzív magatartása - a menetrendszerinti közúti
személyszállításhoz hasonlóan - a vasúti közlekedés területén is távolságtartást mutat a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) által feltárt, igen fontos szakszervezeti kezdeményezések irányába.
A mozdonyvezetõk által felvetett problémáról felelõsen kell dönteni a minisztériumnak, elõtérbe
helyezve a szabályok betartását, az utasok, és a munkavállalók biztonságát.
Megengedhetetlen, hogy a magánvasutak mozdonyvezetõi 20-30 órát is dolgoznak egyhuzamban, és így a vasutaknál foglalkoztatott mozdonyvezetõk munkavégzésével kapcsolatos biztonsági elõírások csak részben felelnek meg a vasútüzem biztonságának.
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége tagjaként a Közúti Közlekedési Szakszervezet
egyetért a MOSZ által megfogalmazott követelésekkel és szolidaritást vállal a tiltakozókkal!

Budapest, 2007. július 20.

A mozdonyvezetõk tervezett sztrájkja jelzés a minisztérium és a kormány felé is, hogy a társadalmi párbeszéd mellõzése súlyos konfliktushelyzet kialakulásához vezethet.
Vasutasok Szakszervezete

A minisztériumnak törekedni kell e helyzet jövõbeni elkerülésére és a Mozdonyvezetõk Szakszervezete által felvetett problémák gyors megoldására.
Budapest, 2007. július 19.

P á l y a v a s ú t i
1142 Budapest
Teleki Blanka út 15-17. III. em.

D o l g o z ó k

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

S z a k s z e r v e z e t e

Tel./fax/üz.rögz.: (06) - 1 - 511 - 8194
Üzemi tel.: 01+ 45 - 35; tel./fax/üz.rögz.: 01 + 81 - 94

Mozdonyvezetõk Szakszervezete

Szolidaritási nyilatkozat
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) 2007. július 23-án reggel 6.00 és 8.00 óra között
sztrájkot tart a személyszállítás és az árufuvarozás területén uralkodó állapotok miatt.
A sztrájkot az váltotta ki, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) nem hozott hathatós és azonnali intézkedéseket a vasúti közlekedés biztonságának helyreállítása érdekében.
A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) támogatja a mozdonyvezetõ kollégák sztrájkját,
és egyetért a MOSZ követeléseivel.
Az intézkedések elmaradásáért, a tárgyalások eredménytelenségéért, a vasúti közlekedés biztonságának visszaeséséért – szakszervezetünk szerint – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezetését terheli minden felelõsség.

Kedves Barátaink!
A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Mozdonyvezetõk Szakszervezete
az
Autonóm
Szakszervezetek
Szövetségének tagjai. A közlekedés és a vízellátás az alapvetõ szolgáltatások közé tartozik.
Mindezek alapján támogatjuk a foglalkoztatással és a munkabiztonsággal összefüggõ harcotokat,
amely nem csak a mozdonyvezetõk, hanem az utasok érdekeit egyformán fontosnak tartja.
Tûrhetetlen, hogy a szociális párbeszéd alapvetõ feltételeinek sem tesz eleget a Minisztérium!
Sztrájk-harcotokat támogatjuk és szolidárisak vagyunk Veletek.

A PVDSz követeli az azonnali intézkedések megtételét mind az utasok, mind pedig a vasutasok
biztonsága érdekében.

Vállaljuk azt, hogy elmondjuk a hatáskörünkbe tartozóknak törekvéseitek fontosságát és ezzel
Nevetekben is megértést kérünk azoktól, akik a sztrájk idején közlekedési problémákkal néznek
szembe.

Budapest, 2007. július 19.

Vállaljuk azt is, hogy kezdeményezzük az Autonóm Szakszervezeti Szövetségnél és az Országos
Érdekegyeztetõ Tanácsban a közszolgáltatások esetében a szociális párbeszéd 2-3 oldalú kötelezettségének és felelõsségének tisztázását.
Üdvözlettel
Zsíros Sándor
titkár

A PVDSz Elnöksége nevében:

Járási Ferenc
elnök
Tel: 30/9149-404

1146 Budapest, Borostyán utca 1/b.
Telefon: 221-5297, 322-9616, 467-0388, 221-4448
Fax: 467-0387
E-mail cím: vkdsz@euroweb.hu
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Munkakörülmények
Az utóbbi idõszakban sok Kollégánk panaszkodott
a mozdonyok vezetõállásain tapasztalható körülmények miatt, illetve - gyakorló mozdonyvezetõként - jómagam is sok anomáliával szembesülök.
A MOSZ fennállása óta prioritásként kezelte a
tagjai mindennapjait megnehezítõ, olykor megkeserítõ problémák megoldását. Bizonyítja ezt az általunk kezdeményezett ergonómiai fejlesztés,
amely a vezetõállásokon végbement. Korszerû
mozdonyvezetõi székek, hûtõszekrények, légkondicionálók javítják munkakörülményeinket.
Az elért eredmények azonban nem tehetnek elégedetté bennünket, elöregedett mozdonyaink sok
munkát adnak nekünk, munkavédelmi képviselõknek. Szükséges, hogy folyamatosan értékeljük
a helyzetet, hiszen az amortizáció, a karbantartás
hiányosságai hamar annulálhatják eredményeinket, valamint újabb kihívásokkal is szembe kell
néznünk. A mozdonyok életkorával arányosan
nõnek a kockázatok, amelyekkel szembesülünk.
Nõ a zajszint, a huzat, és az egész testre ható rezgés nagysága, a dízelmozdonyoknál a rákkeltõ
anyagok (gázolaj, motorolaj, kipufogógáz) miatti
kockázat. Nagy elõrelépést jelentettek a MOSZ
által vásárolt mérõeszközök, ezek segítségével hatásosan fel tudjuk deríteni a problémákat, és állításainkat egzakt módon, mérési eredményekkel
alátámasztva kezdeményezhetünk intézkedéseket.
A kockázatok közül most a zajjal szeretnék részletesen foglalkozni. Sajnos hajlamosak vagyunk lebecsülni ezt a kockázatot, pedig huzamosabb idõt
eltöltve zajos munkakörnyezetben számos egészségügyi probléma jelentkezhet!
A különbözõ frekvenciájú és erõsségû hangok a
szervezet mûködésében átmeneti vagy maradandó károsodásokat okozhatnak, így hatással vannak a hallószervre, a központi és a vegetatív ideg-

rendszerre. A halláscsökkenés kifejlõdésének üteme, mértéke és formája sok tényezõtõl függ. A zaj
károsító hatása függ a hangmagasságától, az idõtartamától, az idõbeli megoszlásától, az ember
nemétõl és életkorától. Az sem mindegy mennyire érzékeny az, aki kénytelen naponta zajos környezetben élni. Mert nem csak akkor jelentkeznek a tünetek, ha alkalmanként erõs hatás éri az
embert, hanem akkor is, ha tartósan magasabb a
zajszint a megengedettnél. Ha nap mint nap 85
decibelnyi értéknél nagyobb hangerõ éri a fület,
tartós halláscsökkenést idéz elõ. Ez utóbbi igen
alattomosan mûködik, mert a halláscsökkenés
mindig a 4000-6000 hertz tájékán, a magas hangoknál kezd kialakulni, ami a beszédértést nem
befolyásolja. Sokan csak akkor veszik észre, hogy
romlott a hallásuk, amikor már a mélyebb hangokat, a beszéd hangjait sem hallják tisztán. A hangos környezet a fülön keresztül az agyra és az
idegrendszerre is ártalmas. Kimutatták, hogy a tartósan zajszennyezett környezetben élõknél nõ az
infarktus és az idegrendszer károsodásának veszélye. Gondolkodjunk csak, melyek azok az egészségügyi problémák, amelyek jellemzõen jelentkeznek a mozdonyvezetõknél? A magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek sok
Kollégánknak jelentik pályafutásuk végét! Persze
mondhatnánk, hogy a stressz okozza.
Vizsgáljuk meg tehát a „hangos gyilkos”, és a
„csendes gyilkos” közötti összefüggéseket is!
A munkával kapcsolatos stressz akkor jelentkezik,
ha a munkakörnyezet által támasztott követelmények meghaladják azt a szintet, mellyel a munkavállaló képes megbirkózni (vagy amit kezelni tud).
Ilyen lehet a mozdonyvezetõknél a munkánk során fennálló kiszámíthatatlanság, egy váratlan forgalmi helyzet, a közlekedésben résztvevõ egyéb
szereplõk (autósok, gyalogosok) magatartása, vagy
csak egy elõre nem látható mûszaki hiba is. Azon-
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ban a munkához kötõdõ stressznek számos alkotóeleme van, nem egyetlen körülmény váltja ki. A
munkavállalók számára a fizikai munkakörnyezet
is a stressz egyik forrása lehet!
A munkahelyi zaj stresszt keltõ tényezõ lehet még akkor is, ha a zajszint nem olyan magas,
hogy lépéseket kelljen tenni a halláskárosodás
megelõzésére.
Nézzük meg konkrétan milyen zajszintek esetén,
milyen egészségügyi problémákra számíthatunk:
• 40-60 dB: pszichés zavarok, koncentráló képesség csökkenése, fáradtság érzés (megszokható, nincs károsodás),
• 65-75 dB: vegetatív zavarok: vérnyomás nõ,
anyagcsere fokozódás, stb. (nem szokható, még
nincs károsodás),
• 75 dB felett: hallásromlás, fejfájás, álmatlanság,
fülzúgás, átmeneti hallásküszöb emelkedés,
• 120-130 dB-t elérõ erõs hangok: egyszeri behatásra is visszafordíthatatlanul károsodhatnak a
hallósejtek.
A MOSZ által megvásárolt mérõmûszer segítségével végzett vizsgálatok során azokat a típusokat
vettem górcsõ alá, amelyeken a zajszint a legmagasabb. Az eredmények elgondolkodtatóak!
A V43-as sorozatnál a zajszint a sebességgel, és a
fokozatkapcsoló állásával arányosan nõ. A periodikus jellegû zajok (légsûrítõ), és a pálya minõsége is hatással vannak az eredményekre.
A jellemzõ sáv, amelyben az eredmények mozogtak 75-89 dB.
Az M41-es sorozatnál szinte folyamatosan 86-90
dB közötti értékeket tapasztaltam, mivel a folyamatos vontatásnál a magas fordulaton mûködõ dízelmotor a fõ zajforrás.
A csúcshatást természetesen a kürt jelenti. A típustól és a tetõszigetelés minõségétõl függõen
103-106 dB-t mértem. A távolbalátás korlátozottsága esetén a veszélyeztetett pontig elviselni ezt a
zajszintet komoly kihívást jelent a fülnek.
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Sajnos ezek az eredmények csak tájékoztató jellegûek, hivatalos mérést csak erre akkreditált labor
végezhet, bonyolult mérési és számítási procedúra alapján. A problémák felszínre hozásához, a
zajos gépek kiszûréséhez azonban megfelelõek a
saját méréseink is. Ezek alapján kezdeményezhetünk hivatalos vizsgálatot, illetve a szükséges javítások elvégzését.
Ezúton szeretném bátorítani munkavédelmi képviselõinket, hogy éljenek a lehetõséggel, amelyet
a MOSZ a mûszer megvásárlásával biztosított számunkra, és szûrjük ki a legproblémásabb mozdonyokat. Õk ismerik a vonatkozó jogszabályokat,
de a témában járatlan Kollégák kedvéért nézzük
az ide vonatkozó szabályozást!
Az alap a 66/2005 EüM rendelet. Az Európai Uniós csatlakozásunkkal járó jogharmonizáció tette
szükségessé a 2003/10/EK irányelv átvételét, ezzel
az addig érvényes szabályozás felülvizsgálatát. Az
uniós irányelv - és ennek megfelelõen a hazai szabályozás - három határértéket jelöl meg. Bizonyos
preventív intézkedéseket már 80 dBAeq határértéknél (beavatkozási szint) életbe kell léptetni. A
80dBAeq expozíciós értéket meghaladó zajterhelés esetén - ez az intézkedést igénylõ alsó, úgynevezett prevenciós szint - a munkáltató köteles a
munkavállalókat tájékoztatni a túllépésrõl, a lehetséges kockázatokról, és részükre, igény esetén,
egyéni védõeszközt, továbbá a célzott munka-alkalmassági vizsgálat lehetõségét - beleértve a hallásvizsgálatot is - biztosítani. Fel kell tárni a túllépés okát, és a zajterhelés csökkentésének lehetõségeit. A 85 dBAeq értéket meghaladó
zajterhelésnél a munkáltató köteles a terhelést
mûszaki zajcsökkentéssel minimalizálni, a munkahelyet megjelölni, s kötelezõen elõírni a védõeszköz használatát és a célzott munka-alkalmassági vizsgálatot.
Ezzel el is jutottunk a probléma megoldási lehetõségeihez. Nézzük sorban! Az egyéni védõeszközök - például füldugók és fültokok - csak utolsó
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megoldásként használhatók, a zajforrás kiküszöbölésére és a zaj csökkentésére tett minden
más próbálkozás kimerítése után.
A munkavállalók egészségét és biztonságát szolgáló intézkedések az alábbi hierarchikus rendszerbe
szervezhetõk:
• zajforrások megszüntetése;
• a zaj csökkentése a forrásnál;
• a munka szervezésére, illetve a munkahely kialakítására irányuló átfogó intézkedések;
• egyéni védõeszközök.
A MÁV mai helyzetét tekintve a zajforrások megszüntetése, tehát a zajos mozdonyok kivonása valójában nem realitás, nézzük a zaj csökkentésének lehetõségeit. A gépészeti alapelemek megváltoztatása nélkül is elérhetõ a kívánt eredmény, ha
a zaj terjedési útvonala mentén - borítások és védõfalak segítségével - avatkozunk be. Gondoljunk
csak a V43-as sorozat „gumirugós“ átalakítására!
A vibráció útján való terjedés megakadályozásával
milyen látványos eredményt lehet elérni!
Bevallom, hogy egy ideje már tesztelem az egyéni védõeszközöket is. Sajnos, ezeket nem tudjuk
minden esetben, korlátozás nélkül alkalmazni,
mivel egyes mozdonyokon nem hallható az éberségi felhívás, illetve a mozdonyrádió. Az viszont
tévhit, hogy ezek az eszközök süketté tesznek. Típustól függõen 30-35 dB-lel csökkentik a zajszintet, leginkább az olyan frekvenciájú hangokat szûrik meg, amelyek leginkább negatív hatással vannak szervezetünkre. A mozdonyvezetés szakmai
sajátosságai miatt azonban ezen eszközök bevezetését nem tartom jó megoldásnak, hiszen adott
esetben az akusztikus érzékelés fontos lehet egy
súlyos mûszaki hiba, vagy a forgalombiztonságra
veszélyes helyzet észleléséhez.
A konklúziót levonva tehát, kezeljük ezt a problémát a fontosságának megfelelõen, szûrjük ki a za-
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jos mozdonyokat, vegyük igénybe a MOSZ segítségét, és érjünk el elõrelépést a témában!
Ajánlom mindenkinek, hogy gondolja át az elkövetkezõ idõszak kihívásait is, a „reform“ hatásait.
A piaci versenyben a mi „árucikkünk“ a munkaerõnk. A MÁV a munkavédelmi kötelezettségeit képviselõink közremûködésével - kénytelen
elõbb-utóbb teljesíteni, illetve a MOSZ folyamatos erõfeszítéseinek köszönhetõen eddig sikerült
gondoskodni az egészségügyi problémákkal küzdõ mozdonyvezetõk jövõjének biztosításáról.
Azonban most várható a szervezeti felállás megváltozása, illetve új szereplõk megjelenése a vasúti szállításban.
Mindenki elõtt ismeretes a magánszektor profitérdekelt hozzáállása a munkavállalóik foglalkoztatásához. Láthatjátok a végletekig kihasznált, a jogaitól teljes mértékben megfosztott, kiszolgáltatott
Kollégáinkat a magánvasutaknál. Senki ne ringassa magát abba az illúzióba, hogy érdekvédelem
(szakszervezet) nélkül ki lehet kényszeríteni a
munkavédelmi, munka-egészségügyi szabályok
betartását, ez még állami tulajdonú vállalatnál
sem menne, ezt tapasztalatból mondom. Mi várható akkor egy magáncégtõl? Meddig lehet pénzzel kompenzálni az embertelen körülményeket,
és meddig tudja az emberi szervezet tolerálni
ezeket? Mi lesz a sorsa ezeknél a cégeknél a munkába belerokkanó mozdonyvezetõknek? Természetesen ezekre a kérdésekre mindannyian tudjuk
a választ, de szükséges, hogy valóban mélyen átgondoljuk ezeket. Munkavédelem terén sincs más
út, csak az összefogás, az egységes fellépés, a szolidaritás.

Sáfrány Csaba
mozdonyvezetõ,
Miskolc TVSZK
munkavédelmi képviselõ
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Magyar mozdony-szimulátort teszteltünk
a francia Szilíciumvölgyben
Grenoble – meseszép francia városka az Alpok lábánál – eddig fõleg téli olimpiák kapcsán volt híres a magyar ember számára. Látnivaló lett volna
bõven, de a 18 órás tartózkodás alatt, melybe belefoglaltatott a közel hat órás alvás és több órás
tárgyalás, tesztelés ezek megismerésére nem volt
esélyünk. Grenoble csak úgy maradhatott meg
emlékeinkben, hogy ez a hely az elsõ magyar oktatási célú mozdony-szimulátor szülõvárosa.
A szóbeszéd szerint több évtizede fontolgatja a
MÁV mozdony-szimulátor beszerzését… Minden
jelentõs vasútvállalatnak van már ilyen berendezése, a modern oktatás elképzelhetetlen nélküle,
a vasútbiztonságot javítaná, az oktatás színvonalát
emelné, lehetõséget teremtene a vészhelyzetek
gyakorlására – ezt mindenki tudta, a beruházás
mégis késett…
Egészen 2005. októberéig, amikor is MÁV-os és
MOSZ-os szakértõkbõl álló csapat elindult az
ausztriai Wörth-be megismerni az ottani mozdony-szimulátort. A pozitív tapasztalatok alapján
a MÁV humán vezetése megteremtette a pénzügyi forrást, a szakértõk pedig összerakták a közel
200 oldalas anyagot, mely a mozdony-szimulátor
rendszerrel szembeni elvárásokat tartalmazta. Sikeres uniós közbeszerzés eredményeként 2006.
decemberében a MÁV szerzõdést kötött a
CORYS T.E.S.S. nevû francia céggel, amely az
osztrák LISA nevû mozdony-szimulátort is gyártotta, és nem utolsó sorban mozdony-szimulátor
gyártásban világelsõ.
Beköszöntött a nyár, és június utolsó hetében
mozdonyvezetõk és oktatási szakemberek tesztelték MELIS-t (Mozdonyok ELektronikus Interaktív
Szimulátora) Grenoble-ban, melyrõl egy résztvevõ is ír a lapban.
Mit is tud MELIS tulajdonképpen?
A szimulátor rendszer Budapesten, a MÁV Baross
Gábor Oktatási Központ Istvántelek tanmûhelyben helyezkedik majd el, külön erre kialakított,

speciális épületrészben. Mozgó székes kabinból
és két darab ún. egyszerûsített mobil szimulátor
állomásból áll, melyek az ország bármely pontján
képesek teljes értékû szimulátorként mûködni. A
MELIS képes mind dízel, mind villamos mozdony
mûködését szimulálni, valósághû kezelõszervekkel, élethû látványvilággal és hanghatásokkal. Duruzsol a dízel motor, remeg a szék – s Móricz Zsigmond sokat tapasztalt mozdonyvezetõ is önkéntelenül ellenmozdult a tesztelés során, amikor
„átrobogott” egy váltón a valósággal megegyezõen lefejlesztett Kelenföld-Gyõr vonalon.
A kezelõszervek megfelelnek az egységes európai
vezetõasztal követelményeinek, azaz olyan karokkal, kijelzõkkel, gombokkal találkozhatunk a szimulátorokban, mint amilyenek a legmodernebb
Taurus mozdonyokon, Desiro és Flirt motorvonatokon megjelennek. A visszapillantó tükrök (valójában ügyesen elhelyezett LCD monitorok) segítségével hátratekinthetünk a szerelvényre. A mozdony-szimulátor „reakciói” – fékezése, gyorsulása
– természetesen függ a pálya lejtviszonyaitól, a
vonat terhelésétõl és a szimulált mozdony vonóerejétõl
A MELIS típusismeret oktatására nem alkalmas –
nem is lett volna ésszerû döntés a jelenlegi túlzottan sokszínû MÁV mozdonypark esetén elkötelezõdni egy bizonyos mozdonytípus mellett és annak minden tekintetben megfelelõ szimulátort
csinálni. Ehelyett általános dízel és általános villamos mozdony szimulálása történik a rendszer segítségével. A mozdonyok mûködési paraméterei
pedig annyira élethûek, hogy tapasztalt mozdonyvezetõ 160-ról történõ vészfékezés esetén is méterre pontosan meg tudja mondani, hogy az adott
szimulált mozdony hol fog megállni – ahogy ez a
valóságban is történne.
A szimulátor oktatói természetesen furmányos feladatokat – ún. szituációkat – állítanak össze,
melyben lehetnek szélsõséges idõjárási körülmények (brutális hóvihar, szél, esõ, sûrû köd), akadályok (pályára tévedt állat, kocsi, faág, leszakadt
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felsõvezeték, lángoló mozdony) között kell megállni a helyünket, de gyakorolhatjuk az
EVM használatát – és, a jövõben a rendszer készen áll majd
az ETCS befogadására is.
A teszt sikeresen lezajlott, ám
sok munka van még hátra. Legnagyobb kihívást a franciák
számára – nem meglepõ módon – az EVM rendszer modellezése és a magyar jelzési rendszer specialitásai jelentették.
Ám a gyártó cég profi- augusztus végére készen várja a
MELIS mozdony-szimulátor
rendszer a mozdonyvezetõket
Istvántelken.
A berendezés megérkezett!
K.L.

A szimulátor
Talán kevesen tudják, de a MÁV és a BAROSS
GÁBOR OKTATÁSI KÖZPONT mozdonyvezetõ
képzéssel foglalkozó szakembereinek évtizedes álma, hogy a jármûvezetõk hatékonyabb felkészítése érdekében mozdonyszimulátort vásároljanak.
Tudvalevõ, hogy külföldön már sokfelé hatékonyan alkalmazzák, a szomszédos országok közül
Romániában és Ausztriában. Mivel nagyon drága,
ezért azt hiszem nem szorul külön magyarázatra,
hogy a MÁV eddig miért nem járult hozzá a beszerzésükhöz. A közelmúltban azonban megszületett az a pénzügyi konstrukció, ami lehetõvé tette,
hogy a magyar vasút is hozzájuthasson ilyen berendezésekhez. A gyártás jogát a francia, grenoble-i székhelyû CORYS cég nyerte el, mivel a vasúti szimulátor gyártás terén nagy tapasztalattal rendelkezik.
Az Amerikai Egyesült Államok különbözõ vasúttársaságainak eddig közel negyven darabot adtak
el, de õk szállítottak az ÖBB wörti kiképzõ központjának, az SNCF-nek, sõt gyártottak városi vasutak és metrótársaságok számára is jármûszimulátorokat.
Miután a finanszírozás kérdése rendezõdött, a
MÁV és a BGOK szakembereire várt a feladat,

hogy kidolgozzák a részleteket, nevezetesen azt,
hogy milyen mozdonytípusnak feleljen meg a szimulátor, és milyen legyen a kivitelezése. A gyártól
ugyanis több ajánlat érkezett. A legolcsóbb, és legegyszerûbb, csak egy vezetõasztalból, egy kivetítõbõl, és egy oktatói pultból áll. A legdrágább, és
legbonyolultabb, amikor élethû nagyságban megépítik az egész vezetõfülkét, amit számítógép által
vezérelt hidraulikus mozgatószerkezetre helyeznek, és ezzel érzékeltetik a jármû menet közbeni
mozgását. Mindemellett gondoskodnak a megfelelõ hanghatásokról is, miközben a fülke szélvédõjén látható a pálya képe. Olyan életszerûséggel
képesek visszaadni a mozdonyvezetés élményét,
hogy a benne ülõ egy kis idõ után teljesen megfeledkezik arról, hogy nem valóságos mozdonyt vezet.
Figyelembe véve a vásárlás céljára fordítható öszszeg nagyságát, köztes megoldásról született döntés. Eszerint vásárolnak két egyszerû, hordozható
szimulátort, és egy teljes vezetõfülkét, ami stabilan
rögzített, de annak érdekében, hogy a jármû mozgását a vezetõülésben tartózkodó személlyel valamennyire érzékeltessék, az ülést, egy számítógép
által vezérelt szerkezet kis mértékben mozgatja. A
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fülkét, melynek súlya több mint két tonna, az
Istvántelken épülõ oktatási központban fogják elhelyezni, a „ kicsiket” pedig mindig oda lehet szállítani, ahol éppen szükség lesz rájuk. (pl. idõszakos
vizsgáztatások)
A másik nagyon fontos kérdés, hogy milyen jármûtípust jelenítsen meg a szimulátor. Ebben a kérdésben azok a vasutak vannak kényelmes helyzetben, melyek jármûparkja egységes, vagy ha több
különbözõ típussal rendelkeznek, legalább a vezetõasztalok kialakítása hasonló kivitelû. Sajnos a
MÁV jármûparkjára a sokféle jármûtípus, a sok
(néha még azonos típusokon belül is) egymástól
erõsen eltérõ vezetõasztal kialakítások a jellemzõek.
Végül is kompromisszumos megoldás született.
Egy konkrét típustól független, de a TAURUS mûszaki jellemzõit megjelenítõ villamos-mozdony, és
egy, az M41. sor diesel-mozdony mûszaki jellemzõit megjelenítõ programot építettek be a számítógépbe. A vezetõasztal a Taurus vezetõasztala, az
asztalba épített kapcsolók funkciója aszerint változik, hogy éppen diesel vagy villamos-mozdonyt
jelenít-e meg. Amennyiben diesel mozdonyként
funkcionál, a diagnosztikai képernyõn az M41.
sor. mozdony mûszerei és jelzõlámpái jelennek
meg, és a hanggenerátor a dieselmotor hangját
hallatja.
Amiben eltér az M41-estõl, a kezelõszerveken kívül az, hogy az elképzelt mozdony engedélyezett
sebessége 140 km/ó, így gyakorolható rajta az
EVM 120 nagysebességû üzemmódja, és a jármû
rendelkezik hidraulikus örvényfékkel.
Az eddig leírtakból látható, hogy a szimulátor célja nem egy konkrét mozdony vezetésének a megtanítása, hanem az, hogy a tanuló késõbb úgy kerüljön mozdonyra, hogy már rendelkezik bizonyos
forgalmi és jármûvezetési alapismeretekkel, könynyítve ezzel az oktató mozdonyvezetõ munkáját,
és csökkentheti a felügyelet alatti utazás idõtartamát. Fontosnak tartom azonban megjegyezni,
hogy kizárólag szimulátoron, a jármûvezetés tudománya nem sajátítható el. A berendezés nagy hatékonysággal használható különbözõ forgalmi szituációk megjelenítésére, így a legveszélyesebb
helyzeteket is be lehet gyakoroltatni, anélkül,
hogy a valóságban veszélyeztetnénk az élet és vagyonbiztonságot. Nagyon jól hasznosítható a mozdonyvezetõ gyakornokok vizsgáztatásánál, sõt elképzelhetõnek tartom, hogy a jövõben az idõsza-
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kos vizsgáztatásoknál is szerepet kap. (mindenesetre sokkal hasznosabb lenne mind a napjainkban alkalmazott szerencsétlen teszt rendszer.)
És, hogy miért is írtam le mindezt?
A közelmúltban az a megtiszteltetés ért, hogy részt
vehettem a készülõ szimulátor gyári tesztelésén.
Egy héten keresztül próbáltuk a rendszer hibáit
felfedni, és azokat kiküszöbölni.
Megjegyzem, a berendezés még elég messze van
attól, hogy késznek legyen tekinthetõ, de a francia
szakemberek ígéretet tettek rá, hogy az eredetileg
kialkudott határidõre elkészülnek. A tesztelés során nagyon hasznosnak bizonyult az alapos hegyeshalmi vonalismeretem, (szolgálataim 60-70
százaléka erre a vonalra esik) hiszen a számítógépbe az 1-es vonal Kelenföld - Gyõr közötti szakasza került telepítésre. A virtuális vasútvonal megépítésében nagyon sok hibát ejtettek. Jelzõket, jelzõtáblákat nem a megfelelõ helyre telepítették,
nem volt jó a jelzõeszközök kialakítása, (pl. ismétlõ jelzõ helyett bejárati jelzõt alkalmaztak) sõt elõfordult, hogy egy állomásközbõl néhány térközjelzõ egyszerûen kimaradt. Csak a Bicske - Tatabánya vonalrész korrigálása közel egy napot vett
igénybe. A legkevesebb hibát a mozdony mûködésével kapcsolatban találtuk, aminek egyik oka
talán az, hogy Taurust már építettek az ÖBB számára, és nem utolsó sorban Bosnyák László lelkiismeretes, precíz munkája, hiszen Õ készítette el
a mozdonyok mûszaki dokumentációját a gyár
számára, ami azért is figyelemre méltó, mert diesel-mozdonyvezetõi vizsgával nem rendelkezik.
Nagyon kíváncsi lettem volna az EVM 120 mûködésére, de sajnos ottlétünk alatt nem sikerült
üzembe helyezni.
A tervek szerint a vonatbefolyásoló berendezés
augusztus elejére készül el. A próbák idejére hazahozzák az egyik hordozható szimulátort, és a próbákra idehaza kerül sor.
Ha minden a tervek szerint halad, késõ õsszel már
üzembe helyezhetõ lesz a berendezés, jövõre pedig már szerves részévé válhat a mozdonyvezetõ
képzésnek, és továbbképzésnek, biztosítva ezzel,
hogy a mozdonyok vezetõállásán jól felkészült,
biztos kezû jármûvezetõk
teljesítsenek szolgálatot, az utazóközönség és a fuvaroztatók teljes megelégedettségére.
Móricz Zsigmond
mozd. vez.
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Balatonfenyves Község Önkormányzata –
MÁV ZRt. Balatonfenyves Gazdasági Vasút


X. K I S V A S Ú T I N A P
ÉS
KESKENYNYOMKÖZī HAJTÁNYOK ÉS KISMOZDONYOK

IV. NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA
Balatonfenyves
2007. szeptember 1. (szombat)
Program:
08.00 Motoros- és kézihajtányok, kismozdonyok gyülekezése a kisvasút vontatási
telepén
08.30 A jármĦvek besorolása és felvonulása a GV állomásra
Ɖ Fúvós zene („Balaton M & K” Fúvósegyüttes)
10.30 Ünnepélyes megnyitó a GV állomáson
- Ünnepi beszédet mond: Lombár Gábor polgármester, VTSZ elnökségi tagja,
és a MÁV ZRt. képviselĘje
10.45 Márton László fotóriporter kiállításának megnyitója
- KöszöntĘt mond - Balogh Imre a Gazdasági Vasút képviselĘje
11.00

Dízel-vontatású különvonat indulása Somogyszentpálra,
Mk 48-as mozdonnyal,
11.05 Motoros- és kézihajtányok, kismozdonyok indulása
- Balatonfenyves GV állomás – Központi FĘmajor (Imremajor) 4,1 km
11.20
-

Különvonat érkezése Központi FĘmajorba (Balatonfenyves - Imremajor)
fotó megállás
Grimask bábmĦsor
Ügyességi versenyek

-

ÇImremajorban büfé üzemel, ételek és hĦtött üdítĘk vásárolhatók

11.40

Különvonat továbbindulása Somogyszentpálra

12.05
12.40

Különvonat érkezése Somogyszentpál állomásra
Különvonat ünnepélyes fogadása
Lelle néptáncegyüttes mĦsora
Különvonat indulása Balatonfenyvesre

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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12. 30 Hajtányok és kismozdonyokindulása Központi FĘmajorból Balatonfenyvesre
13.10 Érkezés Balatonfenyves GV állomásra

*
13.10

Különvonat érkezése Központi FĘmajor állomásra

13.15

Különvonat indulása Központi FĘmajor állomásról

13.35

Különvonat érkezése Balatonfenyves GV állomásra

*
13.45

Æ Ebéd, Balatonfenyves GV állomáson
È Baboskáposzta 600.-Ft./adag.
È Bográcsgulyás 600.-Ft./adag.
(Meghívott vendégeinknek az ebéd, étkezési jegy ellenében ingyenes)
ÇBalatonfenyvesen a GV állomás elĘtt, a rendezvény ideje alatt büfé üzemel,
meleg ételek és hĦtött üdítĘk vásárolhatók
- Képeslapok, vasúti emléktárgyak árusítása,

15.00
16.00
17.00
19.00

Varnyú Country gyermekmĦsora a GV állomás elĘtti parkolóban
Ügyességi versenyek
Eredményhirdetés
Utcabál

)Tudnivalók: A programon való részvétel díjtalan.
Meghívóval rendelkezĘ kedves vendégeink valamint a hajtányok és kismozdonyok tulajdonosai és azok vezetĘi számára az ebédet és egy pohár italt biztosítunk.

ÅÅÅ
„ElĘzd meg a kisvasutat”

E

futó- és különféle versenyszámok,
nevezés: Balatonfenyves GV állomáson
Információ:
LZöldgömb Sport Klub
Villámposta: zoldgomb@zoldgomb.hu

ÅÅÅ
További információ:

MÁV ZRt.
Balatonfenyves Gazdasági Vasút
8646 Balatonfenyves, Kölcsey F. u. 9.
:
00 – 36 – 85/361 - 831
/Fax: 00 – 36 – 85/361 – 713
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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Mozdonyvezetõk Szakszervezete

Tájékoztató
A SIGNAL Biztosító ZRt. – Mozdonyvezetõk Szakszervezete
Csoportos Balesetbiztosításáról
A SIGNAL Biztosító Zrt. és a mozdonyvezetõk Szakszervezete közötti átfogó megállapodás alapján vállalta, hogy kizárólag szakszervezeti tagjai valamint a tagokkal közös háztartásban élõ
családtagjaik részére csoportos balesetbiztosítást nyújt, amely az igények figyelembe vételével
2007. július 01. nulla órától 2008. július 01. nulla óráig az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
Balesetbõl eredõ elhalálozás esetén

225.000 Ft
biztosítási összeget fizetünk.

Balesetbõl eredõ rokkantság esetén
225.000 Ft
biztosítási összeget, illetve a rokkantsági foknak
megfelelõ százalékot fizet.
Kórházi napidíj a kórházban tartózkodás minden egyes napjára
Azonnali szolgáltatás:
– Csonttörés esetén (kivéve kéz- és lábujj valamint orrcsonttörés)
– Egyéb súlyos sérülés esetén a csonttörés ötszöröse
Ezen felül a munkahelyi balesetre járó szolgáltatás:
– 3 napot meghaladó táppénzes állományba kerülés esetén
– 21 napot meghaladó táppénzes állományba kerülés esetén

600 Ft/nap

6.000 Ft
30.000 Ft

3.500 Ft
6.000 Ft

A biztosítási szolgáltatások kiterjednek a szakszervezeti taggal közös háztartásban élõ családtagokra:
– 0-18 éves korig (gyermekek )
– 18-60 éves korig (kizárólag házastárs/élettárs)
A munkahelyi balesetre járó szolgáltatások csak a szerzõdõ szakszervezet tagjainak járnak,
a biztosítási fedezet ezen szolgáltatások esetén a házastársakra/élettársakra, illetve a gyermekekre nem terjednek ki.
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Szerzõdõ: Mozdonyvezetõk Szakszervezete
Biztosított személy: a szerzõdés mellékletét képezõ igénylõlapon szereplõ szakszervezeti tag.
Kedvezményezettek:
baleseti halál esetén: a biztosított örökösei. További biztosítási esemény esetén a biztosított.

Biztosítási díjak tagoknak és családtagjaiknak: havi 50 Ft/fõ.
Éves biztosítási díj 600 Ft/fõ.

Biztosítás tartama: a biztosítás addig tart, amíg a biztosított a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének tagja és egyben, amely idõszakra a díj fizetése rendezve van.
Kárrendezés: a Biztosító a szükséges okiratok beérkezésétõl számított 15 napon belül folyósítja
a biztosítási összeget. A biztosítási összeget automatikusan a szakszervezeti tag kapja meg lakcímére vagy az általa megadott bankszámla számra.
Baleset esetén a balesetbiztosítási kárbejelentõhöz csatolni szükséges a baleset után készült elsõ
és az azt követõ orvosi ellátásról szóló orvosi igazolások fénymásolatát, pl: ambuláns lap, rtg.lelet, kórházi zárójelentés, controll kezelõlap, táppénzes igazolás, munkahelyi baleseti jkv. stb.
Fentiek hiányában kérjük a kárbejelentõ lap hátoldalon lévõ orvosi bizonyítványt a kezelõorvossal kitöltetni.
A kárbejelentéseket a Biztosító referensének, Reményi Zsuzsánnának (1123 Budapest,
Alkotás u. 50. Tel: 06-1-458-4206, Fax: 06-1-458-4260) szükséges megküldeni.
Kérjük segítsétek munkánkat, hogy a tagok megismerjék és minél szélesebb körben éljenek a
számukra kidolgozott szolgáltatással. A Biztosító munkatársai szívesen rendelkezésetekre állnak
tájékoztatók megtartásában és a biztosítások megkötésében is.
Budapest, 2007. július 26.

Mozdonyvezetõk Szakszervezete
SIGNAL Biztosító Zrt.
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MOSZ Horgászverseny 2007

Rendezõ: MOSZ BALASSAGYARMAT
Idõpont: 2007. szeptember 15-16.
Rendezvény helyszíne:
Balassagyarmattól 15 km-re Szécsény város mellett fekvõ kavicsbánya-tó

l Utazási Iroda
CAR-TOUR Internationa
7621 Pécs, Jókai. u. 4.
17
Tel.: 72/233-914, 72/511-9
Fax: 72/224-261
Eng. szám: R-1753/98
E-mail: pecs@cartour.hu

kból

Ízelítõ akciós ajánlatain
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Akciós utak folyamatos

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

