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Végre valami!

Általában az a jellemzõ, hogy a gondokról és megoldásra
váró problémákról szoktuk tájékoztatni a Tisztelt olvasót.
Sajnos tények támasztják alá, hogy több negatívumról, mint
pozitívumról kell beszámolnunk. Talán most kivételt tehe-
tek. 

Írtam már arról, hogy az új forgalmi utasítások tervezett
bevezetésének idejérõl – ha nehezen is – de sikerült megál-
lapodnunk a munkáltatóval. Természetesen e sikert több
olyan szakszervezet is próbálta már magáévá tenni, akik a
bevezetés problémáinak kezelését egész addig nem tartot-
ták fontosnak, amíg azt a Mozdonyvezetõk Szakszervezete
fel nem vetette. Az új utasítások bevezetésének idõpontja
kitolódott. Üröm az örömben, hogy a különbözeti vizsgák
feltételrendszerében és lebonyolításában továbbra sincs
megegyezés a munkáltató és a szakszervezet között. Pilla-
natnyilag eltérnek a vélemények abban, hogy átadja-e a
munkáltató a tesztjellegû vizsgakérdések megoldókulcsát,
vagy sem, s továbbra is véleménykülönbség van a megfele-
lési szint megállapításának mértékében. De nem szeretnék
csalódottságot okozni az olvasóban, hiszen azt ígértem,
hogy pozitívumokról fogom tájékoztatni. Jelesül, hogy hosz-
szú-hosszú évtizedek után végre érdemi megbeszélésekre
került sor a MÁV szakemberei és a MOSZ szakmai bizottsá-
ga között. Rövidnek nem mondható elõkészítést követõen a
szakemberekkel egyeztetve kidolgozásra került az új Forgal-
mi utasítások mozdonyvezetõi tudásanyaga. Érvek, ellenér-
vek ütköztetése után kijelölésre kerültek azok az utasításbe-
li pontok, melyeket a mozdonyvezetõknek tudniuk kell a
Forgalmi Utasításokból. Több olyan pont, melynek ismere-
te eddig kötelezõ volt, de az abban foglaltakra ráhatással
nem bírt a mozdonyvezetõ, kikerült a mozdonyvezetõk kö-
telezõ tudásanyagból. Volt azonban olyan szabály is, amely-
nek ismeretére eddig nem volt kötelezett a mozdonyveze-
tõ, pedig napi munkavégzése során azokat alkalmazza. (a
munkaanyagot a tagcsoportok vezetõi a gárdonyi képzésen
megkapták)

Természetesen a korrekt együttmûködés kapcsán kialakí-
tott tudásanyagot át kell vezetni az O.1. sz. utasításon is,
melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak kell jóváhagynia.

A következõ év, az idõszakos vizsgák éve lesz. Nem tûr
halasztást a közösen kijelölt tudásanyag mihamarabbi elfo-
gadtatása az említett hatóság részérõl. A munka nem zárult
le. Az ismeretanyag kijelölését követõen kerül sor az annak
számonkérését hivatott tesztkérdések kialakítására. Ebben
tevõleges szerepet vállalt a MOSZ szakmai bizottsága, a for-
galmi szakemberek bevonásával. A kérdések kialakítása so-
rán fontos szempontként fogadták el a felek, hogy nem a le-
xikális tudás (pont, vesszõ, vagy stb. eltérések ismerete) a
mérhetõség feltétele, hanem az utasítás szabályainak gya-
korlati elsajátítása és használata. 

Habár még óriási munka áll a bizottság elõtt, de fontos-
nak tartottam leírni, hogy ilyen korrekt elõre mutató együtt-
mûködés régen nem volt már tapasztalható a Forgalmi Fõ-
osztály és a Mozdonyvezetõk Szakszervezete között.

Kiss László
elnök

ALE elnökségi ülés Budapesten
képei



2007. november–december 3

Tisztelt Kollégák!

A Mozdonyvezetõk Szakszervezete által meghirdetett figyelmeztetõ sztrájk 99%-os részvétellel, atrocitások nél-
kül befejezõdött.
A Kollégáknak, tisztségviselõinknek köszönetemet fejezem ki, hogy szervezett akciónkkal ismételten meg tudtuk
mutatni – a társadalom nagyfokú szimpátiája mellett – szakszervezetünk egységét, erejét.

Köszönettel: Kiss László elnök

Elkezdõdött
Gy. 8-1096/2007.

MUNKÁLTATÓI AJÁNLAT
A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács részére

A MÁV ZRT. 2008. ÉVI JÖVEDELEMPOLITIKAI JAVASLATA

1. Elõzmény
A MÁV ZRt. átadta a szakszervezetek részére október
30-án a MÁV ZRt. munkaköri rendszerérõl, november
13-án a MÁV ZRt. munkaköri rendszerére épülõ bér-
rendszerrõl, illetve jelen ajánlattal párhuzamosan a
MÁV ZRt. béren kívüli juttatási rendszerérõl szóló tá-
jékoztatókat, melyekben foglalt megállapítások, hely-
zetjelentések, elemzések és fejlesztési javaslatok a
2008. évi jövedelempolitikai tárgyalások kiindulási
alapját jelentik.

2. Alapvetõ jövedelempolitikai célok
A MÁV ZRt. munkavállalóinak foglalkoztatásáról és
bérezésérõl 2007–2010. évekre szóló együttmûködé-
si megállapodásban foglaltaknak megfelelõen a MÁV
ZRt. és a reprezentatív szakszervezetek jövedelempo-
litikai elvárásai:
– a bérek versenyképes alakítása, 
– a bérszerkezet egyszerûsítése, továbbfejlesztése, va-

lamint az alapbér- és teljesítmény-orientált bérezési
rendszer mûködtetése, 

– a korábban kialakult bérfeszültségek csökkentése, 
– a munkaerõ-piaci jövedelemszintek közelítését és

az egyéni teljesítmény elismerését szolgáló személyi
alapbérfejlesztés,

– az Országos Érdekegyeztetõ Tanács által ajánlott
bruttó átlagbér növelési sáv középértékét vagy adott
értékét meghaladó keresetnövekedési mérték eléré-
se,

– munkaidõ-növelés megfelelõ kompenzációval törté-
nõ biztosítása.

3. Keresetek változásának alakulása

VÁLTOZÁSOK 2004 2005 2006 2007
Bruttó bérfejlesztés %
MÁV ZRt. 7,5 9,5 6,5 12,5-18,0
OÉT ajánlás 7-8 6 4-5 5,5-8
Átlagkereset éves 
növekedése %
MÁV ZRt. 12 12,8 11,8 9,9*
Nemzetgazdaság 6,2 8,7 8,1 7,2*
Versenyszféra 9,4 6,9 9,5 8,6*
Átlagkereset növeke-
dése 2003-hoz képest %
MÁV ZRt. 12 26 41 54**
Nemzetgazdaság 6 15 25 32**
Versenyszféra 9 17 28 32**

* Várható mérték
** 2007. I-VI. havi adatok alapján

A 2004-2007. évi idõszak kereseti adatait vizsgálva ál-
talánosan megállapítható, hogy
– a MÁV ZRt. az OÉT ajánlást jelentõsen meghaladó

bruttó keresetnövekedést hajtott végre,
– a MÁV ZRt. átlagkeresetének éves szintû növekedé-

se az országos átlagnál nagyobb,
– A MÁV ZRt. átlagkereset növekedése a 2003. évi

bázishoz képest az országos szintet meghaladóan
növekvõ tendenciát mutat.
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4. Javaslatok

4.1. Személyi alapbér növekedése

A MÁV ZRt. 2008. évi személyi alapbér-fejlesztési javaslatát a következõ táblázat foglalja össze.

Alapbér növekedés összetevõi Mértéke

ALAPBÉRESÍTÉS –

BÉRFEJLESZTÉS

• Minden munkavállalóra (6-17 MMK) 3,3%

MUNKAIDÕ NÖVELÉSE A 2007. április 1-tõl érvényben lévõ 
heti 38 óra kötelezõ munkaidõ 
+2 órával történõ emelése –>

40 óra határozatlan idõre

Kompenzálás személyi alapbér növekedéssel

• Általános munkarendben (állandó nappalos) 1,3%

• Általánostól eltérõ munkarendben 2,6%

SZEMÉLYI ALAPBÉR NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 4,6-5,9%

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ajánlására még nem született döntés. A munkáltató a MÁV ZRt. munkaválla-
lói részére 4,6–5,9%-os mértékû keresetnövekedést ajánl, melybõl 0,5%-ot a 10-12 MÁV ZRt. Munkaköri Kate-
góriába tartozó egyes munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók bérpiaci felzárkóztatására kíván fordítani.

4.2. További javaslatok

Egyéb juttatások Mértéke

Teljesítményösztönzõ juttatás 1,5%

Pályakezdõ diplomás minimálbér

– fõiskolai végzettség 190.400 Ft/fõ

– egyetemi végzettség 201.400 Ft/fõ

VBKJ – 3,3% növekedéssel 217.000 Ft/fõ/év

Budapest, 2007. november 22.

Zsoldos Marianna
humánerõforrás igazgató
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FELHÍVÁS

Mozdonyvezetõk, kollégák!
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete már 2007. július 22-én figyelmeztette a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztériumot (GKM) az akkor létrejött megállapodás teljesítésének fontosságára. Akkor az illetékes állam-
titkár személyes garanciát vállalt a megállapodás maradéktalan betartására.
Ennek ellenére a GKM – értesítés és magyarázat nélkül – sorozatosan megszegi a megállapodásban vállalt
kötelezettségeit. Nem tartja be a határidõket, elmulasztja a tájékoztatást és a mozdonyvezetõket érintõ
jogszabály-tervezetek (képzés, vizsgáztatás, jogosítvány honosítás, pályaalkalmasság vizsgálat, közlekedés-
biztonság) egyeztetését.
Idõközben kiszivárgott, hogy a minisztérium újabb vonalbezárásokra készül. A közzétett 21 mellék- és
szárnyvonal megszüntetése veszélyezteti a mozdonyvezetõk foglalkoztatási biztonságát, súlyos csapást je-
lent a kistelepülésekre.
A megállapodás sorozatos megszegése és a vasútvonalak bezárása elleni tiltakozásul a MOSZ október 25-
re figyelmeztetõ sztrájkot hirdetett és egyeztetõ tárgyalást kezdeményezett a minisztériummal. A GKM az
elsõ és a sztrájk elõtti egyetlen tárgyalást október 24-re tûzte ki. A 25 percig tartó egyeztetésen a minisz-
térium vezetõi a mulasztásukat elismerték, de a sztrájk visszavonására okot adó eredmény nem született,
a sztrájkot megtartjuk.

Mozdonyvezetõk, Kollégák!
A mozdonyvezetõk 1990 óta számos sztrájkot tartottak gazdasági és szociális érdekeik védelmében. Ezek
a munkabeszüntetések vezettek a foglalkoztatási biztonsághoz, a Kollektív Szerzõdés megkötéséhez, a
béremelésekhez.
A holnapi sztrájk – amelyben együtt vesznek részt a MÁV ZRt. és a GySEV ZRt. mozdonyvezetõi – tilta-
kozás a GKM cinikus, szószegõ magatartása ellen, tiltakozás a vonalbezárások ellen, szolidaritás a kistele-
pülések lakói mellett.

Budapest, 2007. 10. 24. 11 óra 20 perc

Mozdonyvezetõk Szakszervezete

MOZDONYVEZET K SZAKSZERVEZETE 
1145  Budapest Bácskai utca 11. 
Tel./fax: 220-3822, 220-4561, 
                221-2230, 221-4026 
Vasúti:  01/16-62, 19-90, 21-87, 18-40 
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Forrás: travelline.hu 
Dátum: 2007. október 24. 12:20 

A mozdonyvezetõk megtartják a csütörtökön reggel
6 és 8 óra közötti idõre meghirdetett figyelmeztetõ
sztrájkot - jelentette be Borsik János, a Mozdonyveze-
tõk Szakszervezete (MOSZ) ügyvezetõ alelnöke szer-
dán újságíróknak a tárca és a szakszervezet vezetõinek
egyeztetését követõen. 

Az egyeztetést követõ sajtótájékoztatón Garamhe-
gyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(GKM) államtitkára elismerte, hogy a mozdonyveze-
tõkkel az idén nyáron kötött megállapodás határidõit
a tárca nem mindenben tudta tartani.

Kérdésre válaszolva az államtitkár elmondta, a mel-
lékvonalakról társadalmi egyeztetés folyik, november
elsõ napjaiban születik döntés arról, hogy mely mel-
lékvonalakra ad vagy nem ad személyszállítási meg-
rendelést a GKM.

Garamhegyi Ábel a sajtótájékoztatón elmondta: ar-
ra kéri a szakszervezetet, hogy a nyári megállapodás-
ban rögzített határidõ csúszása miatt ne hozzák az
utasokat kellemetlen helyzetbe. Hozzátette: a határ-
idõk elsõsorban a jogalkotás elhúzódása miatt csúsz-
nak. 

Az államtitkár elmondta, hogy szakmai egyeztetés
folyik a mellékvonalakról, több szakmai anyag is ké-
szült, csütörtökön a társadalmi szervezetekkel ülnek le
a témában tárgyalni, erre várják a szakszervezetek
képviselõit is.

Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a Balassa-
gyarmat-Ipolytarnóc vonalat esetleg átvenné üzemel-
tetésre a szlovák vasút Garamhegyi Ábel kijelentette:
nem tudja miért érné meg a szlovák vasútnak a ma-
gyar mellékvonal átvétele.

Borsik János újságíróknak elmondta: október 25-én
reggel 6 és 8 óra között azért tartanak figyelmeztetõ
sztrájkot a személyszállítás területén, mert a GKM
megszegte a júliusban kötött megállapodást, és a mel-
lékvonalak megszüntetése miatt a mozdonyvezetõk
foglalkoztatási biztonsága veszélybe kerül. A mellék-
vonalak bezárásával a tárca a magyar vasúti vonal
10 százalékán tervezi megszüntetni a személyszállí-
tást, továbbá az új menetrendet úgy kívánja kialakíta-
ni, hogy a 10 százalékkal kevesebb személyszállító vo-
nat közlekedjen. 

A MOSZ ügyvezetõ alelnöke kifogásolta, hogy a
mellékvonalak megszüntetésére nem készült olyan
hatástanulmány, amely az intézkedés a társadalmi ha-
tását is kimutatná. 

Borsik János hangsúlyozta: a mellékvonalat meg-
szüntetése elleni figyelmeztetõ sztrájkkal kifejezik szo-
lidaritásukat a mellékvonal bezárásban érintett kistér-
ségek lakóival, akiknek a mindennapi életét elnehezí-
ti a személyszállítás szüneteltetése.

Borsik János úgy fogalmazott, nem helyes, hogy a
kormány „tárcakompetenciába utalja a mellékvonalak
kérdését”.

Kérdésre válaszolva a MOSZ ügyvezetõ alelnöke el-
mondta: a csütörtöki figyelmeztetõ sztrájknak 96 szá-
zalékos a támogatottsága. A mozdonyvezetõk féltik az
állásukat, és tiltakoznak az ellen is, hogy a tárca nem
tudja megmondani, hogy a mellékvonalak felszámolá-
sával kapcsolatban hol van az ügy vége.

Borsik János elmondta: az elégséges szolgáltatásról
megkötötték a megállapodást, a MÁV Zrt. együttmû-
ködik a MOSZ-szal. Az elégséges szolgáltatásról kötött
megállapodás alapján a csütörtök 6 óra elõtt elindult
vonatok bemennek a következõ állomásra és onnan
8 óra után mennek tovább. Az állomáson biztosítják a
vonaton a világítást, a fûtést, a személyzet nem hagy-
ja el a vonatot a sztrájk ideje alatt. Azt követõen pedig
azon lesznek, hogy minél elõbb álljon helyre a forga-
lom.

(MTI)

Fontossági sorrendben

Forrás: Népszabadság Online
Tanács István • 2007. október 26.

Nem tartozik a szakszervezetekre a vasúti szárnyvo-
nalak bezárása és az emiatt szükségessé váló elbocsá-
tás – állította a szerda esti tévéhíradóban Garamhegyi
Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium állam-
titkára. „Nekünk fontosabbak az ott élõk és ott kiszol-
gálandók, mint azok, akik adott esetben azon a vas-
úton dolgoznak” – fogalmazott Garamhegyi. 

Szerintem cinikus és jellemzõ megközelítés ez, azt
sugallja, mintha a megszüntetett szárnyvonalak által
érintett településen lakók – az elbocsátandó vasuta-
sokkal ellentétben – olyannyira fontosak lennének a
GKM döntéshozói számára. Valóban így van ez? Egy-
részt az utcára kerülõ vasutasok zömmel maguk is
azokon a településeken laknak, ahol megszûnik a
szárnyvonal. Ezen túlmenõen, ha számítana valamit
az érintett településeken élõk érdeke és ez ügyben
megfogalmazott véleménye, akkor figyelembe vették

Sztrájkolnak a mozdonyvezetõk csütörtökön
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volna a vasutas-települések önkormányzatainak
egybehangzó tiltakozását. 

A leszakadó települések lakóinak úgymond
„fontosságára” másképpen mutat rá a szárnyvo-
nalak bezárása: éppen azért merült fel, hogy fe-
leslegesek a mellékvonalak, mert az „ott élõk-
nek” úgy megromlottak a megélhetési körülmé-
nyei, hogy már nincs hová, nincs miért, és nincs
mibõl utazniuk. Ezért nem nõtt számottevõen a
néptelen vonatok helyébe állított Volán-buszok
kihasználtsága sem – borítékolható, hogy a leg-
közelebbi racionalizáláskor a buszjáratok jó ré-
szét is megszüntetik. 

Magyarországon hosszú ideje nem volt arra
példa, hogy valaki, aki képes a nyomásgyakor-
lásra, akár csak egy kis részben is mások érde-
ke miatt nyúljon a sztrájk fegyveréhez. Úgy ve-
szett el legalább másfél millió munkahely, hogy
a munkaerõpiacról kihullók sajnálatot sem kap-
tak azoktól, akik még bennmaradtak. Semmi-
lyen tömeges elbocsátás ellen nem lépett föl az,
aki a saját állását nem érezte közvetlen veszély-
ben. 

A gazdasági rendszerváltozás társadalmi hatá-
sait abban lehetett a leginkább érzékelni, hogy
„akik ott dolgoznak” – legyen az iparvállalat,
mezõgazdasági üzem, szolgáltató szervezet –,
azok valahol nem fontosak. A nagy állami rend-
szerek reformja is ugyanerre a megközelítésre
épül: az egészségügy nem az orvosokért, ápo-
lókért van, hanem a betegekért, mondják. De
lehet-e jobb a betegek helyzete, ha nincs elég
orvos, ápoló, és aki még van, az is állandó ki-
szolgáltatottságban, egzisztenciális félelemben
él? Természetesen az iskola sem a tanárokért
van, hanem a tanulókért – bár látnánk a tanul-
mányi eredmények kiugró javulását, miután
csaknem tízezer pedagógust eltávolítottak az is-
kolarendszerbõl! 

Erõsen úgy néz ki, mintha az alkalmazottakat
nemcsak a magántõkések, hanem a jelenlegi
„baloldali” politika is elsõsorban költségténye-
zõnek tekintené. Közremûködésük, jó teljesít-
ményük a célok elérésében saját akaratuk elle-
nére, megelégedettségük nélkül, puszta kiszol-
gáltatottsággal, egzisztenciális kényszerítéssel is
elérhetõ. Holott az elbocsátásra ítélt „ott dolgo-
zók”, akik „nem fontosak”, személyükben is
ugyanazok, mint a más minõségükben fontos-
nak mondott „ott élõk”, akik fogyasztók, meg-
rendelõk, a gazdaság élénkítõi lehetnének. 

Így azonban sohasem lesznek, mert vásárló-
erejük is csak addig van, ameddig munkahely-
ük.

Sztrájkolnak a mozdonyvezetõk – 
a fõváros térségében 16 vonat közlekedik

Forrás: stop.hu 
2007. október 25. 07:43.

A MÁV információi szerint a budapesti térségben mint-
egy 16 vonat közlekedik a sztrájk ideje alatt. Kavalecz Im-
re, a Mávinform vezetõje elmondta: néhány mozdonyve-
zetõ felvette a munkát hat óra után. A vasutasok a vállal-
tak szerint biztosították a fûtés, világítást és az egyéb
szolgálatásokat a vonatokon

Országszerte megkezdõdött csütörtökön reggel hat órakor
a mozdonyvezetõk kétórás figyelmeztetõ sztrájkja, amely-
ben a szakszervezet tájékoztatása szerint minden szolgálat-
ban lévõ mozdonyvezetõ részt vesz. A személyszállító vona-
tok egyike sem indult el, amelyek úton voltak, azok a követ-
kezõ állomáson várják meg a sztrájk végét.

Szegeden száz százalékos a mozdonyvezetõk sztrájkja, az
érintett 14 vezetõ, egyike sem dolgozik- tájékoztatta az MTI-
t Noel Sándor, a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ)
szegedi tagcsoportjának vezetõje. Hozzátette: a munkabe-
szüntetés 10 járatot érint. Rendkívüli esemény nem történt,
a szakszervezeti vezetõ szerint az utasok megértõek. 

Szentesen szintén száz százalékos a sztrájk támogatottsá-
ga. Bordás Imre, a Mozdonyvezetõk Szakszervezete szente-
si tagcsoportjának vezetõje elmondta: 15 mozdonyvezetõt
és 10 járatot érint a munkabeszüntetés. Az utasok itt is tá-
mogatásukról biztosították a sztrájkolókat.

Baranyában is minden mozdonyvezetõ részt vesz a
sztrájkban, ami a megyében 19 vonatot érint - mondta Im-
re Lászlóné, a MÁV dél-dunántúli kommunikációs vezetõje.
A nagykanizsai vasútállomáson szinte utasok sem voltak reg-
gel hat órakor, a sztrájk kezdetekor. Banka Attila, a MOSZ
nagykanizsai tagcsoportjának tisztségviselõje az MTI-nek el-
mondta: a dél-zalai városból öt-öt vonat nem indul, és egy
haladna át. Ez utóbbit, az Olaszországból érkezõ Veneziát
átengedik a határon, de nyolc óráig Gyékényesen várakoz-
tatják.

Somogyban 25 vonatot érint a sztrájk, amelyben egysége-
sen minden mozdonyvezetõ részt vesz. Debrecen térségé-
ben is minden mozdonyvezetõ sztrájkol: 38-an vesznek
részt a munkabeszüntetésben, amely 38 járatot érint - kö-
zölte Liszkás Sándor, a MOSZ területi ügyvivõje, hozzátéve:
egyetlen vonat sem vesztegel nyílt pályán, az állomásokon
az energiaellátást és a vagyonvédelmet biztosítják. A Moszk-
vából érkezett Tisza expressz Apafa állomáson várakozik. 

A MÁV szolnoki vasúti csomópontján a szerdán 18 órától
szolgálatba lépett mozdonyvezetõ mindegyike csatlakozott
a sztrájkhoz - közölte Velkei Béla területi ügyvivõ az MTI-
vel. Elmondta: a Szolnokra hat óra körül befutott vonat az
állomáson várakozik, újabb azóta nem érkezett. Két nem-
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zetközi gyorsvonatot vezetõ kollegájá-
val telefonon beszélt, õk a magyar sza-
kaszon egy-egy állomáson leálltak, ott
várják meg a sztrájk végét. 

Kecskeméten reggel hatkor két vonat
nem indult tovább, az állomásra rövid-
del késõbb Szolnok felõl érkezett egy
vonat, mely itt várja meg a sztrájk vé-
gét. A forgalmi irodán elmondták, hogy
8 óráig néhány száz, Kecskemétrõl in-
duló utast érint a sztrájk. Kecskemét és
Szeged között 3 gyorsvonatot érint a
mozdonyvezetõk munkabeszüntetése.
A kecskeméti vasútállomáson kevesen
várakoznak, a rendõri biztosítás viszont
jelentõs. Az MTI tudósítója látta, hogy
3 rendõrautó érkezett az állomásra.

A szombathelyi igazgatósághoz tarto-
zó területen 77 személyszállító vonatot
érintett a sztrájk, a személyforgalom
teljesen megszûnt a vonalakon - közöl-
te Lóránt Imre, a MOSZ helyi vezetõje.
Nyílt pályán egyetlen vonat sem veszte-
gel, az útközben lévõ vonatokat a leg-
közelebbi vasútállomásra továbbítot-
ták. A szombathelyi állomáson a szoká-
sosnál kevesebb utas van, aki teheti
autóbusszal vagy autóval próbálja meg
elérni úticélját.

A GySEV-nél tizennyolc vonatot érint
a mozdonyvezetõk figyelmeztetõ
sztrájkja - mondta Stöckert Dávid kom-
munikációs munkatárs. Vas László, a
MOSZ helyi képviselõjének közlése
szerint a támogatottság a GYSEV-nél is
teljes, mindenki egyetért a sztrájk célja-
ival.

A vonatpótló autóbuszok a meghir-
detett idõben elindultak Sopron, Gyõr
és Szombathely között, illetve Szom-
bathely és Szentgotthárd között. A bu-
szok kihasználtsága általában 50 száza-
lékos volt, ez azt jelzi, hogy az utasok a
figyelmeztetõ sztrájkhoz igazodva ala-
kították csütörtök reggeli útipro-
gramjukat - mondta Stöckert Dávid. 

Hozzátette, hogy az Ausztria felé tar-
tó személyvonatok menetrend szerint
közlekedtek - magyar, illetve osztrák
mozdonyvezetõvel -, így a figyelmezte-
tõ sztrájk a határforgalmat nem zavarta. 

MTI 

Véget ért a mozdonyvezetõk sztrájkja

Forrás: InfoRádio.hu 2007. október 25., 7:59 

Reggel 8 órakor véget ért a mozdonyvezetõk kétórás figyelmezte-
tõ sztrájkja, amelyet a Mozdonyvezetõk Szakszervezete hirdetett
meg a szárnyvonalak tervezett bezárása ellen tiltakozva, illetve azt
követelve, hogy a gazdasági tárca teljesítse a 2007. július 22-én kö-
tött megállapodásban vállalt kötelezettségét.

Reggel hat órakor kezdõdött és nyolc óráig tartott a mozdonyve-
zetõk kétórás figyelmeztetõ sztrájkja. A munkabeszüntetés idején a
fõváros térségében 16 vonat közlekedett, egyébként a mozdonyve-
zetõk egységesen nem vették fel a munkát.

A Mávinform sajtóügyeletese az InfoRádióban korábban elmond-
ta: a munkabeszüntetés több mint 600 járatot, és 2-300 ezer em-
bert érint közvetlenül. 

Sigulinszki Tibor hozzátette: leghamarabb kora délutánra állhat
helyre a megszokott forgalmi rend, de késésekre és más problémák-
ra egész nap számítani kell. 

A sajtóügyeletes hangsúlyozta: a nyílt pályán nem marad vonat, a
szerelvények a legközelebbi állomáson várakoznak, és a sztrájk ide-
jén is biztosítják a fûtést és a világítást. 

A sajtóügyeletes szólt arról is, hogy az elõreváltott jegyek árát ké-
résre visszatéríti a MÁV, de az Intercity késéséért ebben az esetben
nem jár kártérítés, mert az utas már az utazás megkezdése elõtt ér-
tesülhetett a várható fennakadásról.

Ideges utasok 
Az InfoRádió helyszíni tudósítója szerint a Keleti pályaudvaron a

külföldrõl hazaérkezõ magyar utasok a legidegesebbek. Egy Orosz-
országból hazaérkezõ – és a sztrájkról most akkor értesülõ – férfi
nyomdafestéket nem tûrõen fejtette ki véleményét.

Egy Münchenbõl csütörtök hajnalban hazaérkezõ idõs hölgy reg-
gel négy óra óta ül a padon. Egy Miskolcra tartó úr szerint a mun-
kabeszüntetéssel semmit sem érnek el a mozdonyvezetõk.

A MÁV információi szerint a budapesti térségben 16 vonat köz-
lekedett a sztrájk ideje alatt. Kavalecz Imre szóvivõ elmondta: né-
hány mozdonyvezetõ felvette a munkát hat óra után. 

A MÁV tájékoztatása szerint felkészítették a vonatokat arra, hogy
a sztrájk befejezését követõen, 8 óra után elinduljon a forgalom.
Eddig a vasutasok a vállaltak szerint biztosították a fûtés, világítást és
az egyéb szolgáltatásokat a vonatokon.
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Forrás: Szabolcs Online

Nyíregyháza – Kétórás figyelmeztetõ sztrájkot tartott
csütörtök reggel 6 órától 8-ig a Mozdonyvezetõk Szak-
szervezete az egész országban.

16:10: A vonatainkért sztrájkoltak a mozdonyveze-
tõk

Országosan mintegy 600, Szabolcs és Hajdú me-
gyék területén 71 személyszállító vonat nem közleke-
dett csütörtök reggel 6 és 8 óra között. A szervezettség
100 százalékos volt területünkön, vagyis egyetlen
sztrájktörõ sem akadt – tájékoztatta lapunkat Gyüre
Ferenc, a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének területi
ügyvivõje.

– Az utasok nagy többsége megértette az õ érdekei-
ket is képviselõ „vasútmentõ” törekvésünket, s türel-
mesen várakoztak az állomásokban a vonatok indulá-
sáig. Pontban nyolc órakor el is indult az elsõ vonat, a
Fényeslitkén várakozó Latorca IC, majd aztán üteme-
zés szerint sorban a többi is. Egyes területeken, így pél-
dául Mátészalka térségében már délre helyre állt a
rend, a megye egészében viszont már késõ délután az
eredeti menetrend szerint közlekedtek a vonatok. Az
utasok megértõ támogatását ezúton is megköszönjük.
Reméljük, e sztrájk segít abban, hogy a GKM megvál-
toztatja a 21 szárnyvonal megszüntetésére irányuló
tervét, s megmaradhat a Mátészalka–Csenger, s a
Tiszalök–Óhat-Pusztakócs vasútvonal – mondta Gyüre
Ferenc.

11:25: Én édes piroskám...
A hatszáz lelkes Kisfástanyán is megállt az élet a reg-

geli sztrájk idején. Az utasok körében mi más lehetett
volna a téma, mint az államvasutak (nevezetesen az ál-
lam és a vasutak) helyzete, és a mellékvonalak meg-
szüntetése.

Bár sínen volt a kis piros, elindulni nem volt hajlan-
dó, míg nyolcat nem ütött az óra. A váróban álldogáló
utasok körében mi más lehetett volna a téma, mint az
államvasutak (nevezetesen az állam és a vasutak) hely-
zete, és a mellékvonalak megszüntetése.

Erõs Józsefné gyakran utazik vonattal a környezõ vá-
rosokba; Tiszalökön orvosa, Nyíregyházán Tünde lá-
nya és néhány bevásárlóközpont várja. Õt nem érdek-
li, a minisztérium és a sztrájkot szervezõ Mozdonyve-
zetõk Szakszervezetének kakaskodása, de retteg a
vasútvonal megszûnésétõl.

– A faluban csupán váróterem van, a jegykiadó
pénztárt már nyáron megszüntették. Jobb híján autó-
busszal is el lehet jutni a környezõ településekre, de
nem jár olyan sûrûn, mint a személyvonat. Árban alig

van különbség a menetdíjak között. Bár a kis „Piros-
kánkon” nem tolonganak az emberek, nagy törés len-
ne a település életében, ha elvennék tõlünk – fejezte
ki aggodalmát a Kisfástanyán élõ asszony.

10:00: Kollégáink a nyíregyházi vasútállomáson jártak
csütörtök reggel. Az utasok nem örültek a sztrájknak,
ennek ellenére nyugodtan viselték el azt, hogy akár két
órát is “veszítenek” emiatt a napjukból.

Mi az Ön véleménye?

Hozzászóló: ditta64, 29.10.2007, 07:16 
kakukk
Németországban is sztrájkoltak a mozdonyvezetõk. Nem két
órán át, na, hát úgy kellenne itt is. Elegem van már abból, hogy
nem javul, hanem egyre rosszabb a helyzetünk. Miközben a
nagykutyák meg igen csak jól élnek, hogy költenék az összes
ellopott pénzt patikára, orvosra, vizitdíjra... 

Hozzászóló: tutti, 28.10.2007, 01:10 
radikális! vélemény
ha jelentõs milliókat költenek a kijelzõkre, akkor mi a ...ért
nem mûködik mindig normálisan a nyíregyházi állomáson a ki-
jelzõ??? „Kérjük figyelje a hangos utastájékoztatást” – és ez
nem csak sztrájk idején. Sokszor egyes vonatok kimaradnak a
listából, vagy a végére teszik... Meg elcsíkozódik... 

Hozzászóló: karakum, 27.10.2007, 12:50 
lehetõség
Azt kell, hogy mondjam, nagyon szomorú az a tény, hogy az itt
élõk nem tesznek meg magukért semmit, mint a birkák várják,
hogy levágják õket! Szényen a megye lakosaira nézve, hogy
nem adtak hangot a szolidaritásnak, inkább jó magyar szokás
szerint csomót kerestek a kákán! 
Azok az emberek, akik irigylik a sztrájk lehetõségét egynéhány
munkavállalói csoporttól, azok tudatlanok! A sztrájkhoz min-
denkinek törvényadta joga van! Van aki tud vele élni, ilyenek
a mozdonyvezetõk, van aki meg olyan buta, hogy inlább be-
vállal minden szart, csak, hogy nehogy rossz szemmel nézzen
rá a fõnöke! aki nem tudja megvédeni magát, az lépjen be va-
lamilyen szakszervezetbe, és meg fogja látni, hogy a fõnöke
nagyon sok mindent rosszul csinál! Az tévedés, hogy a sztrák
miatt ki lehet rugni valakit! Ha ilyen történne valahol és a kiru-
gott személy pert indítana a munkáltatóval szemben, azt 100%
hogy megnyerné, sõt kártérítést fizetne neki a cég, mindamel-
lett kötelezné a bíróság az ismételt foglalkoztatásra, tehát visz-
sza kellene állítani a munkavállalói jogviszonyát!
Mindenki, aki a sztrájkoló mozdonyvezetõk kirugását kéri, az
nagyfokú tudatlanságra utal részérõl! Ezt a mozdonyvezeõk és
általában a vasutasok tudják, de õk nem tudnak érdekérvénye-
sítést folytatni más egyéb cégeknél! Egyszóval aki mer az nyer!
Aki meg nem meri felvállalni magát, az halgasson, ne adjon
hangot a nagyfokú tudatlanságának a munka világa és az Mt.
paragrafusainak ismereteivel kapcsolatosan!
Nem nagyon szoktam irogatni, épp ezért hivatkozás képpen
ajánlom minden egyéb, ebben a témában született fórumok-
hoz az írásomat! 

Mozdonyvezetõk sztrájkja megyénkben
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Forrás: Magyar Nemzet Online
2007.10.25 08:09 

Országszerte megkezdõdött csütörtökön reggel hat
órakor a mozdonyvezetõk kétórás figyelmeztetõ
sztrájkja, amelyben a szakszervezet tájékoztatása
szerint minden szolgálatban lévõ mozdonyvezetõ
részt vesz. 

A miskolci Tiszai pályaudvaron a kora reggeli sztrájk
idején néhány tucatnyi utas volt csak, többen azt
mondták: bár hallottak a munkabeszüntetésrõl, de
bíztak abban, reggel csak elindulnak a vonatok, sikerül

az egyezség. Az utastájékoztató táblák egyként közöl-
ték a 120 perces késés tényét. Laczai Lajos a Moz-
donyvezetõk Szakszervezete területi ügyvivõje azt
mondta: a kétórás sztrájk ideje alatt a térségben 62 vo-
natat közlekedett volna, de minden mozdonyvezetõ
csatlakozott a sztrájkhoz. A tehervonatok közlekedtek,
a teherforgalmat nem bénította be a munkabeszünte-
tés. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében különben két
vasúti szárnyvonalon szûnne meg a közlekedés a tárca
tervei szerint, a Putnok-Szilvásvárad, illetve az
Abaújszántó-Hidasnémeti közötti szakaszon. 

(MTI) 

Várakozó utasok, mozdulatlan vonatok

Forrás: hvg.hu
2007. október 26. 04:29.00 

Budapest, Székesfehérvár – Néhány vonatot kivéve
nem indult el egy járat sem a mozdonyvezetõk tegnap
reggeli, kétórás figyelmeztetõ sztrájkja alatt. A vasúti
közlekedési rend estére állt helyre.

Fûtenek, itt bent jó idõ van, vettem Hírlapot is: új-
ságolvasással töltöm ezt a két órát – mondta egy idõ-
sebb asszony tegnap, két perccel reggel hat óra után
Székesfehérváron, az 1-es vágány mellett álló szerel-
vényben ülve. Miért sztrájkolnak? Gondolom a bér-
emelésért – vélekedett egy, a szakadó esõ elõl a resti
közelébe húzódva várakozó fiatalember. A mellette ál-
ló vasutas rögtön kijavította. Dehogyis. Javítani kell az
üzembiztonságot, és nem kell megszüntetni a mellék-
vonalakat. Angliában egy nagy vasúti baleset kellett ah-
hoz, hogy az állam ismét visszavásárolja és egyesítse a
vasúttársaságot: mert a különféle cégekre bontott vál-
lalatnál senki nem tudta, ki miért felel. Ment az
egymásramutogatás: én a vágányokat kezelem, de a
bizber már a te feladatod, az utasokért pedig õ felel –
magyarázta. 

Bent, az állomásépületben kora reggel csak páran
tartózkodtak. A táblák és a MÁV-Start Zrt. kiragasztott
tájékoztatói is jelezték: a vonatok 120 percet késnek.

Mondja, kedves, mikor megy vonat? – kérdezte mo-
solyogva egy asszony az információs pultnál épp szem-
lét tartó Szeleczky Bélát, a fehérvári csomópont veze-
tõjét. Nem megy vonat – mosolygott vissza a fõnök úr
is, s hozzátette: õ viszont mindjárt indul, hogy meg-
tartsa a fél hetes eligazító értekezletet.

Fehérváron reggel 6 és 8 óra között 12 vonat vára-
kozott: öt a Délibe, kettõ Szombathelyre, 1-1 járat pe-
dig Pusztaszabolcsra, Bajára, Nagykanizsára, Komá-

romba és Siófokra indult volna. Két, Fehérvárról indult
vonat közül a 4509-es számú Gárdonyban, a 4639-es
számú pedig Kápolnásnyéken várakozott. Fehérvár fe-
lé érkezõben a 8720-as Gárdonyban, a 34130-as
Börgöndön pihent.

A szakadó esõ és a nagy forgalom miatt az M7-es
autópályán a fõváros felé csak lassan lehetett haladni.
A sztrájkot jó elõre meghirdették, ezért sokan autóval
indultak útnak – kommentálta az egyik rádió mûsorve-
zetõje, s hozzátette: az M1-M7 közös szakaszán több
baleset is történt, 7 kilométeres a kocsisor. A dugóban
eltöltött órák után élmény volt kiszállni a Déli pályaud-
varnál. 

Egy mozdonyvezetõ, aki az 1999-es sztrájk idején
karácsony és szilveszter között utasként foglalt helyet
az egyik kocsiban, élményeit mesélte. Hatvannál azt
mondta a mozdonyvezetõ: õ is sztrájkol. Kétórás vára-
kozás után egy rendõr elkurjantotta magát: Elleszünk
mi itt hatvantól kétezerig. E mondat oldotta a feszült-
séget. Szavai szerint azóta minden más lett. Ma ott tar-
tunk: a vasutasból is kiölik a vasút szeretetét. Megbe-
csülés? Ha megszûnnek a szárnyvonalak, kevesebb
munka, kevesebb ember kell. Ám nem csak mozdony-
vezetõbõl, forgalmistából is. Miért csak a Borsik áll ki
mindenkiért? Hol van a többi szakszervezet? – kérdez-
te.

Az esti órákra helyreállt a rend a vonatközlekedés-
ben. Ám a közlekedési minisztérium honlapján megje-
lent egy szakmai tanulmány, mely szerint a tavasszal
már Volán-busszal kiváltott 14 vasúti szárnyvonalon kí-
vül további 38-nál - köztük Fejérbõl a Börgönd-
Sárbogárd, a Mezõfalva-Paks és a Fehérvár- Komárom
mellékvonalon - nem indokolt, hogy a MÁV mûköd-
tesse azokat...

Pihenõ masiniszták
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Sztrájkoltak a mozdonyvezetõk

Forrás: hvg.hu
2007. október 26. 04:29.00 
Szerzõ: Varga Zsuzsa 

Zalaegerszeg, Nagykanizsa (sza, tt) – A mozdonyve-
zetõk tegnap reggel 6 és 8 óra között megtartották
szerdán beharangozott figyelmeztetõ sztrájkjukat, így
tiltakozva – többek között – további szárnyvonalak le-
zárása ellen. 

Borsik János, a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének
ügyvezetõ alelnöke úgy értékelte, hogy a sztrájk átütõ
erejû és egységes volt. A sztrájktörõk száma elenyészõ
volt a mintegy 600-700 járathoz képest. A megyeszék-
helyi vasútállomáson tegnap reggel 6 órakor csend és
nyugalom fogadta az érkezõket: a síneken egyetlen
személyvonat sem vesztegelt, de a váróban sem ész-
leltük a szokásos reggeli utasforgalmat – néhányan lé-
zengtek az állomás területén. Egy gutorföldei férfi éj-
szakai mûszak után, negyed 7-kor érkezett a váróte-
rembe, s mint fogalmazott, valószínûleg jó sokáig ott
is dekkolhat, ugyanis legközelebbi vonata 11.30-kor
indul. Amúgy rendes körülmények között a reggeli
6.30-as vagy 7.40-es járattal utazik haza, de nem tud-
ta, a sztrájk letelte után mikor indítják útnak ezeket a
járatokat. Felkészült a várakozásra, hiszen szerdán
már értesült a sztrájkról. 
A gutorföldei férfi ugyanakkor fáradtan megjegyezte,
megérti a mozdonyvezetõket is, de véleménye szerint
a problémára mégsem a munkabeszüntetés a gyógyír. 

– Úgy gondolom, idõben tájékoztatni kellett volna
az utasokat a sztrájkról – summázta véleményét a me-
gyeszékhelyi Horváth Lászlóné, aki budapesti átszál-
lással Egerbe utazott. – Azokat sajnálom leginkább,
akik nem hallottak a munkabeszüntetésrõl és szerdán
megváltották menetjegyeiket, csütörtök reggel 6 és 8
óra közötti indulással. Ráadásul a jegypénztárak min-
den figyelmeztetés nélkül ki is adták ezeket a menet-
jegyeket. Hallottam ugyan, hogy aki kéri, annak a
MÁV – tekintettel a körülményekre – visszafizeti a
jegy árát, no de ez azért mégsem a legkorrektebb ma-
gatartás. 
Horváth Lászlóné szerint minden baj forrása a munka-
nélküliség, hiszen ha lenne elegendõ munka, akkor a
vonattal utazók száma is minden bizonnyal emelked-
ne. 
– Eredetileg 7.50-kor indulna a járatom, de a sztrájk
miatt jelentõs késésre számítok. Ki tudja, mikor érke-
zem Egerbe? – így az asszony. 

A megyeszékhelyi Kámán Józsefnét nem érinti köz-
vetlenül a sztrájk, csupán melegedni tért be a vasúti

váróba, viszont egyetért a mozdonyvezetõk megmoz-
dulásával. 
– Miért kellene lezárni további 21 vasúti szárnyvona-
lat, ha szükség van rájuk? – tette fel a kérdést. – Sze-
rintem a gazdasági minisztérium és a mozdonyvezetõi
szakszervezet dûlõre fognak jutni, mert kénytelenek
lesznek kompromisszumot kötni – ez a kétórás mun-
kabeszüntetés pedig éppen elegendõ, hogy az illeté-
kesek a fejükhöz kapjanak. 

A megkérdezettek többsége tudott hát a sztrájkról,
néhányan viszont úgy gondolták, hogy a mozdonyve-
zetõk ezzel a kétórás munkabeszüntetéssel béreme-
lést próbálnak kicsikarni maguknak. Az utasforgalom a
délelõtti órákban sem hágott tetõfokára, 10 órakor
például üres váróterem fogadott bennünket. A zala-
egerszegi vasútállomás büféjében is a kiesett bevétel-
re panaszkodott az alkalmazott, aki elmondta, egy át-
lagos hétköznapi reggelhez képest negyedannyian tér-
tek be a vendéglátóegységbe. 

Reggel sikerült beszélnünk Husz Józseffel, a Moz-
donyvezetõk Szakszervezete zalaegerszegi vezetõ
ügyvivõjével, aki megjegyezte, a kétórás sztrájk ideje
alatt több mint 30 szerelvény közlekedett volna Zala
megyében – ezen vonatok valamelyik vasútállomáson
vesztegeltek egészen reggel 8 óráig. Az ügyvivõ el-
mondta: a megyeszékhelyen mindegyik mozdonyve-
zetõ kiállt a sztrájk mellett, sõt, kiderült, hogy többen
a szabadnapjukon jöttek be a vasútállomásra, s reggel
6 és 8 óra között csatlakoztak dolgozó társaikhoz. 

Nagykanizsán szintén nyugalom fogadta a helyi vas-
útállomásra érkezõket reggel hat órakor: a létesítmény
területén kizárólag egyenruhásokkal lehetett találkoz-
ni. Igaz, közülük mindjárt kétfélével: a vasutasokon kí-
vül ugyanis két járõrkocsival rendõrök is érkeztek a
sztrájk kezdetére. A peronon vasutasok kisebb cso-
portja beszélgetett, ám a közelítõ sajtósok láttán hirte-
len mindenkinek sürgõs dolga támadt. A vágányokon
pedig három szerelvény állt: mint kiderült, a Zalaeger-
szegre tartó piroskát , valamint a Kaposvár, illetve a
Budapest felé tartó járatokat érintette a mozdonyve-
zetõk sztrájkja Nagykanizsán – azok vesztegeltek, dél-
elõtt 8 órai indulásukra várva. 

A szerelvények befûtve, világítva várták a sztrájkról
esetleg megfeledkezõ, vagy tudomást nem szerzõ uta-
sokat. Az emberek azonban jól informáltnak bizonyul-
tak, reggel hét óráig senkivel nem találkoztunk, aki vo-
natra kívánt volna szállni. Fél nyolc tájban érkezett pár
utas, közülük a legtöbben tudtak a sztrájkról és annak
következményeirõl, ám volt, aki ingerülten vette tudo-
másul a tényeket. 
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– Debrecenbõl jöttünk, elõre megvettük a jegyünket,
és most nagyon mérges vagyok – mondta hevesen
gesztikulálva Baloghné Báli Mária. – Nem értem, né-
hány ember miért packázhat egy egész országgal. Ha
tudták, hogy sztrájk lesz, miért nem hirdették meg egy
hónappal elõre? 

A többiek – szinte mindannyian balatoni telkeikre
utazó nyugdíjasok – sokkal inkább megértõnek mutat-
koztak a mozdonyvezetõkkel szemben. Olyan is akadt
köztük, aki félreérthetetlenül a felháborodott asszony-
nak címezve félhangosan a tolerancia hiányáról kez-
dett el beszélni. Mások arra mutattak rá, hogy a sztrájk
következményeként keveseket ért kár, a legtöbben
betudták a szokásos késésnek a sztrájkot. 
– Vártam én már a Venezia expresszre másfél órát, mi-
ért lennék dühös? – kérdezett vissza egy férfi, miköz-
ben a pesti gyors indulására várt. 

– Szakszervezetünk foglalkoztatásbiztonsági problé-
mák miatt egyszer már hirdetett sztrájkot, ám akkor a
szakminisztériummal az utolsó pillanatban megkötött
megállapodás eredményeként elmaradt a munkabe-
szüntetés – jelezte Banka Attila, a Mozdonyvezetõk
Szakszervezete nagykanizsai tagcsoportjának vezetõ-
ségi tagja. – Meg kellett állapítanunk azonban, hogy
azt a megállapodást a tárca nem tartotta be: nem tá-
jékoztatott bennünket semmilyen, a MÁV-ot érintõ
tervérõl, ráadásul megtudtuk, hogy ismét jó pár vasút-
vonalat be akarnak zárni. Banka Attila hozzátette: a
zalai vasutasokat a zalalövõi, illetve az általuk is járt
somogyszobi vonal bezárása érintené hátrányosan. El-
mondta azt is, hogy a mostani sztrájkkal a problémák-
ra szeretnék felhívni a figyelmet, s elérni, hogy azokat
érdemben kezeljék az illetékesek. 

Szeged: fegyelmezett vasutasok  

Forrás: Magyar Hírlap Online

Hajnali tespedtség ül háromnegyed hat után a szegedi
nagypályaudvar környékén: senki sem siet, nem látni
utolsó percben rohanó utast. Sok értelme valóban nem
lenne a rohanásnak, néhány perc múlva elkezdõdik a
mozdonyvezetõk kétórás figyelmeztetõ sztrájkja. A
pénztár azonban mûködik, elõvételben most is lehet je-
gyet váltani. 

„Balástyára mentem volna dolgozni” – mondja az ab-
laktól érkezõ hölgy. Nem tudott a sztrájkról, a szokott
módon induló reggel váratlan fordulatot vett. „Mindegy,
majd megoldom, hogy ne késsek el.” Azt, hogy hogyan,
már nem tudjuk meg, vonatpótló autóbuszokról ugyanis
senki sem hallott. 

A forgalmi irodán szolgálatkészen tájékoztatnak: a két-
órás reggeli munkabeszüntetés tíz induló és érkezõ vo-
natot érint. Baráth Géza, a Mozdonyvezetõk Szakszerve-
zetének szegedi területi ügyvivõje közlékeny, összefog-
lalja a vasutas-érdekképviselet kezdeményezésének
céljait – persze hogy a szárnyvonalakról esik szó. A régió
239 kilométernyi ilyen szakasza közül is kiemeli a szen-
tesit, s persze a tervezett megszüntetések következtében
fellépõ károkat. Merthogy nyilvánvalóan lennének olya-
nok is, akik az állásukat vesztenék el, ha nem sikerülne
eredményt elérniük. S noha egy ilyen szakszervezet,
mint a mozdonyvezetõké, képes gondoskodni az esetleg
érintett öt-hat vasutas szociális biztonságáról, mint
mondja, itt többrõl van szó. 

Gyereksereg uralja el idõközben a pályaudvar föld-
szintjét, a Rókus II-es iskola hetedikesei és nyolcadikosai
készülnének Budapestre: hát várni kell, a gyerekek már
tudták szerda este is. Az úti cél: a Csodák Palotája.

Mindenütt sztrájkolnak a vasutasok

Pécset is érinti a mozdonyveze-
tõk csütörtökre meghirdetett

sztrájkja. 

Forrás: Pécs Tv - Kustánczi Norbert

Mivel az illetékes tárca nem mindenben tudta tartani
a szakszervezettel még a nyáron kötött megállapodás
határidõit, a mozdonyvezetõk csütörtök reggel 6 és 8
óra között figyelmeztetõ demonstrációt tartanak. Ez
idõ alatt a személyszállító vonatok nem fognak elin-
dulni, a szerelvények Pécsett is az állomáson várakoz-
nak majd. A sztrájk országosan több mint 600 vonatot
érint.

A nagykanizsai mozdonyvezetõk nem százszázalé-
kosan támogatták a sztrájkot: egyikük a munkabe-
szüntetés ideje alatt is behozta Siófokról a rá bízott
személyszállító szerelvényt – igaz, õ a szakszervezet-
nek sem tagja. Ezt kollégái tudomásul vették, senkitõl
nem kapott szemrehányást a tettéért. 

A sztrájk lejártakor pedig lassan újrakezdõdött az
élet a nagykanizsai vasútállomáson is. Elsõként a Ka-
posvár felé közlekedõ járat indult el, azt a budapesti
gyors követte – végül a zalaegerszegi piroska is meg-
mozdult. – Alaposan felkészültünk a vasutasok sztrájk-
jára, amennyiben szükség lett volna rá, pótbuszokat
tudtunk volna indítani - jelezte érdeklõdésünkre Ekler
István, a Zala Volán Rt. helyközi üzemvezetõje. – Sze-
rencsére azonban sehol nem tapasztaltunk utasszám-
növekedést, egyetlen járatunkon sem alakult ki zsú-
foltság.
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Miért gyûjtöttek adatokat celldömölki rendõrök 
a sztrájkoló mozdonyvezetõkrõl?

Forrás: ma.hu 2007.11.02 18:55 

A Celldömölki Rendõrkapitányság szolgálatirányítói kö-
vettek el hibát, amikor a mozdonyvezetõk nevének, va-
lamint a vonatszámnak a rögzítését rendelték el a múlt
heti vasutassztrájk idején - közölte a Vas Megyei Rendõr-
fõkapitányság pénteken az MTI-vel.

Nagy Ildikó rendõr alezredes, sajtóügyeletes közlemé-
nyében arról számolt be, hogy a Celldömölki Rendõrkapi-
tányság vezetõje vizsgálatot indított a a múlt heti vasutas-
sztrájk idején a bobai és ostffyasszonyfai vasútállomáson
történt rendõri intézkedés körülményeinek tisztázására. 

„A vizsgálat elsõdlegesen megállapította, hogy sem orszá-
gos fõkapitányi, sem megyei fõkapitányi utasítás nem hatá-
rozta meg feladatul a mozdonyvezetõk adatainak rögzíté-
sét. Ilyen utasítást a kapitányságvezetõ sem adott ki” – áll a
közleményben. 

A Magyar Nemzet pénteki számában azt írta, a Vas Me-
gyei Fõügyészséghez fordult a Mozdonyvezetõk Szakszer-

vezete, hogy a hatóság állapítsa meg: a rendõrök törvény-
telenül gyûjtöttek adatokat a múlt héten sztrájkoló moz-
donyvezetõkrõl. A szakszervezet panasza szerint az október
25-i elõre bejelentett munkabeszüntetés idején a bobai ál-
lomáson két szolgálatban lévõ rendõr elkérte egy sztrájkoló
mozdonyvezetõ adatait – nevét, szolgálati helyét, vonatszá-
mot – illetve nyilatkozatot kért tõle arról, hogy részt vesz-e
a munkabeszüntetésben. A rendõrök – írta a napilap – azt
állították, utasítást kaptak a sztrájkoló mozdonyvezetõk
adatainak begyûjtésére. Hasonló eset történt ugyanebben
az idõben a Magyar Nemzet beszámolója szerint az
ostffyasszonyfai vasútállomáson is, ahol a rendõrök közlése
szerint az adatgyûjtést a Vas megyei rendõrfõkapitány ren-
delte el. 

A megyei rendõr-fõkapitányság tájékoztatása szerint „a
celldömölki városi rendõrkapitányság szolgálatirányítói kö-
vettek el egyéni hibát, amikor a mozdonyvezetõk nevének,
valamint a vonatszámnak a rögzítését rendelték el, mely
adatok megsemmisítésre kerültek”.

MTI 

FELHÍVÁS

TILTAKOZZUNK EGYÜTT
– a 10 millió ember szolidaritásán alapuló társadalmi egészségbiztosítás megszüntetése,
– az üzleti célú egészségbiztosítás létrehozatala 

ELLEN!

Meg kell állítani azt a törvényhozási folyamatot, amely visszafordíthatatlan módon kiszol-
gáltatottá teszi a magyar lakosságot.

ELLENEZZÜK
– az üzleti célú egészségbiztosítást,
– az üzleti biztosítók garantált nyereségét,
– az üzleti biztosítók kormányzati támogatását.

Ne engedjük, hogy a szegények, a hátrányos helyzetûek és az idõsek kiszoruljanak az
ellátórendszerbõl.

TILTAKOZZUNK EGYÜTT
2007. november 10-én, szombaton 11 órakor
A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ELÕTT!

(Budapest, V. kerület Kossuth Lajos tér 4.)

Autonóm Szakszervezetek Szövetsége,
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés,

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége,
Munkástanácsok Országos Szövetsége,

Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma.



14 2007. november–december

FELHÍVÁS
AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKÉHEZ

Mi, a mai tüntetés résztvevõi, felhívással fordulunk az Országgyûlés elnökéhez, az egészségbizto-
sítási rendszer tervezett átalakítása miatt.

Elutasítjuk:
– a nemzeti kockázatközösség felszámolását,
– az üzleti célú egészségbiztosítás létrehozását.

Elfogadhatatlan, hogy érdemi tárgyalások nélkül, a jogalkotásról szóló törvény súlyos megsértésé-
vel, kormányzati akarnokságból került a törvényjavaslat az Országgyûlés elé.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar köztársaság Alkotmánya rendelkezik az emberek legmagasabb szintû testi és lelki egész-
séghez való jogáról, az ellátáshoz való jogot pedig a társadalombiztosítás útján kell biztosítani.

Az üzleti alapú egészségbiztosításról szóló törvényjavaslat ellentétes a Magyar Köztársaság Alkot-
mányának idevonatkozó rendelkezésével.

Az egészségnyereség helyetti üzleti nyereség társadalom-ellenes.

Felhívjuk Önt – mint a Magyar Köztársaság Parlamentjének elnökét –, hogy segítse elõ az érdemi
társadalmi párbeszéd létrejöttét az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról. Ezért célszerû felfüg-
geszteni a törvényhozási folyamatot. A törvényhozás elõtt ma olyan tervezet fekszik, mely kiváltot-
ta a társadalom elutasítását.

Az emberek, a társadalom iránti átháríthatatlan felelõsség tudatában kérjük az Ön segítségét a tör-
vénykezési folyamat felfüggesztésében.

Budapest, 2007. november 10.

Autonóm Szakszervezetek Szövetsége,
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés,

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége,
Munkástanácsok Országos Szövetsége,

Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma.
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Szakszervezeti tüntetés 
az egészségbiztosítás átalakítása ellen 

Forrás: ma.hu 2007.11.10 14:48 MTI 

A demonstrációt öt országos szakszervezeti konfö-
deráció, illetve tagszervezeteik rendezték, de azon
részt vettek különféle civil szervezetek, illetve pár-
tok szimpatizánsai különféle zászlókkal, és feltûnt
az árpádsávos lobogó is.

NeNe engedjük ellopni, amit 116 éve elõdeink hoz-
tak létre, a nemzeti kockázatközösségen alapuló
egészségbiztosítást – szólított fel Palkovics Imre, a
Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a
Miniszterelnöki Hivatal elõtt rendezett szombati szak-
szervezeti tüntetésen mintegy kétezer ember elõtt. 

A demonstrációt öt országos szakszervezeti konföde-
ráció, illetve tagszervezeteik rendezték, de azon részt
vettek különféle civil szervezetek, illetve pártok szim-
patizánsai különféle zászlókkal, és feltûnt az árpád-
sávos lobogó is. Palkovics Imre többek között arra fi-
gyelmeztetett, hogy az egészségbiztosítás 1.500 milli-
árdját akarják átjátszani az üzleti köröknek. Ezt nem
engedhetjük, fogjunk össze – mondta a szakszerveze-
ti vezetõ – fogjunk össze egy nemzeti minimumért, a
nemzeti kockázatközösségen alapuló egészségbiztosí-
tásért. 

Az elõadó szerint az ez ügyben beterjesztett törvény-
javaslat nem reform, csak a befektetõk érdekeit szol-
gálja. Ezt a törvényjavaslat vissza kellene vonni, kidol-
gozva egy új reformkoncepciót, mely felhasználná
más szakmai körök javaslatait is, így például a Nemze-
ti Egészségügyi Kerekasztal reformjavaslatát. Nagy taps
fogadta, amikor Borsik János, az Autonóm Szakszerve-
zetek Szövetségének elnöke kijelentette: újra visszajö-
vünk, ha a tiltakozásnak nem lesz eredménye. Elég
volt – mondta a szakszervezeti vezetõ. 

Borsik János utalt arra, hogy szerinte az MSZP egyre
több baloldali értéket ad fel az SZDSZ zsarolására.
Amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök nevét emlí-

tette, a hallgatóság közül többen pfuj, pfuj, Gyurcsány
takarodj, kiabálásba kezdtek. Borsik János arra figyel-
meztetett, hogy a baloldali értékek idõtállóak, miköz-
ben a tõkét a kapzsiság, az önzés jellemzi. Az egész-
ségbiztosítást pedig ennek a tõkének akarják átjátsza-
ni, amit nem engedhetnek meg. Több megoldás
lenne az egészségbiztosítás reformjára, de ha csak egy
megoldást erõltetnek a társadalomra, az diktátum és a
diktátumokból nem kérnek – jelentette ki a szakszer-
vezeti vezetõ.
Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke többek között el-
mondta: a tõke nem szereti a párbeszédet, azokat az
embereket, akik kérdeznek, csak a fogyasztókat szere-
ti, akik profitot hoznak. A rossz politikusok is ilyenek,
nem szeretik, ha kérdéseket tesznek fel számukra.
Pataky Péter elmondta: bízik abban, hogy lesznek
olyan politikusok valamennyi frakcióban, akik fogad-
ják a kérdéseket, azokat mérlegelik és tesznek is azért,
hogy társadalmilag támogatott reformok valósuljanak
meg. 

Vígh László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
elnöke arról beszélt, hogy egy ilyen nagy jelentõségû
reformot csak társadalmi közmegegyezéssel lenne sza-
bad megvalósítani mindenféle idõkényszer nélkül.
Varga László, a Szakszervezetek Együttmûködési Fóru-
mának elnöke sem értette, miért van ez az idõkény-
szer, hová kell rohanni, miért nem lehet egy alaposan
elõkészített, széles körû társadalmi egyeztetésen meg-
vitatott koncepció alapján kidolgozni az erre vonatko-
zó törvényjavaslatot. 

A demonstráció végén az öt szakszervezet vezetõi fel-
olvasták felhívásukat, amelyet a Magyar Országgyûlés
elnökéhez intéztek. Ebben arra kérik Szili Katalint,
hogy segítse elõ az érdemi társadalmi párbeszéd létre-
jöttét az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról. A
szakszervezeti tüntetéshez csatlakozott a Nagycsalá-
dosok Országos Egyesülete, az Élõlánc Magyarország-
ért, a Szociális Fórum és az orvosi kamara is. A tünte-
tés rendbontás nélkül ért véget.
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2007.11.26., 
Forrás: 168 Óra, szerzõ: Buják Attila 

Elöljáróban szögezzük le: sehol sincs a demokrá-
cia-tankönyvekben megírva, hogy az ellenzék nem
támogathatja a szakszervezetek követeléseit, amint
erre jócskán akad példa a közeli magyar múltban is
(MSZP–MSZOSZ-szimbiózis). Annál nagyobb a bi-
csaklás, amikor egy szakszervezet, a Liga kívánja
fölkarolni a politikai ellenzék törekvéseit. Márpedig
maga Orbán Viktor állította: „szociális válság” van,
és ha õ mondta, így kell lennie. Mi sem demonst-
rálja ezt láthatóbban, mint egy kiadós vasutas-
sztrájk, amelyre különben szinte minden télen akad
egy-egy példa. A sztrájkvezér Gaskó István karrier-
jét követtük nyomon.

A politikai kiugrásnak ezt a pazar lehetõségét a si-
kerre (és a „vezetõ szakszervezet” nimbuszára) másfél
évtizede mohón szomjazó Liga-elnök fedezte fel, nem
sokkal a koalíción belül is rettegve várt egészségbizto-
sítási törvény megszavazása elõtt. „Tegnap konszenzus
született a magyar nép körében arról, hogy nem fo-
gadjuk el az üzleti tõke bevonását az egészségbiztosí-
tásba” – kommentálta a tévében Gaskó. 

Vele szinte percre azonos idõben értékelte a hely-
zetet a Fidesz elnöke is, aki szerint „a kormányváltás
idõpontja a magyar nép szándékaival összhangban
másfél-két évvel elõbbre hozható”. A metódusba nem
nyújtott betekintést, az még ma is homályos. Érjük be
annyival: elég „a nép akarata”, mert ez „így megy Eu-
rópában is”. Kérdés, hol.

„A politika minden módszerrel igyekszik átpolitizál-
ni ezt” (mármint a sztrájkot) – csóválta fejét hitetlen-
kedve egy másik csatornán Gaskó a riporteri kérdésre:
miért ébredtek ilyen késõn (egy hónappal az egész-
ségbiztosítási rendszer átalakítása elõtt), mit keresett
Orbánnál, s eddig miért nem volt a sztrájk fõ tárgyáról
(az egészségbiztosításról) legalább félmondatnyi köz-
lendõje? Honnan a hirtelen megvilágosodás?

Pedig ami a politika természetét illeti, arról hõsünk-
nek lehetett fogalma. Az ifjúkori vasutaspálya nyom-

vonala már 1980-ban
áthaladt az MSZMP
nevû állomáson. Ami-
kor állomásfõnöknek
jelölik, személyi lapjá-
ra gondosan odavésik:
„MSZMP-tagfelvétele
folyamatban.” („Ezt
megelõlegezték ne-
kem. De... én is tud-
tam, ez a feltétele” –
Beszélõ, 2002. febru-
ár.) Így aztán nem tiltakozott. Gaskó 1989-ben, a
MÁV budapesti gazdasági igazgatóságának fõmunka-
társaként érezte elõször, hogy állítani kell a váltón.
„Mindig a szociáldemokrácia volt a gyöngém” – kom-
mentálja, hogy kilépett és belépett. Ki az MSZMP-bõl,
s ugyanazzal a svunggal be a Petrasovits-féle katasztró-
fa- és nosztalgiapártba, ahol az alelnöki posztig viszi,
habár egy percig a fõvezetés gondolatával is eljátszik.

Így is komoly dicsõség, hogy pártdelegáltként má-
sodmagával odaülhet a rendszerváltó kerekasztalok
mellé (egyáltalán: beengedik!), és – amint mondja –
végig bölcsen hallgat, mert „ez a jogászok csatája
volt”, s mellé nem adtak ütõképes szakértõt a belvil-
longásokkal terhelt szocdemek. A valaha jó nevû
MSZDP akkorra már kiérdemesült veteránok és ifjú
konjunktúralovagok gyûlhelye, hiszen – ahogy vélik –
maga a név tuti belépõ lesz a parlamentbe, a virányo-
sabb politikai jövõbe.

De hõsünk nagyon gyanakvó. õ már több lábon áll.
Kezdettõl a legklasszikusabb Gáspár Sándor-i – párt-
szakszervezet – sínpáron halad. Párttársait kihagyva
maga alapítja meg a VDSZSZ-t, ötvennyolcadmagával,
egymaga szerkeszti az alapszabályt, majd az új, ma-
szek szervezettel a bontakozó, erõs értelmiségi hát-
széllel bíró Ligába tömörül. És amikor a szocdemek el-
buknak, ide vonul vissza. A Liga akkor érdekes szerve-
zet volt. Olyan, mint egy ambícióval zsúfolt
„társbérleti kígyótojás”, amelybõl idõvel tucatnyi élet-
képes, virulens politikus bújt elõ. 

Az idõs alapító, Forgács Pál hamarosan félre is áll,

Váltóõr a páternoszterben

A sztrájkvezér
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utat adva olyan ifjú erõknek, mint a furmányos peda-
góguspáros: a késõbb a Fideszbe csábított Pokorni és
az SZDSZ-t a nagyfiúk távozása után szinte egymaga
kitöltõ Horn Gábor, vagy a kor nagy reménysége, a
több párt által ostromolt, de a pályáját végül csak
szimpla (fideszes) államtitkárságig menedzselõ Õry
Csaba. Avagy Gaskóék nagy ellenlábasa, a nyughatat-
lan Kalmár Béla, Katona Kálmán közlekedési miniszter
késõbbi kabinetfõnöke. 

„A szakszervezet a politika elõszobája” (Lenin), és a
ligások szívósan elõszobáztak. Újságírók mesélték,
akik akkoriban gyakran megfordultak a Liga irodái-
ban: a szervezet leginkább egy utazási irodára emlé-
keztet. Minden fõember röpdös a nagyvilágban, a
Tûzföldtõl Hongkongig, és „nemzetközi kapcsolatokat
ápol”. Az epés megjegyzés fõleg Õryt célozta, és
Gaskó az õ szekundánsa volt. Vele bukott, amikor Kal-
már megfúrta õket. De Gaskó szívós fajta. Amint az
ászok lassan átszivárogtak a pártpolitikába, magához
ragadta a vezetést.

Gaskó kezdettõl a lomha õskonglomerátum, a fo-
gyatkozó MSZOSZ erejét akarta felmorzsolni, és úgy
látta: az ottani, elkényelmesedett aktapolitikusok elle-
ni harc fõ fegyvere az aktivizmus. A kérlelhetetlen
sztrájkkészség. Pályája során több mint húsz komoly
sztrájkot szervezett, olyat is, amely a törvénytelenség
határán lebegett. Óriási csalódás lehetett, amikor ki-
derült: a fõ rivális „vasúti vonalon” nem a hajdani
SZOT utódja, inkább a mozdonyvezetõk zárt, fegyel-
mezett tömbje. Mert a MÁV-nál a masiniszta a király.
Ha õ akarja, van sztrájk, ha nem, a vasút is mozog. Ér-
deklõdésének homlokterében pedig a bérek állnak.
Nemegyszer fordult elõ, hogy a VDSZSZ-Gaskó cég
elszántsága a masiniszták anyagias, higgadt közönyén
tört meg. („Most nem. Majd ha mi is akarjuk.”)

Gaskó királyságának legválságosabb epizódja a ’98-
as decemberi vasutassztrájk volt. Akkor derült ki, mi-
lyen az, amikor egy falanxként menetelõ, kemény és
rideg jobboldali kormányzat az ellenfél. Nem egy ele-
gáns-arisztokratikus Antall, nem egy szívós-nyugis
Horn Gyula. Ráadásul ebbe a sztrájkba belehalt
Gaskó szegedi évfolyamtársa, a derék és tisztességes
vasútvezér, Sipos. Könnyen lehetett olyan hangulatot
kelteni, hogy a zajos, izgága sztrájkvezér agresszivitá-
sának lett az áldozata. A Sipos család a sajtóban meg
is üzente: ha meglátják a temetésen, szétszedik. A

jobboldal pedig tétovázás nélkül ráküldte a bulvársaj-
tót. Lefotózták négyszintes zuglói házát az állítólagos
alagsori szaunával („alulról építkezik”), azt írták, vas-
utasokkal dolgoztat, s miközben forog már a kacsaláb,
szolgálati MÁV-lakásban lakik. Szemére vetették azt a
harmincmilliós, kamat nélküli MÁV-hitelt, amelybõl
szakszervezete „oktatási központot épít”, és megtud-
hattuk azt is, hogy a harsány szakszervezeti vezetõ
négy (vastag) szálon is kötõdik a vasúthoz.
Felügyelõbizottsági tag, államvasúti igazgató, bérét
pedig – a szakszervezeti törvény alapján – a MÁV sze-
mélyügyi fõosztályának munkatársaként kapja. 

Nem csoda, hogy az elnök nem lett az Orbán-re-
zsim nagy barátja. Olyasmiket nyilatkozott, hogy a
kormány „zsigeri szakszervezet-ellenességben” szen-
ved, aminek az az oka, hogy maga a miniszterelnök
(társaival együtt) sosem volt munkavállaló. (Értsd: so-
sem dolgozott.) Ráadásul Orbán a vasútról flegmán
annyit mondott: az egész lerobbant kócerájt privati-
zálni kell.

Mit mondjunk? Mindketten sokat változtak. Orbán
ma már abszolút megértõ a „szociális válság” ügyé-
ben, a vasutat, ahogy mindent, ami a földön létezik,
állami felügyelet alá vonna, a tb-önkormányzatokat
pedig – ’98-as kormányprogramjával ellentétben – vé-
letlenül sem adná a magántõke kezére. És ami fõ:
megkedvelte a szakszervezeteket is. Fõleg az ilyen tö-
köseket, mint a Gaskóé, ezt a Ligát, amely nemcsak a
Fidesz szimpátiáját bírja, de – amint Gaskó diszkréten
megszellõztette – felhívják õket MSZP-s képviselõk is:
ne engedjenek a neoliberális nyomásnak, tartsanak ki
a dúvad kormánnyal szemben. És folytatják, mert
„kényszerpályán vannak”.

Ki tudja, mire vágyik egy vérbeli sztrájkvezér? Mi-
lyen álmok csábítják? Oly hirtelen lett antireform-nép-
barát, hogy a legtapasztaltabb váltóõrök is a szemüket
dörzsölik. Olyan jól összejöttek a Viktorral, hogy az
ember hajlamos azt hinni: elirigyelte egykori társai
(Hornék, Pokorniék) politikai karrierjét. Mindig tudja,
melyik páternoszterbe kell beugrani. Abba, amelyik
fölfelé megy. Akár miniszterként is el tudná képzelni
magát, mondjuk a közlekedésben... Miért ne? Új kor-
mány (új közlekedés), mert ahogy Orbántól már tud-
juk: a jelenlegi bármikor bedõlhet. Akár fél éven be-
lül. Akkor pedig igazi vasútgépész kell ide. Karakán
szakszervezeti ember, aki „alulról építkezik”.
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Tisztelt Országgyûlési Képviselõ!

Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelezõ egészségbiztosítás természetbeni ellátásai
igénybevételének rendjérõl beterjesztett T/4221 sz. törvényjavaslat nem bír társadalmi támogatott-
sággal. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács, mind a javaslatot megelõzõ koncepciót, mind a tör-
vényjavaslatot elutasította, mert a nemzeti kockázatközösség megszüntetése társadalomellenes.

Míg a társadalmi egészségbiztosítás társadalmi célú, szolidaritás elvû, egészségnyereség célzatú,
nyilvános mûködésû nemzeti intézmény, addig az üzleti egészségbiztosítás üzleti célú, haszonel-
vû, üzleti nyereségcélzatú, társadalmilag nem kontrollálható vállalkozás.

A tervezet elfogadásának, több évtizedre kiható, súlyos társadalmi gondokat  okozó következ-
ményei lesznek, melynek kockázatait az elõterjesztõ nem tudta, vagy nem akarta felmérni és meg-
osztani a magyar társadalommal, az érdekképviseletekkel. 

Van más megoldás is. Fel kell függeszteni a törvényhozási folyamatot, meghatározott idõtartam-
ban meg kell vitatni az érintettekkel és érdekképviseleteikkel az átalakítást.  A párbeszéd eredmé-
nyeként más, új döntéseket kell hozni.

Léteznek a kormányzati javaslattól eltérõ, az egészségbiztosítási rendszert átalakító, megújító ja-
vaslatok, melyekrõl nem tudomást venni oktalanság és antidemokratikus.

Tisztelt Országgyûlési Képviselõ!

Az Ön kezében van a döntés. Kérjük, hogy függesszék fel a jelzett törvényjavaslat parlamenti vi-
táját, megteremtve ezzel az érdemi párbeszéd lehetõségét. A mostani helyzetben a törvényhozók
inkább saját lelkiismeretükre, meggyõzõdésükre, a közjó megteremtésének átháríthatatlan felelõs-
ségére gondoljanak, mint a frakciófegyelem egyéni álláspontokat elfedõ voltára.

Ön felesküdött. Vállalta azt a felelõsséget, mely szerint munkája során választói akaratához,
megbízatásához híven, lelkiismeretesen jár el és minden igyekezetével azon lesz, hogy a Magyar
Köztársaság fejlõdését elõmozdítsa, népének boldogulását elõsegítse. Ez szép, nemes, de nehéz
feladat.

Ön, most, döntés elõtt áll.
Kérjük a segítségét és tiszteljen meg bennünket írásos válaszával.

Budapest, 2007. november 19.                         Tisztelettel:

Dr. Borsik János
elnök
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Requiem
(valamennyi bezárt vasútvonal emlékére)

Elhalt a vonatfütty, szegényebbek lettünk.
Más érdeke döntött sorsunkról felettünk.
Se munka, se kenyér, vasutunk se lehet?
Mindent elvehetnek gátlástalan kezek?

Pedig mennyi mindent hordozott a vonat:
Megfáradt dolgozót, gyermeki álmokat.
Biztonságos utat, kényelmet jelentett
Sok szép kirándulás, ezer emlék mellett.

Megélhetést adott sok ember kezébe,
Sajátjukként óvták, vigyázták cserébe.
Ha kellett, legyõzött minden távolságot,
Kis falvaknak hozta közel a világot.

Jobb létünk darabja, múltunk szerves része
Volt mindig, s nem marad, csupán az emléke.
Semmivé foszlik, mit egykor építettünk:
Elhalt a vonatfütty, szegényebbek lettünk…

Pálmai Miklós

Emberi sorsok

Tisztelt kollégák, ennek a kis történetnek a megírá-
sára az sarkallt, hogy a mellékvonalak bezárásának
hatását egy másik szemszögbõl megvilágítsam.
Mert már sok féle indokot hallhattunk, ennek az in-
tézkedésnek a felülbírálásáról. Én most a személye-
met érintõ oldalt akarom bemutatni, ami gondolom
nem egyedi, és lesznek még egy páran, akik majd
magukra ismernek a sorok olvasása közben.

Édesapám Nyíregyházán szolgált mozdonyvezetõ-
ként, és mint sokan közületek, engem is lenyûgözött
gyermekkoromban a mozdonyok, vonatok látványa,
és én is vágytam arra, hogy egyszer egy mozdonyra
feljuthassak. Ez elõször olyan 6 éves koromban valóra
is vált, és akkor határoztam el, hogy édesapám foglal-
kozását fogom választani. Ezt sokan gyerekes ábránd-
nak vélték, és ennek hallatán nem is maradtak el az
ilyenkor szokásos mosolyok sem.  Aztán mikor végez-
tem az iskolákkal, és mivel Nyíregyházán akkor nem
volt gyakornok felvétel, így Szombathelyre kerültem,
és ott is végeztem el a tanfolyamot. Így aztán 17 év
után a gyerekkori álom valóra is vált, és kezembe fog-
hattam az országos közforgalmú vasúti dízel-, és villa-
mos mozdonyvezetõi képesítésrõl szóló okiratot is.
Ebbõl is látszik, hogy a vasút szeretete elég hosszú ide-
je bennem lakozik, és valamilyen szinten a szívemen
is viselem a sorsát.

Szombathelyen dolgozom most is, és amikor a pi-
henõ idõm úgy adja, akkor haza szoktam járni. Ehhez
a hazajáráshoz utolsó felvonásként még egy másfél

órás Bz-s túra szokott kapcsolódni, Ohat-Pusztakócs
és Tiszadada között. Az utóbbi vonalbezárások óta ez
szokott a legkomfortosabb út lenni, ugyanis akkor a
különbözõ vonalakról kiszorult IP-k néha errefelé is el-
vetõdnek. De aztán ezt a vonalat is utolérni látszik a
végzet, legalábbis csak Nyíregyháza és Tiszalök között
maradna meg a vonatközlekedés. Ez sokban nem víg-
asztal, mert a már így is 10 órás hazajutásom 3-4 órá-
val hosszabbodna meg, nem is beszélve arról, hogy a
sokszor tapasztalt menetrendszervezés is azt eredmé-
nyezi, hogy a vonatok elég rosszul csatlakoznak egy-
máshoz, valamint még Tiszalök és Tiszadada között
buszjáratot is igénybe kellene venni, ami végképp
nem igazodik a személyszállító vonatokhoz. Az erede-
ti útvonalon pedig a vonatpótló buszok közlekedése
lehetetlen, mert közúti összeköttetés nincs a vasúti vo-
nal mellett. Így az a törekvés is ugorni látszik, hogy vo-
natpótló buszok járnának. Szóval menetrendváltástól
nem sok esélyem van arra, hogy viszonylag tûrhetõ
idõn belül hazaérjek. És ez csak az én esetem. Vannak
mások is a vonalon, akik még igénybe szokták venni
azt a napi 4 pár vonatot, ami Ohat-Pusztakócsig szo-
kott közlekedni. Ezek közül is csak egy vonatpár van,
ami a két végállomás között közlekedik, a többinél az
is elõfordul, hogy 2 átszállással lehet továbbutazni,
ezen a 99km hosszú vonalon. Minap is utaztam haza-
felé, és eszembe jutott, hogy valószínû utolsó utazása-
im egyikét töltöm, és jó egy hónap múlva ezen a vo-
nalon is elmegy az utolsó vonat, és így megint csak va-
lamivel kevesebbek leszünk. És az utastársaimat is
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elnézve azon gondolkoztam, hogy majd nekik is el
kell azon töprengeni, hogy majd hogyan is tovább. So-
kan ezt úgysem tudják megérteni, mert nincsenek
olyan helyzetben, hogy az embereknek mit is jelent itt
a vasút. Akik máshol statisztikai adatok, azok itt hús
vér valójukban jelennek meg, és még azt is elveszik
tõlük, ami alkotmányos joguk, ami nem más, mint a
helyváltoztatás joga. Azok ezt nem érthetik meg, akik-
nek 20-30 percenként jár a vonat, ami lehet Desiro,
Talent, vagy éppen Flirt. Nálunk ugyanez 4 órás idõ-
közökre bomlik le, és a jármû is csak egy szóló Bz.
Nem akarok hazudni, de néha elõfordul, hogy én va-
gyok az egyetlen utas, de a nagysága a cégnek nem
abban kéne, hogy megmutatkozzon, hogy azokon a
vonalakon, ami amúgy is egy nemzetközi korridor ré-
sze, járatja a személyszállító vonatokat, hanem abban,
hogy a kistérségekben is megadja az embereknek a le-
hetõséget az utazásra. A gazdasági, és nyereségen ala-
puló vezetést nem fogják feladni, pedig a vasútnak
nem csak a nyereséget kellene szem elõtt tartania, ha-
nem azt is, hogy közszolgáltatást nyújt az egyéneknek.
Statisztikailag nem lesz jelentõs az a néhány ezer em-
ber, akit elvágnak sok helyen az egyetlen normális
közlekedési eszköztõl. Nem lesz jelentõs azoknak az
embereknek, és kollégáknak a száma, akiknek a mun-
kája szûnik meg, de akkor is hátrányos helyzetbe ke-
rülnek, így az Európai Unió bizonyos társadalmi elve-
it megint csak a sárba tapossuk, a nyereségorientált
vállalatvezetés érdekében. 

Ne legyenek illúzióink, a két órás figyelmeztetõ
sztrájk csak arra jó, hogy az embereknek esetleg meg-
mutassuk, azt, hogy néhány állampolgár milyen hely-
zetben lesz, mert lesz, ahol soha többé nem közleke-
dik majd vonat, és nem csak két óráig. Ahhoz, hogy
esetleg valamilyen intézkedés szülessen, egy nagyobb
munkabeszüntetést kellene kilátásba helyezni, mert
csak így tudjuk megmutatni, az egymás iránt érzett
szolidaritás nagyságát. 

Területi munkavédelmi képviselõ is vagyok, és itt is
látszik - és mint Ti is tapasztaljátok- ,hogy milyen álla-
potú vontató jármûveken kell a szolgálatunkat teljesí-
teni. Nincs olyan eszköz a kezünkben, amivel el lehet-
ne érni, hogy a munkavédelmi szabályokat messzirõl
is megközelítõ gépeken lehessen utazni, a kifogás
minden esetben ugyanaz, a pénzhiány. Ebbõl is lát-
szik, hogy a gazdasági érdekeket még a munkavállalók
testi épsége megóvása sem múlhatja felül, így hogyan
is várhatnánk azt, hogy néhány ezer utas érdekét fi-
gyelembe vegyék. 

Látjuk azt, mint már említettem, hogy az amúgy is
veszteséges személyszállítás beszerzi a nagy összegû
motorvonatokat, és azokat gyakori idõközönként já-
ratja néhány vonalon, de arra már nem telik, hogy

egyes vonalakon elmenjen 4 óránként egy vonat. Ettõl
elég keserû lesz az ember szájíze, fõleg akkor, mikor
más közlekedési alternatíva nincs biztosítva. Ez a vo-
nal is arra jó volt, hogy az autópálya építésére az
anyagokat elszállítsa, és az amúgy is gyenge felépít-
mény ezt nem jól viselte, de az már nem megoldott,
hogy egy kis ráfordítást megérdemeljen, és biztosítsa a
közlekedést az emberek számára. 

Lehetett hallani kollégákról, akik nem tartották ma-
gukat a sztrájkfelhíváshoz. Ez a nagy számok törvénye
alapján nem is csoda. És nem is szabad rájuk haragud-
ni, mert a hatalomtól való félelem régi beidegzõdés. El
kell telnie egy kis idõnek, és jönnie kell új korosztály-
oknak ahhoz, hogy ezek a dolgok ne határozzák meg
az emberek cselekedeteit. Szerintem a mozdonyveze-
tõk megmutatták, hogy ki tudnak állni egymásért, és
ezt a nézetet nem is szabad feladnunk, mert ebben
van a közösség és a MOSZ egyik nagysága.

Szóval nem marad más, csak a remény még egy da-
rabig, és a bizalom egymásban, hogy csak sikerül a ke-
zünkben lévõ lassan egyetlen eszközzel a GKM dön-
tését befolyásolni, és így tovább biztosíthassuk az em-
bereknek az utazás lehetõségét.

Tisztelettel: Ádám Attila 
mozdonyvezetõ kolléga

Tiszadada, 2007. október 31.

Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni azt az óriási részvétet és anyagi
segítséget, amelyet 16 éves fiam számunkra tragikus 

hirtelenséggel bekövetkezett halálakor kaptam a 
MOSZ vezetésének, a Mozdonyvezetõkért Alapítvány-
nak, a szentesi tagcsoport vezetõjének és tagjainak, a 

szegedi TVSZK-nak, minden vasutas kollégámnak, 
akik fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A vasutasok, különösen a mozdonyvezetõk összetartása
mindig is legendásan erõs volt. Én, aki ennek a

Közöségnek voltam tagja mozdonyvezetõként, majd 
külsõs felvigyázóként, sokszor tanúja, részese voltam 
ennek a szolidaritásnak. A nyugdíjbavonulásom elõtt 
hetekkel bekövetkezett tragédiát enyhíteni igyekvõ 
segítség csak megerõsített abban, hogy nyugdíjas 
éveimben büszkén gondolhassak vissza arra, hogy 

ennek a közösségnek a tagja lehettem!
Kívánom, hogy ez az összetartás, szolidaritás csak 

erõsödjön ezekben a szakma számára nehéz idõkben és
akkor lesz jövõje ennek a számunkra szép hivatásnak.

Sipos Ferenc
nyugdíjas külsõs felvigyázó
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Képzés a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének Küldöttei számára
Gárdony 2007. november 6-8.

A Mozdonyvezetõk Szakszervezetének 5. Kongresszusát
követõen – az elfogadott programnak megfelelõen – kép-
zésre került sor. A résztvevõk egy igen feszített program ke-
retében elõadásokat hallgathattak meg az elsõ napon:

az Országos Érdekegyeztetésrõl és a MOSZ érdekvédel-
mi gyakorlatáról (Dr. Borsik János MOSZ alelnök), a szak-
szervezetek szerepérõl (Salgó-Nemes Károly a SZIE egyete-
mi adjunktus).  A bátrabbak egy esti vidám program kereté-
ben csapatépítési tréningen vehettek részt a Baross Gábor
Oktatási Központ munkatársai jóvoltából.

A képzés második napján (egy rövid éjszaka után) a moz-
donyvezetõk pszichológiai vizsgálatról Dr. Bába Blanka
debreceni pszichológus tartott felettébb érdekes elõadást,
majd az MT. júliusi módosításról, és a KSZ bizonyos kérdé-
seinek értelmezésérõl Dr. Arany József, a MOSZ jogtaná-
csosa adott tájékoztatót.  Az ebédet követõen a MÁV
Trakció Zrt. megalakulásáról, jövõjérõl Zsákay László
György fõigazgató úr tájékoztatta a résztvevõket. A délután
záró programja a vasúti Képzés, oktatás, vizsgáztatás rend-
szerérõl, átalakulásáról, a modulrendszerû mozdonyveze-
tõ-képzésrõl Dancsa Attila BGOK igazgatója látványos pre-
zentációval lepte meg a hallgatóságot.

A második nap estéje sem maradt kihasználatlanul
ugyanis a MÁV ZRt, Humán stratégiájáról, az év végi tárgya-
lásokról beszélt Zsoldos Marianna a MÁV ZRt. Humán igaz-
gatója. A kötetlen beszélgetésen, amely áthúzódott a követ-
kezõ napra, részt vett még Dancsa Attila és Zsákay László
úr is. A megjelentek, bármilyen kérdéssel fordulhattak az
elõadókhoz. Helyenként parázs viták és vidám pillanatok
színezték e kötetlen diskurzust. 

A megint csak rövidre sikerült éjszakát követõen jeles
vendégek tisztelték meg elõadásaikkal a képzést. A MÁV
csoport jövõképérõl Heinczinger István a MÁV ZRt. Vezér-
igazgatója, a MÁV Start jövõjét illetõ elképzelésekrõl
Mosóczi László a MÁV Start ZRt. Elnök-vezérigazgatója
adott tájékoztatást. Az elõzõ két elõadott meghallgatva Ko-
zák Tamás Vezérigazgató ismertette a MÁV Cargo ZRt. jö-
võbeni stratégiáját és beszélt a cég privatizációjának pilla-
natnyi állásáról.

A három napos képzésnek a MÁVHOTELS gárdonyi üdü-
lõje biztosított nagyon kellemes helyszint.

Remélem, hogy a résztvevõk elégedetten távoztak az idei
évre betervezett képzésrõl!

Kiss László 
elnök 

A cikk képei a 27. oldalon láthatók.

MOSZ KUPA ÕSZI ELÕDÖNTÕK
Tapolca 2007. November 23-24.

Csapatok: Az állás az õszi forduló után
gy. d. v. rg. kg.

1. Tapolca 1. Szombathely 4 0 0 28 7 12 pont
2. Pápa 2. Sopron 3 0 1 27 10 9 pont
3. Sopron 3. Tapolca 2 0 2 15 17 6 pont
4. Celldömölk 4. Celldömölk 1 0 3 14 37 3 pont
5. Szombathely 5. Pápa 0 0 4 13 26 0 pont

2007. november 23. péntek Eredmények

09.00. Tapolca - Pápa 4-3
10.00. Szombathely - Celldömölk 10-3
11.00. Pápa - Sopron 1-8
12.00. Tapolca - Celldömölk 8-1
13.00. Szombathely - Sopron 3-1
14.00. Pápa - Celldömölk 6-7

2007. november 24. szombat Eredmények
08.00. Tapolca - Sopron 3-5
09.00. Pápa - Szombathely 3-7
10.00. Sopron - Celldömölk 13-3
11.00. Tapolca - Sombathely 0-8

Játékidõ: 2×25 perc
Berta Tibor mv. Tapolca

Csór, november 15. 
E csoport helyezései:

1. Hegyeshalom 12 pont
2. Dombóvár 9 pont
3. Komárom 4 pont
4. Doorg-Északi 3 pont
5. Székesfehérvár I. 1 pont

Csór, november 22. 
D csoport helyezései:

1. Budapest Ferencváros 12 pont
2. Szeged 9 pont
3. Gyõr 6 pont
4. Budapest Keleti-Déli 3 pont
5. Székesfehérvár II. 0 pont

(A vendéglátó székesfehérvári tagcso-
port az eredményekbõl láthatóan
nagyon vendégszeretõ volt. Szerk.)
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Megalakult  a  MÁV ZRt.  KMVB

A Központi Munkavédelmi 
Bizottság tagjai:

Benséné Heim Carmen
Hornok Béla
Kondor Norbert
Megyesi Csaba
Temesvári István

Hetényi József
Majoros Ferenc
Nemes Zsolt
Szok István
Vida József

Bihacsi László
Góré József
Szele Csaba

A KMVB tagok közül a név-
sorban szereplõ elsõ öt kol-
léga a paritásos testület tag-
ja, a következõ öt póttagja.
A választás után, a MÁV
ZRt. KMVB megtartotta ala-
kuló ülését, ahol KMVB el-
nökének Megyesi Csabát,
társelnökének Kondor Nor-
bertet választották.

A Munka Törvénykönyve és a Munkavédelmi Törvény
adta lehetõség szerint 2007. október 16.-án, Buda-
pesten a Törekvés Mûvelõdési Központban került
megrendezésre a MÁV ZRt. Központi Munkavédelmi
Bizottságának és a Paritásos Munkavédelmi Testület
munkavállalói oldalának, delegáló értekezlete. 
Az érdekképviseleti és munkáltatói részvétellel meg-
alakult választási bizottság 254 fõ mandátummal ren-

delkezõ munkavédelmi képviselõ kolléga jelenlétét
regisztrálta. A Paritásos Testület munkavállalói oldalá-
nak rendes és póttagjai titkos szavazással kerültek
megválasztásra, akik egyben a Központi Munkavédel-
mi Bizottság tagjai is lettek. A törvényi lehetõséget ér-
vényre juttatva a további három jelölt megválasztása
nyílt szavazással történt.

Állnak (balról): Nemes Zsolt (Gépészeti Üzletág), Hornok Béla (Gépészeti Üzlet-
ág), Szele Csaba (Pályavasúti Üzletág), Benséné Heim Carmen (Pályavasúti Üzlet-
ág), Szok István (Gépészeti Üzletág), Bihacsi László (Pályavasúti Üzletág), Hetényi
József (Pályavasúti Üzletág), Majoros Ferenc (Pályavasúti Üzletág).
Ülnek (balról): Kondor Norbert (Pályavasúti Üzletág), Megyesi Csaba (Pályavasúti
Üzletág), Temesvári István (Gépészeti Üzletág), Góré József (Pályavasúti Üzletág),
Vida József (Gépészeti Üzletág).

fotó : Kondor Norbert

A MÁV ZRt. KMVB elérhetõségei:

Postacím: MÁV ZRt KÖZPONTI MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG 1062 Budapest, Andrássy út 73-75.
Üzemi telefon: 01/77-43, 01/7-44
Városi telefon: 06/1-511-7743, 06/1-511 7744

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a választáson résztvevõ képviselõ kollégák megjelenésére.

Hornok Béla
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ALE elnökségi ülés Budapesten!
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete sikeres házigazdának bizonyult

Október 5-6-án soros elnökségi ülését Budapesten
tartotta az európai autonóm mozdonyvezetõk szak-
szervezeti szövetsége, az ALE. A kontinens masinisztá-
inak többségét képviselõ társulás tagországai 

Egy kivétellel megjelentek a tanácskozáson. Az ALE
elnöke Manfred Schell, aki a GDL, a Német Moz-
donyvezetõk Szakszervezetének elsõ számú vezetõje
is egyben, a DB-nél lévõ sztrájk miatt nem vett részt a
találkozón. Helyette Juan Jesus Garcia Fraile az ALE al-
elnöke vezette az ülést.

A találkozó tulajdonképpen már 4-én kezdetét vet-
te, mert a delegációk, a szobák elfoglalása után kötet-
len beszélgetésen vitatták meg a legutóbbi krakkói
ülés óta felmerült kérdéseket.

Este Kiss László a MOSZ elnöke és Róka György
nemzetközi referens köszöntötte a résztvevõket majd
a vacsora után ki-ki a vérmérséklete szerint készült az
elnökségi ülésre.

A tanácskozás másnap 9 órakor a spanyol alelnök
üdvözlésével és a napirend elfogadásával indult.
12 tervezett pontról tárgyaltak a delegációk amelyet
délelõtt egy kedves mozzanat szakított félbe. Ekkor
került sor a holland kolléga Jan Altena köszöntésére,
aki  nyugdíjba vonulásáig, a szervezet alapítása óta,
egyik motorja volt. Ezután a legutóbbi ülés jegyzõ-
könyvének elfogadására került sor majd következett a
tagszervezetek beszámolója.

A vasúti szociális párbeszédrõl szóló napirend hoz-
ta talán az elsõ igazi vitát, mert a háttérben a nagy eu-
rópai szakszervezeti szövetségekhez való kapcsolat és
így a brüsszeli párbeszédben való lehetõség kérdése
merült fel. Döntés még nem született.

Nagy jelentõsége volt annak a bejelentésnek, hogy
az EU elfogadta az egységes, mozdonyvezetõkre vo-
natkozó jogosítvány és feltételrendszer szabályát.

Az olasz küldöttek prezentációja sikert aratott, az
egyes országokra jellemzõ foglalkoztatási, javadalma-
zási, specifikus alkalmazási adatokat dolgozták fel.

Virginia Monteiro a GDL képviseletében a moz-
donyvezetõk és a munkáltató között  régóta húzódó
konfliktusba engedett bepillantást, kiemelve, hogy a
Németországban lévõ gondok és annak megoldása ta-
nulságul szolgálhat valamennyi mozdonyvezetõ szá-
mára.

Az ALE elnöksége, a német kollégák szolidaritására
kiáltványt fogalmazott meg.

Hubert Giger  a svájci szakszervezet elnöke az infor-
máció, az adatok összegyûjtése és elérhetõsége kér-
désében bemutatta az ALE még fejlesztés és finomítás

alatt álló honlapját, amely idõvel rendkívül fontos hát-
térré válhat. www.ale.com

A pénztárosi beszámoló egyhangú elfogadása és né-
hány kisebb kérdés megvitatása zárta az elnökségi
ülést.

A tanácskozást megtisztelte látogatásával
Heinczinger István a MÁV vezérigazgatója, aki, rövid
tájékoztatót adott a cég helyzetérõl, kilátásairól és
Zsoldos Marianna humánpolitikai igazgató, aki a szak-
szervezetek és a MÁV kapcsolatát mutatta be.

Este nagysikerû vacsora következett, amely csak be-
vezette a szombati napot, amikor a vendégek Buda-
pest nevezetességeivel és az ország kultúrájával ismer-
kedtek. Remek idõ kísérte a programokat, a kötetlen
nap további beszélgetésekre adott alkalmat.

A Nap végén az ALE elnökhelyettese megköszönte
valamennyi résztvevõ munkáját, külön is kiemelve a
MOSZ áldozatkész, mindenre kiterjedõ szervezõtevé-
kenységét, a tolmácsok türelmes, alapos odafigyelését
és az ideális helyszínnek bizonyult hotel munkatársai-
nak figyelmét.

Kiss László a MOSZ képviseletében elmondta, úgy
érzi sikeres házigazdának bizonyultunk és az ALE
eredményes napokat tudhat maga mögött, majd meg-
köszönte a munkatársai munkáját:
Róka György,  Banka Attila,  Kmeti Kornél és Barsi Ba-
lázs volt az elnök segítsége.

Barsi Balázs
Fotók a 2. oldalon.

A Vasúttörténeti Alapítvány 
köszönetet mond 

mindazoknak, akik 
személyi jövedelemadójuk 1%-át 

részünkre felajánlották. 

A 2006. évben 
az APEH által átutalt 251.188 Ft-ból 

fedeztük alkalmi vasúttörténeti, 
vasútmodellezõi kiállításaink, 

rendezvényeink, illetve
üzemeltetési költségeink egy részét.
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A Mozdonyvezetõk Szakszervezete mindig tiltakozott az ellen, hogy különbözõ utasításokkal ellentétes rendelkezések je-
lenjenek meg a Parancskönyvekben. Mivel az új F. Utasítások – a különbözeti vizsgára való felkészülés érdekében – április-
ban léptetik hatályba, de azt megelõzõen elkészülnek a szolgálati menetrendkönyvek, kivételesen támogattuk a mellékelt
átmeneti rendelkezés kiadását.
A vonatszemélyzet értesítése a vágányzári menetrendrõl egy régi és sûrûn jelentkezõ problémát old meg.

K.L. 

Átmeneti rendelkezés
a vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó új közlekedési  jelek bevezetésére

és gyakorlati alkalmazására

1. A szolgálati hely területén vagy 5V távolságon belüli
útátjárók jelölése

Az állomásokon (szolgálati helyeken), illetve az elsõ vál-
tótól 5V távolságon belül lévõ útátjárók megjelölésére a
Menetrendi segédkönyv „Követési rend és távolságok” cí-
mû táblázatának 7. „Szolgálati helyek”, a „Rendkívüli vona-
tok operatív menetrendje” címû táblázatának 2. „Szolgála-
ti helyek” és a Szolgálati menetrendkönyv 2. „Szolgálati he-
lyek” címû rovataiban a hatályos F. 1. sz. Jelzési Utasítás és
a 2008. április 06.-tól hatályos F.1. sz. Jelzési Utasítás elté-
rõ szabályokat tartalmaz.

A hatályos utasítás az alkalmazott közlekedési jelek vo-
natkozásában különbséget tesz a fény-, illetve félsorompó-
val felszerelt, a fõjelzõvel függésben nem lévõ teljes sorom-
póval felszerelt, illetve sorompóval fel nem szerelt állomási,
valamint az elsõ váltótól 5V távolságon belül lévõ nyíltvona-
li útátjárók megjelölése között.

A közlekedési jelek értelmezése:
= a szolgálati hely területén vagy 5V távolságon belül

jelzõvel függésben nem lévõ teljes sorompóval felsze-
relt, vagy sorompóval fel nem szerelt útátjáró van,
amely elõtt Figyelj! jelzést kell adni. A szolgálati hely
felõl útátjáró jelzõ felállítva nincs. A jelek száma az
útátjárók mennyiségét jelenti.

= a szolgálati hely területén vagy 5V távolságon belül
fény-, illetve fénysorompóval felszerelt útátjáró van,
amely elõtt a szolgálati hely felõl útátjárójelzõ felállít-
va nincs, ezért a vonat elindulása után vagy áthaladá-
sa közben az útátjáróhoz való közeledésekor Figyelj!
jelzést kell adni. A jelek száma az útátjárók mennyi-
ségét jelenti.

A 2008. április 6-tól hatályos F. 1. sz. Jelzési Utasítás nem
tesz különbséget az állomás (szolgálati hely) területén lévõ
állomási, valamint az 5V távolságon belül lévõ nyíltvonali
útátjárók megjelölése között. Az új elõírások alapján az ál-
lomás (szolgálati hely) területén lévõ állomási, és az állomás
(szolgálati hely) elsõ váltójától a nyílt vonal irányába mért Lv
(5V) távolságon belül lévõ útátjárók megjelölésére új közle-
kedési jelként egy fekete-fehér sávozású útátjárójelzõt
ábrázoló jel kerül bevezetésre. 

Az új közlekedési jel a Szolgálati menetrendkönyvek
2. „Szolgálati helyek” címû rovatában már a 2007. decem-
ber 9-i menetrendváltással egyidejûleg, a Menetrendi se-
gédkönyv „Követési rend és távolságok” címû táblázatának

7. „Szolgálati helyek”, a „Rendkívüli vonatok operatív me-
netrendje” címû táblázatának 2. „Szolgálati helyek” rovatá-
ban csak a Menetrendi segédkönyvek 2008. évi módosí-
tásával jelenik meg.

Az új közlekedési jel értelmezése:
= az állomás (szolgálati hely) területén vagy az állomás

(szolgálati hely) elsõ váltójától mért Lv=5V távolságon

belül útátjáró van. A jel fokozott figyelemre hívja fel a
mozdonyvezetõ figyelmét, az útátjáróhoz való köze-
ledéskor csak akkor kell „Figyelj!” jelzést adni, ha
adását személy-, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok
szükségessé teszi. A jelek száma az útátjárók mennyi-
ségét jelenti.

A menetrendváltozás idõpontjától 2007. december 9.-
én 0.00 órától — 2008. április 6.-án 0.00 óráig a hatályos
F. 1. sz. Jelzési Utasítás és az új F. 1. sz. Jelzési Utasítás elté-
rõ elõírásai miatt az átmeneti idõszakra a vonatközlekedés
lebonyolítására vonatkozó közlekedési jelek egységes értel-
mezése és gyakorlati alkalmazása érdekében az alábbiak
szerint kell eljárni:

• A Szolgálati menetrendkönyv 2. Szolgálati helyek” cí-
mû rovataiban az állomás név után alkalmazott közleke-
dési jelek közül az átlós négyszög, amely az átló egyik
oldalán fehér, a másik oldalán fekete, valamint a fekete
négyszög megszüntetésre kerül.
• A Szolgálati menetrendkönyv 2. Szolgálati helyek” cí-
mû rovataiban az állomás név után alkalmazott új köz-
lekedési jelként bevezetésre kerül a fekete-fehér sávo-
zású útátjárójelzõt ábrázoló ( ) közlekedési jel. Az új
közlekedési jel az állomás (szolgálati hely) területén lévõ
állomási, és az állomás (szolgálati hely) elsõ váltójától a
nyílt vonal irányába mért Lv=5V távolságon belül lévõ

útátjárók jelölésére szolgál.
• Az útátjárójelzõt ábrázoló közlekedési jel ( ) a me-
netrendváltozás kezdetétõl az új F.1. sz. Jelzési Utasítás,
az új F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei hatályba
léptetésének idõpontjáig arra hívja fel a mozdonyveze-
tõ figyelmét, hogy „a vonat elindulása vagy áthaladása
közben az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj! jelzést
kell adnia. A jelek száma az útátjárók mennyiségét je-
lenti.”
• 2008. április 6-tól a fent hivatkozott útátjárók meg-
jelölésére vonatkozóan már az új F.1. sz. Jelzési Uta-
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sítás 5.2.2.2. sz. pontjában elõírtak szerint kell eljár-
ni.

2. Mozdonyvezetõk felhatalmazása
A 2007. december 9-i menetrendváltástól a Szolgálati

menetrendkönyv 2. „Szolgálati helyek” rovatában új köz-
lekedési jel ¾ kör alakú fekete szegélyû, középen fehér szí-
nû (H) közlekedési jel ¾ jelenik meg. A Menetrendi segéd-
könyv „Követési rend és távolságok” címû táblázatának 7.
„Szolgálati helyek”, a „Rendkívüli vonatok operatív menet-
rendje” címû táblázatának 2. „Szolgálati helyek” rovatában
csak a Menetrendi segédkönyvek 2008. évi módosításá-
val jelenik meg.

Az új közlekedési jelre vonatkozó elõírások:
= a szolgálati helyen a személyszállító vonatok moz-

donyvezetõit az indításra, illetve rendkívüli áthaladás-
ra elõzetes jelzõkezeléssel és vonatindító jelzõesz-
közzel, vagy kijárati jelzõvel nem rendelkezõ szolgá-
lati helyeken vonatindító jelzõeszközzel hatalmazzák
fel.

A Szolgálati menetrendkönyv 2. „Szolgálati helyek” rova-
tában az új közlekedési jellel megjelölt szolgálati helyeken
valamennyi induló és bármely más ok miatt megállás után
induló személyszállító vonatok mozdonyvezetõit az indítás-
ra elõzetes jelzõkezeléssel és vonatindító jelzõeszközzel, ki-
járati jelzõvel nem rendelkezõ szolgálati helyeken  vonatin-
dító jelzõeszközzel kell felhatalmazni. A közlekedési jelet
( ), csak az utasítások 2008. április 6-i hatályba lépte-
tésének idõpontjától kell figyelembe venni, és a gyakor-
lati munkavégzés során alkalmazni. 

2008. április 06.-tól azokon a szolgálati helyeken, ame-
lyekre vonatkozóan a  Szolgálati menetrendkönyv 2. Szol-
gálati helyek” címû rovataiban a jel nincs feltüntetve, a
mozdonyvezetõk felhatalmazása indításra a vezetõ jegy-
vizsgáló által adott „Indításra készen” jelzéssel történik.

Új elõírások
a vonatszemélyzet értesítésére 

a vágányzári menetrendrõl

Elõrelátott vágányzár esetén a közlekedõ vonatok sze-
mélyzetét kimutatható módon értesíteni kell arról, hogy a
vonat „Vágányzári szolgálati menetrend” alapján közleke-
dik. Az elõrelátott vágányzár idõtartama alatt közlekedõ vo-
natok Szolgálati menetrendkönyvben meghirdetett eredeti
menetrendjét átmenetileg érvényteleníteni kell.

A „Vágányzári szolgálati menetrendet” az elõrelátott vá-
gányzár idõtartama alatt közlekedõ valamennyi vonat sze-
mélyzetének Írásbeli rendelkezésen kell kézbesíteni a ren-
delkezõ, vonatindító állomásokon az alábbi szövegminta
lapján:
„A …. sz. vonat a részére átadott Gy.…/….. sz. Vágány-
zári szolgálati menetrend alapján közlekedik. A Szolgála-
ti menetrendkönyvben a …. sz. vonat eredeti menet-
rendje érvénytelen.”

Az Írásbeli rendelkezésen átadott „Vágányzári szolgálati
menetrendre” vonatkozóan az F.2. sz. Forgalmi Utasítás
Írásbeli rendelkezésekre vonatkozó kezelési, eljárási elõírá-

sai a mérvadók. (mozdonycsere, trakcióváltás, személyzet-
csere, elõfogatolás, elõfogat levétele stb.)

Egy rendelkezési szakasz közbensõ állomásán korábban
feloszlatott vonat részére „Vágányzári szolgálati menetren-
det” a rendelkezési szakasz azon rendelkezõ állomása kö-
teles Írásbeli rendelkezésen kézbesíteni, amely a feloszla-
tott vonatra a továbbító mozdonyt indítja. A vonatot indító
állomás forgalmi szolgálattevõje minden esetben köteles
meggyõzõdni arról, hogy a mozdonyvezetõ rendelkezik-e
aktuális „Vágányzári szolgálati menetrenddel”. Amennyiben
a mozdonyvezetõ nem rendelkezik érvényes menetrend-
del, a rendelkezõ állomás forgalmi szolgálattevõje a rendel-
kezésre álló technikai eszköz (fax, e-mail) segítségével a
menetrendet köteles a vonatot indító állomás részére meg-
küldeni.

Átmeneti rendelkezés
a vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó

új közlekedési jelek bevezetésére 
és gyakorlati alkalmazására

1. A szolgálati hely területén vagy 5V távolságon belüli
útátjárók jelölése

2007. december 9-én 00:00 órától az állomás (szolgála-
ti hely) területén lévõ állomási, és az állomás (szolgálati
hely) elsõ váltójától a nyílt vonal irányába mért Lv (5V) tá-

volságon belül lévõ útátjárók megjelölésére a Szolgálati me-
netrendkönyv 2. „Szolgálati helyek” címû rovatában új köz-
lekedési jelként egy fekete-fehér sávozású útátjárójelzõt
ábrázoló jel kerül bevezetésre. 

• Az útátjárójelzõt ábrázoló közlekedési jel ( ) a me-
netrendváltozás kezdetétõl a 2008. április 6-án 00:00
óráig az új F.1. sz. Jelzési Utasítás, az új F.2. sz. Forgal-
mi Utasítás és Függelékei hatályba léptetésének idõ-
pontjáig arra hívja fel a mozdonyvezetõ figyelmét,
hogy „a vonat elindulása vagy áthaladása közben az
útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj! jelzést kell ad-
nia. A jelek száma az útátjárók mennyiségét jelenti.”

• 2008. április 6-tól a fent hivatkozott útátjárók meg-
jelölésére vonatkozóan már az új F.1. sz. Jelzési
Utasítás 5.2.2.2. sz. pontjában elõírtak szerint kell
eljárni.

2. Mozdonyvezetõk felhatalmazása
A 2007. december 9-i menetrendváltástól a Szolgálati

menetrendkönyv 2. „Szolgálati helyek” rovatában új közle-
kedési jel – kör alakú fekete szegélyû, középen fehér színû
( ) közlekedési jel – jelenik meg. 
A közlekedési jelet ( ), csak az utasítások 2008. április
6-i hatályba léptetésének idõpontjától kell figyelembe
venni, és a gyakorlati munkavégzés során alkalmazni.

A közlekedési jelek értelmezésére a Menetrendi Utasítás
tartalmaz részletes rendelkezést.
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CAR-TOUR International
Utazási Iroda

7621 Pécs, Jókai. u. 4.
Tel.: 72/233-914, 72/511-917

Fax: 72/224-261
Eng. szám: R-1753/98

E-mail: pecs@cartour.hu

Van már terve szilveszterre?
Ha nincs, mi segítünk:

Siófok, Wellness Residence 4*, 3
éj, fp. 89.900 Ft/fõ.

Sümeg, Hotel Kapitány 4*, 4 éj,
fp. 136.990 Ft/fõ.

Szilvásvárad, Szalajka Liget 4*,
4 éj, fp. 79.290 Ft/fõ.

Hévíz, Hotel palota 4*, 3 éj, fp.
65.990 Ft/fõ.

Ausztria, Koralpe Pinguin Hotel
3*, 6 éj, fp. 99.890 Ft/fõ.

Ausztria, Faakersee Panzió 5 éj,
félpanzió 49.800 Ft/fõ.

Szlovákia, Jasna-Hotel Repiska
3*, 5 éj, fp. 84.700 Ft/fõ.

Szlovénia, Maribor, Hotel Haba-
kuk 5*, 4 éj, fp. 202.500 Ft/fõ.

Mallorca, Hotel 4*, 4 éj, fp.
166.400 Ft/fõ.

New York, Hotel 3*, 8 nap,
reggeli 464.900 Ft/fõ.

Egyiptom, Hotel 5*, 7 éj, all
inclusive 275.310 Ft/fõ.

Félpanziós ajánlataink 
tartalmazzák 

a szilveszteri vacsorát is!

A MÁV ZRt. megtartotta a MÁV Cargo Zrt.
privatizációs tenderének értékelését

Az eredményt sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra. A privatizációs tender
elsõ három helyezettje a következõ: 1. Rail Cargo Austria AG és a GYSEV Zrt.
konzorciuma 102,5 milliárd forintos ajánlatával, 96,67 ponttal; 2. a Spedtrans
és a Slavia Capital konzorciuma 86 milliárd forintos ajánlattal, 80,07 ponttal;
3. Cargo Central Europe Konzorciuma 55,138 milliárd forintos ajánlattal és
53,75 ponttal. A MÁV ZRt. az elsõ helyezettel az eredmény kihirdetését
követõen megkezdi a szerzõdéses tárgyalások elõkészítését. A szerzõdés
megkötésére várhatóan 2008. elsõ napjaiban, a zárásra – a szükséges engedé-
lyek megszerzését követõen – 2008. folyamán kerülhet sor. 

Gyakornoknak lenni nem is olyan egyszerû

Hosszú évek után itt az ideje, hogy újra reflektorfénybe kerüljön a moz-
donyvezetõ-képzés! A vasútvállalatok hatékonyabb – fõképp „gyorsabb” –
képzést várnak el, melyre válaszul a MÁV Baross Gábor Oktatási Központ mo-
dulrendszerû képzést dolgozott ki. Így célirányosan, csak azokat a tananyagré-
szeket kell a gyakornokoknak elsajátítaniuk, amit a késõbbi munkáltatójuk el-
vár tõlük, illetve azt, amit kötelezõen mindenkinek tudnia kell. Sarkosan fogal-
mazva a képzés célja többé nem az, hogy a gyakornok hónapokat töltsenek a
szerelõaknában, hanem profi módon tanuljanak meg mozdonyt vezetni! Ha
azonban késõbb bõvíteni kell mozdonyvezetõi ismeretanyagot, akkor újabb
modulok felvételével ez is megtehetõ.

Az új modulrendszerû képzés bevezetésének elsõ lépését teszteltem a mi-
nap a tatai úti tanfolyamon. A képzés ez esetben – kísérleti jelleggel - a koráb-
bi 18 hónap helyett „csupán” 15,9 hónapra redukálódott. Nem mondhatjuk
azonban, hogy a gyakornok élete ettõl sokkal könnyebbé vált! A képzés veze-
tõi készségesen adtak arra lehetõséget, hogy a hallgatókat „négyszemközt” kér-
dezzem addigi tapasztalataikról. Sajnos, bár a rendszer elveiben megújult, van
még javítani való bõven. A gyakornokok évtizedes problémákkal szembesül-
nek. Bár az elméleti elõadásokat már modern eszközök, projektorok, laptopok
segítik, ennek ellenére igen rossz a szakirodalommal való ellátásuk a hallgatók-
nak. Ugyanígy hiába szerepel az elõírt tanmenetben gyakorlati képzés, nagyon
úgy tûnik, hogy az oktatók számára az átállás nem egyszerû. A gyakornokok
véleménye szerint a gyakorlati órák nem elég „pörgõsek”, az elméleti elõadá-
sok pedig nem egyszer, sem kétszer maradtak el, melynek köszönhetõen néha
gondok jelentkeztek az elõadások látogatottságával.

A Mozdonyvezetõk Szakszervezete a problémákat eljuttatta a MÁV Baross
Gábor Oktatási Központnak, akik a kritikát elfogadták, s jelezték, hogy a szak-
irodalom megújítása folyamatban van, s az oktatók fejlesztésére és fokozott el-
lenõrzésére pedig megfelelõ rendszert dolgoznak ki. A visszajelzéseket azon-
ban szívesen veszik, hiszen a modulrendszerû képzés még „gyerekcipõben”
jár, javításra, ötletekre szükség van. Át kell értékelni a tapasztalatokat, bevon-
va mind a hallgatókat és a felügyeleti utazást végzõ, az oktatásból hatalmas
részt vállaló, tapasztalt mozdonyvezetõk észrevételeit is. Fontos, hogy olyan
képzési rendszer kerüljön kialakításra, mely garanciát ad arra, hogy a gyakor-
nokok eredményesen fel tudjanak készülni a mozdonyvezetõi hivatás gyakor-
lására.

Addig is segítsük a gyakornokok eredményes felkészülését. Már csak magunk
miatt is!

K.L.
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Képzés a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének Küldöttei számára
Gárdony 2007. november 6-8. képei



Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete
Szerkeszti a szerkesztõ bizottság: 

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

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

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

A Mozonyvezetõk Szakszervezete tájékoztató kiadványa

Átadták

November 19-én ünnepélyes keretek között átadásra
került a MÁV elsõ mozdony-szimulátora. 

Az átadó ünnepségen részt vett a Horváth Zsolt Csaba
a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke, Heinczinger Ist-
ván a MÁV ZRt. vezérigazgatója és még sok más vasúti ve-
zetõ.

A szimulátor beszerzésének és kivitelezésének történe-
tét Dancsa Attila a Baross Gábor Oktatási Központ igazga-
tója vázolta rövid megnyitójában.

A több évtizedes vágyódás és tervezés után a megvaló-
sult berendezést 19-én délután adták át hivatalosan az
Istvántelken.

Jelenleg a Kelenföld-Gyõr közötti
pályaszakasz került feldolgozásra a szi-
mulátoron. Várhatóan további vasúti
vonalak kivitelezése is megvalósul
majd a jövõ idõszakban, ugyanis a
BGOK a megvásárolta a gyártó CORYS
cégtõl azt a fejlesztõeszközt is, amivel
újabb vasútvonalakat lehet majd digi-
talizálni.  A tervek szerint évente to-
vábbi három vonal kialakításával bõ-
vülhet a feldolgozott vonalhálózat.

A szimulátor oktatási célokra való
bevonási lehetõségeirõl az elkövetke-
zendõ idõszakban még tárgyalni fo-
gunk.

A rendkívüli helyzetek kezelésére is
beprogramozott eszköz nagyban segít-
heti majd a mozdonyvezetõk tudásá-
nak szintentartását.

K.L. 

Nem semmi! November 28-án 
hagyják jóvá a menetrendet

Lapzárta után érkezett: 2007. december 9-tõl érvény-
be lép a MÁV-START Zrt. 2007/2008-as évi új menet-
rendje, miután Kóka János, gazdasági és közlekedési
miniszter jóváhagyta a 2007/2008 évi idõszakra vo-
natkozó vasúti személyszállítási menetrendet. 
Az ütemes menetrend sikerérõl, a belföldi és nemzet-
közi viszonylatokban bekövetkezõ változásokról a
személyszállító vasúttársaság sajtótájékoztató keretén
belül ad tájékoztatást. 


