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szerkesztõi jegyzet

A tizenhatodik
1993 óta örvend hatalmas
népszerûségnek
a Mozdonyvezetõk Országos
Ta l á l k o z ó j a ,
mely valamikor
lánynevén vasutasnapi rendezvényként indult.
2000 után – az idõsebbek tudják miért – átkereszteltük e rendezvényt.
Jobban kifejezi, hogy mirõl is szól
minden év elsõ júliusi hétvégéje a
Mozdonyvezetõk Szakszervezetének
életében.
16. éve hagyomány már, hogy két
napra találkoznak az ország különbözõ pontjain dolgozó mozdonyvezetõk és családtagjaik. Az év során zajló
kispályás labdarugó torna döntõinek
lebonyolítására is ekkor kerül sor. Az
év során zajló selejtezõk és területi
döntõk eredménye alapján a sors-

döntõ végsõ megmérettetésen a házigazda Debrecen és a kupavédõ Szolnok csapatain túl Hegyeshalom, Miskolc, Püspökladány és Záhony csapatai gurítják a labdát a MOSZ Kupáért.
Nézzük mely városok adtak eddig
otthont a döntõk és az azt követõ
programok lebonyolítására. Elsõ ízben 1993-ban Budapest, ahol még
csak a foci játszotta a fõszerepet. Az
ezt követõ városokban a foci már
rendezvényekkel, bálokkal bõvült.
(Meddig kell még focizni, hogy kicsit
bulizhassunk?) 1994-ben Tapolca,
majd Miskolc, Szolnok, Kiskunhalas,
Gyõr, Dombóvár, Békéscsaba, Nyíregyháza, Tokaj, Tiszaújváros, Szolnok, Esztergom, Szombathely, Pécs
és az idén Debrecen városa és mozdonyvezetõi adnak otthont a MOSZ
Kupának.
Ahány város, annyi lehetõség. Az
idén is mindent elkövetnek a rendezõk annak érdekében, hogy a több

mint félezer vendég jól érezze magát,
s jó hírét vigyék a cívis városnak.
A délutáni és esti programot követõen bárki találhat magának kedvenc és
hasznos idõtöltést a megyeszékhelyen.
Az eddigi hagyományoknak megfelelõen mind oda, mind visszaútba
helyfoglalást biztosítunk BudapestDebrecen viszonylatban. Az eddigi
rendezvényektõl eltérõen kétágyas
szobák fogadják a résztvevõket, szigorú házirend mellet. A dohányzási
korlátozás és beléptetési rendszerrel
kapcsolatosan fontos betartani a rendezõk utasításait. Már csak azért is,
mert a tûzoltóság kivonulása közel
1 mFt-ba kerül egy indokolatlan riasztás esetén.
Hevítsük fel inkább másként a hangulatot július 5-6. között.
Kiss László
elnök
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elsõ kézbõl

Beszélgetés Borbola András úrral
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Területi Vontatás-szolgáltatási
Központ Szeged vezetõjével
Hány fõ tartozik az irányítása alá?
A szegedi TVSzK irányítása alá három megyében 7 szolgálati
hely – körbe haladva: Szeged, Kiskunhalas, Kecskemét, Szentes, Békéscsaba, Vésztõ és Mezõhegyes - tartozik. Jelenlegi létszámunk 683 fõ, ebbõl 569 fõ mozdonyvezetõ, 25 fõ külsõs
felvigyázó és 18 fõ mozdonyvezetõ gyakornok. Szellemi tevékenységet 70 fõ végez, melybõl 27 fõ mozdonyfelvigyázó. Figyelembe véve, hogy a mozdonyfelvigyázó és a külsõs felvigyázó munkakör betöltése is mozdonyvezetõ vizsgához van kötve, elmondhatom, hogy 621 fõt foglalkoztatok mozdonyvezetõ vizsgaköteles munkakörben.

Mióta tölti be a TVSZK vezetõi tisztét?
2005. július 1-én alakult meg a vontatás-szolgáltatási központ,
azóta vagyok a vezetõje.
Milyen képesítései vannak?
1983-ban a Budapesti Mûszaki Egyetem Közlekedés-mérnöki
Kar Jármûgépész Szak Vasútgépész Ágazatán szereztem gépészmérnöki diplomát. A munkavégzésemhez szükséges vasúti képesítések megszerzésén túl részt vettem számos, a Mûszaki Egyetem által szervezett mérnök továbbképzésen is.
1999-ben szereztem közgazdász szakmérnöki másoddiplomát, 2005-ben pedig C típusú angol alapfokú nyelvvizsgát tettem, mely szakmai belsõ vizsgával is kiegészült.
Hogy ítéli meg a TRAKCIÓ eddigi tevékenységét?
Bár 2008. január 01-én a vonatokat ugyan úgy továbbítottuk,
mint egy nappal korábban, szervezetünk óriási változáson
ment keresztül. Átalakulási folyamatunk sok idõt, nagyon sok
munkát igényel. Szoknunk kell pl., hogy azon munkatársak felé is megrendelõ-teljesítõ viszonyt kell kialakítani, akikkel korábban kollegák voltunk. Kétség kívül az önállóvá váló szervezetünk új gondolkodásmód kialakítását teszi szükségessé. Szervezeti kialakításunk lehetõséget biztosít egy rugalmasan alkalmazkodó, megrendelõi igényeket maximálisan kiszolgáló mûködés megvalósítására. Régi, berögzült rutinjaink átalakításával
lehetõségünk nyílik egy gazdaságos üzleti folyamatokat magába foglaló szolgáltatás kialakítására. Ehhez azonban az szükséges, hogy valamennyi munkavállalónk ismerje, átérezze saját
tevékenységének szerepét a TRAKCIO szervezetében. Ez egy
idõigényes folyamat, nem megy egyik pillanatról a másikra. Én
mindenesetre köszönettel tartozom munkatársaimnak azért,
hogy a szervezeti átalakítás közepette kellõ aktivitással törekednek arra, hogy a megváltozott/kialakulóban lévõ szabályozó rendszerünk mellett a munka ne csak zökkenõmentes legyen, megrendelõink érezzék is a minõség javulását.

Milyen elképzelései vannak a terület jövõjével kapcsolatban?
Szeretném, hogy területemen a munkavállalók foglalkoztatása
a jövõben is biztosítva legyen. A mai gazdasági helyzetben elmondhatom, hogy ez nem is olyan egyszerû feladat. Kihívásnak tartom, hogy az általunk eszközölt vontatási teljesítmények
ne csökkenjenek, inkább többlet szállítási feladatokat kapjunk.
Jelenleg például a 150-es vonalon elég alacsony az elegytovábbítási sebesség, rengeteg a várakozási idõ. Azon a vonalon a jelenlegi eszközállományunkkal, humán erõforrásunkkal akár
20-30%-kal magasabb teljesítményre is képesek volnánk. Természetesen ez alapvetõen nem rajtunk múlik. Abban reménykedem, hogy elõbb-utóbb a gazdasági érdekeltség más területeken is megfelelõ ösztönzõ hatással bír, nem csak nekünk lesz
„fájdalmas” a mozdony és személyzet több órás várakoztatása
egy adott állomáson. El kell jutnunk odáig, hogy megfelelõ
módon tudjuk érdekeinket érvényesíteni a jármûveink által továbbított vonatok menetrendszerûségének betartása ügyében
is. Ki kell építeni megfelelõ kapcsolódási pontokat a pályavasút ügyben érintett kollegáival.
Meglévõ eszközparkunk kora, állapota miatt nehezen tudunk
versenyre kelni a korszerû jármûveket üzemeltetõ vasútvállalatokkal. Karbantartási, javítási igény, az ezzel együtt járó költség
is magas. Megbízhatóság szempontjából sem vagyunk elsõ helyen, hiszen gyakoriak a mozdonyaink meghibásodásából adódó vonatkésések is. Ezen a területen is javulást remélek, hiszen
a kérés/utasítás rendszer helyett gazdasági eszközök bevetésével létkérdéssé válik pl. az egyes jármûveken végzett munkák
minõsége, megbízhatósága. Olyan üzemzavarok megelõzésére
gondolok, melyeket elõidézõ meghibásodások pusztán emberi odafigyeléssel kiküszöbölhetõk, nem igényelnek különösebb
anyagi erõforrást. Mindehhez a megfelelõ szerzõdés rendelkezésre áll, melynek betartására nekünk is meg kell tenni minden
tõlünk telhetõt. Gondolok itt például jármûveink átadására-átvételére, de meg kell említenem a menetközben észlelhetõ hibák megfelelõ továbbítását is a javító mûhelyek felé.
Mi a véleménye az érdekegyeztetésrõl?
Az érdekegyeztetés fontos része egy szervezet vezetésének. Általa a vezetõ megismerheti az alkalmazásban álló munkavállalók igényeit, problémáit, elgondolásait a munkavégzésrõl, körülményekrõl, különbözõ intézkedésekrõl. Segítségével eljuttathatjuk céljaink eléréséhez szükséges döntéseink indoklását
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az érdekelteknek. Fontosnak tartom, hogy mindkét fél részérõl érvényesüljön a „fair play”. Meg kell teremteni a kölcsönös
bizalmat, ellenkezõ esetben egy egész kollektívára nézve hátrányos kapcsolat alakulhat ki.
Hogy ítéli meg a MOSZ-t ezen belül?
A MOSz képviselõi jól felkészült, korrekt funkcionáriusok jó
tárgyalási, érdekérvényesítési képességekkel. Elismerésre méltó aprólékossággal készülnek fel a megbeszélésekre. Természetesen különböznek érdekeink, de tárgyalásaink során mindig sikerül a szakmai érvek érvényesítése is.
Azzal, hogy külön vált a fenntartás, várható-e a vontatójármûvek mûszaki állapotának javulása területünkön?
Azzal, hogy külön váltunk, még nem feltétlenül következik be
a vontatójármûvek mûszaki állapotának javulása. Ahhoz nekünk is hozzá kell járulni. Elsõ sorban a jármûvek átvétele során tudjuk érvényesíteni elvárásainkat. Másod sorban a
Trakció és Gépészet között megkötött szolgáltatási szerzõdés
terelheti jó irányba a karbantartások, javítások minõségét.
Minden esetre a kialakult új helyzet kedvezõbb feltételeket teremt számunkra, melynek javuló hatásait, ha lassan is, de érezni lehet. Gondolok itt például a vezetõállás székek területünkön kifogásolt állapotának javulására.
A mellékvonalak esetleges bezárása, forgalmának szüneteltetése érinti e a területet, ha igen akkor ez, hogy befolyásolja a mozdonyvezetõk foglalkoztatását?
A tervezett mellékvonali forgalomszüneteltetés sajnos területünket is érinti. Több verzió is napvilágot látott, vizsgálatok
egész hada készült különbözõ variációkra. Magam részérõl
nem kívánok jóslatokba bocsátkozni, de a jelenlegi ismereteim szerint nem lesznek foglalkoztatási gondok területünkön.
2008 év eddig eltelt idõszakának adatai alapján, országos szinten élen járunk az egy fõre esõ túlórákkal, ami jelentõs technológiai létszámhiányra vezethetõ vissza. A forgalomszüneteltetések miatt felszabaduló létszám mindössze a mozdonyvezetõink túlmunkáltatásának csökkenését eredményezi. Tekintettel arra, hogy a személyszállítás szüneteltetése eltérõ módon
érintheti az egyes szolgálati helyeket, elképzelhetõ, hogy adott
esetben mozdonyvezetõi létszám átcsoportosítást fogok kezdeményezni.
Milyen jövõbeni elképzelései vannak munkaterületén?
Munkával kapcsolatos feladataink közül legfontosabbnak tartom az MBRAIL rendszer területi bevezetéséhez szükséges
személyi, tárgyi feltételek megteremtését. Kollegáim napi tevékenységükön kívül eddig is tevékenyen résztvettek a rendszer
indításához szükséges adatok szolgáltatásában. A beindításhoz, a tesztüzem során elõforduló problémák kiküszöböléséhez azonban még sok feladat vár ránk.
Szeged térségében elindítottam egy költözési folyamatot,
melynek eredményeként próbálom elhelyezésünket is az új
szervezeti kialakításnak megfelelõen megteremteni. Elgondolásom szerint a szervezetileg, technológiailag egymáshoz közel
álló, összetartozó folyamatok fizikálisan is egymás közelébe,
lehetõleg egy épületbe nyerjenek elhelyezést. Mindennek
eredményeként egyfajta technológiai fegyelemjavulást várok.
Nem utolsó szempont az sem, hogy több, feleslegesen nevünkön szereplõ ingatlan helyiségtõl és a hozzájuk kapcsolódó rezsi költségtõl megszabaduljunk.
Nagy feladat volt Szeged Telephely dolgozóinak állomás terü-
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letére történõ költöztetése, mely folyamat tulajdonképpen
még nem fejezõdött be. A mozdonyvezetõk részére kijelölt
szociális létesítmény rendbetételéhez szükséges anyagi erõforrás elõteremtése folyamatban van.
Eddig olyan mozgások voltak melyeket költség nélkül, illetve
minimális ráfordítással házon belül meg tudtunk oldani. (Pl.
Szeged, Kiskunhalas, Szentes.) Terveim között szerepel a békéscsabai mozdonyvezetõk jelentkezési helyének az állomásra költöztetése is, ahol a szükséges anyagiak elõteremtésén
felül az állomás épületének felújításával kapcsolatos akadályokkal is szembe kell néznem.
Mióta vasutas, rövid szakmai önéletrajzáról, ha mesélne?
Az egyetem befejezését követõen, 1983-ban mérnök gyakornokként kerültem Szentesre, az akkori felállás szerinti KÜF létszámba. A mozdonyvezetõi, felsõfokú vontatási vizsga megszerzését követõen üzemeltetési reszortosként, majd technológusként tevékenykedtem. 1987-ben kerültem Szegedre a
Gépészeti Osztályra. Elõször informatikai munkatársként dolgoztam. Részt vettem egy telefonos számítógépes adatszolgáltatási rendszer kialakításában. Mai szemmel mosolygunk azon,
ami 20 évvel ezelõtt nagy dolognak számított, nevezetesen
minden reggel 8 órára a Fûtõházak javítási helyzete a Gépészeti Osztályokon keresztül a Gépészeti Fõosztályon rendelkezésre állt.
Késõbb oktatási elõadó lettem. Foglalkoztam mozdonyvezetõ
képzéssel, laboratóriumi ügyekkel, balesetek vizsgálatával. Elláttam a vontatójármûvek fékfelelõsi tevékenységet.
2001-tõl 2003 nyaráig, a TGK megalakulásáig voltam a Gépészeti Osztály vezetõje, majd következett egy év kitérõ. 2003.
július 01-tõl, az újonnan megalakuló Szeged Személyszállítási
Csomóponton üzemeltetési vezetõként részt vettem egy teljesen új szervezet kialakításában.
2004. szeptember 01-tõl pályázat útján elnyertem a Szeged
Gépészeti Központ vezetõi beosztást, mely munkakört a
TVSzK 2005 évi megalakulásáig töltöttem be.
Családjáról, ha mondana pár szót?
Nagyon szeretem a családomat. Feleségem, két nagykorú
gyermekem – egy lány, egy fiú – van, akikre rendkívül büszke
vagyok. Családom minden tagja tanul, feleségem munkája
mellett TB fõiskolára jár, lányom harmad éves bölcsészhallgató, fiam reklám területre készül.
Szabadidejében mi a kedvenc idõtöltése?
Azt a kevés idõt, ami szabadidõnek tekinthetõ, igyekszem aktív pihenéssel eltölteni. Szeretek zenét hallgatni, olvasni. Hétvégenként szoktam fõzni, amennyiben az idõjárás megengedi,
grillezek, bográcsozok. Van egy kis telkünk a Tisza parton, ott
szoktam kerti munkát végezni kikapcsolódásként. Sajnos az
utóbbi idõben a Tisza rendszeresen elönti, így gondoskodik
egy kis többlet elfoglaltságról is. Kedvelem a fürdõket, rendszeresen járok szaunázni. Korábban sokat kerékpároztam, de
az ízületeim megálljt parancsoltak.
Köszönöm a beszélgetést, munkájához további sok sikert kívánok.
Baráth Géza
MOSZ Szeged
területi ügyvivõ
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ALE elnökségi ülés
Berlin 2008. május
Az Európai Autonóm
Mozdonyvezetõ Szakszervezetek soros elnökségi ülését a Német szakszervezet (GDL) rendezte meg 2008. május 5-7. között Berlinben.
Jó vasutashoz méltóan delegációnk (Kiss László
elnök és Róka György nemzetközi referens) a Román szakszervezet vezetõivel együtt vonattal utazott a helyszínre. A fél napos úton megtapasztalhattuk, hogy milyen is a vasút néhány európai országban. A német vasúti közlekedés nem okozott
túl nagy meglepetést, hiszen régóta ismert tény,
hogy a kontinens egyik legfejlettebb hálózatával
és gördülõ állományával rendelkezik a DB. Itt már
fel sem tûnt 180-200 km/h sebesség. Ellenben
meglepõdtem, hogy a kishazánk ma már virtuális
határait átlépve, milyen tempót diktált vonatunk.
Szlovák területen 140-150 km/h órás sebességet
produkáltunk. Talán ennek is köszönhetõ, hogy a
magyar területen utazó néhány „lézengõ” utas
északi szomszédainknál egyre jobban gyarapodott. A cseh területen még tovább emelkedett az
utasok száma és a vonat sebessége is. A 160 km/h
sebesség mellett elvétve találkoztunk csak egy-egy
szerényebb sebességkorlátozással, melyek döntõ
többsége honi vasutunkon még maximális pályasebességnek is csak vágyakozás tárgyát képezheti.
Vonatunk a Budapest-Berlin távolságot (1027 km)
menetrend szerint teljesítette. A berlini hévvel (SBhan) folytattuk utunkat a Hotel-Parkinn szállodáig.
A szálloda adott otthont az elnökségi ülésnek is,
amely a következõ napirendekrõl tárgyalt:
Mannfred Schell távolléte miatt – aki a párhozamosan zajló GDL Kongresszust szervezte gõzerõvel – Juan Jesús Garcia Fraile alelnök vezette
az ülést. Megnyitóját követõen az ülés napirendjeinek elfogadására került sor. A 2007. õszi budapesti ülés jegyzõkönyvének elfogadása volt az elsõ napirend. Mivel a jegyzõkönyv az ülést megelõzõ napok egyikén érkezett csak meg a tagszervezetekhez, szinte lehetetlen volt annak lefordítása, ergo, annak érdemi véleményezése. Ez már az
elsõ olyan jel volt, amely azt mutatta, hogy a GDL
nem készítette elõ kellõ figyelmességgel az ALE
elnökségi ülését. Sajnos ezeknek a jeleknek a sora folytatódott a késõbbiekben.
Az írásban elküldött tagszervezeti beszámolók
szóbeli kiegészítésével folytatódott az ülés. Ekkor
néhány mondatban szóltak a tagszervezetek delegációi. A GDL közel két órában ismertette tíz hónapig tartó konfliktusukat. Az ebédet követõen az

ALE állásfoglalást fogadott el a vasúti szociális csomagról, melyet megküld a CESI részére.
A Belga szakszervezet az ülésen írta alá környezõ országaival azt az együttmûködési megállapodást melyekben rögzítik, hogy az egymás országaiba bejáró mozdonyvezetõket rendkívüli eseményekkor segítik az idegen országban dolgozó
mozdonyvezetõ kollégák.
A következõ napirend során az ALE megvitatta
az Európai vasúti csomag olyan elemeit, amely
foglalkozik a mozdonyvezetõk képzésével, egészségügyi és foglalkoztatási feltételrendszereivel.
Napirendként tárgyalta az elnökség a Portugál
szakszervezet több éves tagdíjhátralékát és folyamatos távolmaradásukat az ülésekrõl. Több szakszervezet azt javasolta, hogy tagdíjhátralékuk egy
részének kifizetése esetén maradhassanak tagok
az ALE-n belül. Álláspontunkban azt képviseltük,
hogy az ALE Alapszabálya szerint ki kéne zárni a
szövetségbõl a tagdíjat nem fizetõket. Álláspontunkkal (és az Alapszabállyal) magunkra maradtunk, s az elnökség azt a döntést hozta, hogy
2008. évi tagdíjuk rendezése esetén tagok maradhatnak a Portugálok.
A testület döntött arról, hogy a megalakulásának 20. évfordulóját jövõre ünneplõ ALE, az elnökségi ülést a megalakulás helyszínén Rómában
tartsa meg.
Az ülés utolsó elõtti napirendjén a pénztáros
adott tájékoztatót az ALE pénzügyi helyzetérõl,
mely természetesen pozitív egyenleget mutatott a
jelentõs Portugál adóság ellenére is.
Az ülést az idõközben megérkezett Mannfred
Schell közösen zárta be az alelnök úrral együtt.
Estére a GDL, mint házigazda közös vacsorát
szervezett egy a szállodától távoli bajor étteremben. A jó hangulatú vacsorát követõen „szélnek”
eresztették a résztvevõ vendégeket, ugyanis a hazautazást a vendégek leleményességére és kreativitására bízták.
A másnapi program kirándulás volt a Spree folyó holtágaihoz. A kirándulást kedves szervezõink
öszszekötötték „az ismerkedj meg Berlinnel” címû programmal. A közel negyven külföldit magukra hagyva közölték, hogy honnan kell majd indulni a kirándulásra és hol kell majd átszállni a
metrón. Azt már nem mondták meg, hogy a metró megállóból, hogyan juthatunk el a gyülekezés
helyszínére, ahonnan majd a buszok indulnak.
Ennek köszönhetõen a közel félszáz külföldi eltévedve botorkált Berlin utcáin, majd trükkös segítségek igénybevételével jutott el a kirándulás kezdõpontjához, a Maritin Hotelhez, melybõl szerencsére kettõ is van Berlinben. Miután késve, de
megérkeztünk a buszokhoz az elnökség tagjait
több buszba szétszórták és elindult a hat buszból
álló karaván a Spree folyó mellé. Itt a velencei
gondolákhoz hasonló hajókkal, szúnyogok tömkelege között ismerkedhettünk meg a tájjal. A közel két órás csónakázást követõen egy hangulatos
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A Spanyol Mozdonyvezetõk
Szakszervezetének beszámolója
(SEMAF)
VÁLLALATI SZINTEN

ám nem olcsó helyen fogyaszthatták el a vendégek a kissé
németes ebédet. Figyelmes házigazdáinknak köszönhetõen
gyorsan felhívták a figyelmünket arra, hogy az italfogyasztást nem állja a meghívó szakszervezet.
Újabb két órás szúnyogokkal történõ hadakozást követõen bezsúfolták a vendégeket a buszba, ahol szúnyogcsípéseik borogatását egy „kalapoló” német mozdonyvezetõ
szakította meg. Szép kerek sapkájába pénz gyûjtött a munkáját végzõ buszvezetõ számára. Érdekes gondolatok csapongtak az emberben, mikor azt látta, hogy a Bolgár, Román szakszervezetek képviselõi, – ahol is a mozdonyvezetõi fizetések 250-400 euró között mozognak – potyogtatják
a pénzt, a munkáját kissé több fizetésért ellátó sofõr részére. Újabb figyelmessége volt házigazdáinknak, hogy egy
órát biztosítottak a kirándulást követõen a szálláshelyre történõ visszajutás és átöltözés, majd a Maritin Hotelhez történõ eljutásra összesen. Mindezt a berlini metró aktív használata mellett. Ezt a produkciót még repülõvel is nehéz lett
volna kivitelezni, nemhogy tömegközlekedéssel. Vendéglátóink a program csúszása miatt, figyelmességbõl vacsora
helyett szabadprogramot kínáltak fel az elnökség tagjai részére.
Másnap a GDL Kongresszusára volt hivatalos az elnökség. Miután megismertük a tömegközlekedést az elõzõ napon, így már könnyebben találtunk oda ismét a Maritin
Hotelhez, ahol is érdekes módon tökéletes rendezés és kiszolgálás mellett lehettünk részesei a GDL Kongresszusának, jelenlétünkkel emelve az esemény színvonalát.
A GDL jóvoltából a további tervezett programokról ismételten lecsúsztunk, tehát maradt az „ismerd meg Berlint” címû program. Nem ragoznám tovább, hogy mennyire figyelmetlen volt a Német szakszervezet rendezése, pedig
volna még mirõl írni.
K.L.

2007. õsze óta a SEMAF (Sindicato espanol de maquinistas
y ayudantes ferroviarios) szakszervezeti munkájában a fõ
szerepet a kollektív szerzõdést érintõ tárgyalások játszották.
Nem jelentéktelen nehézségekbe ütköztek ezeknek a tárgyalásoknak az elõkészületei, mivel a maradék szakszervezetek egy egységes megállapodást szerettek volna a Renfe
(Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles), a Spanyol Állami Vasúttársaság és az Adif, az infrastruktúrát kezelõ társaság részére, annak ellenére, hogy a két társaság már
2005. január 1-je óta teljesen független egymástól, semmiféle kapcsolat nincsen a két vállalat között. Ugyanígy a többi szakszervezet meg akarta változtatni a tárgyaló delegáció
szokásos összetételét, annak az elkerülése érdekében, hogy
a SEMAF több képviselõvel rendelkezzen, mint amivel a
többi szakszervezet rendelkezik (a SEMAF-nak 4 képviselõje van a 12 tag közül).
A tárgyalások elkezdése után az elõrehaladás viszonylag
gyorsan bekövetkezett, és végül a Renfe elsõ kollektív szerzõdésének aláírásához vezetett, melynek a lényeges aspektusai következõképpen foglalhatóak össze:
• Bérfejlesztés 2007-re: 5,62%.
• Bérfejlesztés 2008-ra: 3% és 1,12% között a teljesítmény elõírások teljesítése függvényében.
• Vontatószemélyzet munkaideje: Az utazási idõ korlátozásának és az egyszemélyes üzemre vonatkozó munkaidõvel kapcsolatos szabályok kiterjesztése az összes vontatószemélyzetre (ezeket korábban nem alkalmazták az
elõvárosi és a regionális közlekedésben): 5 óra és 30 perc
maximális megszakításmentes utazóidõ, illetve 5 óra az
éjszakai vonatokon vagy 160 km/h-át meghaladó utazósebességnél; 8 óra maximális tényleges munkaidõ 4 órás
megszakításmentes utazóidõnél, illetve 7 óra és 30 perc,
ha éjszakai vonatokról van szó; stb.
• Jogvédelem: Ennek keretében fontos felelõsségi szabályokat vettek fel az egész vontatószemélyzet részére,
melynek köszönhetõen a munkavállalók a munkavégzés
során gyakorlatilag minden eshetõségre, melyek õket
érinthetik biztosítottak. Ez konkrétan a következõket jelenti:
– Büntetõjogi felelõsség: Baleset esetén a munkavállaló
eldöntheti, hogy magát a vállalaton vagy annak biztosító társaságán keresztül védi meg, vagy az országszerte
rendelkezésre álló 15 szakértõ ügyvédi irodához fordul. Az utóbbi esetben az ügyvédi költségeket és esetlegesen a szabadlábra helyezésért fizetendõ óvadékot
is a vállalat viseli.
– Fegyelmi eljárás: Amennyiben bírósági eljárás indul,
ugyanahhoz a tényállásra vonatkozó munkajogi fegyel-
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mi eljárás elõkészületei az ítélethirdetésig szünetelnek. Ezenkívül a bírósági eljárás alatt, és
ameddig a munkavállaló szabadságkorlátozás
alatt áll, részére az állandó juttatásokat ki kell fizetni.
– Kártérítés illetve fájdalompénz: A kártérítések,
melyek egy jogerõs bírósági ítéletben egy foglalkozási tevékenység gyakorlására vonatkozóan,
mint fizetési kötelezettség, közigazgatási vagy
más büntetés megállapításra kerültek, a vállalat
által kerülnek megfizetésre és a vállalat a visszakövetelés jogáról a munkavállalóval szemben lemond.
– A mozdonyvezetõi engedély visszavonása: A
mozdonyvezetõi engedély visszavonásával érintett munkavállalót a vállalat egy másik, de ugyanolyan kategóriába tartozó munkaterületre helyezi át. A munkavállaló a mozdonyvezetõi kategória minden állandó juttatását valamint a mozgó
juttatások 85 %-át megkapja.
• Biztosítás: A munkavállalók, akik szolgálati út során balesetet szenvednek maximum 3 hónapon keresztül legfeljebb 33, 25 ¤ mértékû pótlékban részesülnek a kiesõ jövedelem kiesés kiegyenlítésére.
• Szolgáltatások egy átmeneti keresõképtelenné válás
esetére: Ezek a szolgáltatások kiegyenlítik a keresetvesztést, mely egy átmeneti keresõképtelenné válás esetén
következik be, mivel a vontatási személyzet keresete a
társadalombiztosítás maximális fokát meghaladja és ezért
a keresõképtelenség esetén járó havi juttatás mértéke
3.074,10 ¤-ra korlátozva van.
– Átmeneti keresõképtelenség üzemi baleset következtében: A vállalat a következõ százalékos juttatást fizet a
munkavállaló bruttó javadalmazáshoz viszonyítva:
80% a keresõképtelenség 31. napjától a 60. napig.
85% a keresõképtelenség 61. napjától a 90. napig.
90% a keresõképtelenség 91. napjától maximum 18
hónapig.
– Átmeneti keresõképtelenség betegség következtében: A vállalat a bruttó jövedelem 90 %-ának megfizetését garantálja a keresõképtelenség 91. napjától maximum 18 hónapig.
• Menetjegyek: Csökkentették a jegyárakat, melyeket a
munkavállalóknak kell fizetni, abban az esetben, ha a
Renfe vonatain privát utaznak: 45 %-ot kell fizetniük az
1. osztályon és a hálókocsin, azoknál a vonatoknál, ahol
a vonatjegy az étkezést is magába foglalja (25 %, ha étkezési szolgáltatás nincsen) és 30% a 2. osztályon a magasabb színvonalú vonatokon, és ingyenes a helyi, elõvárosi és regionális vonatokon. Ezek a tarifák érvényesek a
gyorsvasutakra is, ezen kívül az oda-visszaút esetén további 20 % kedvezményre jogosultak.
• Érdekegyeztetõ fórumok a vontatószemélyzet szakmai
rendjérõl: Ezzel a szakasszal egy érdekegyeztetõ tárgyalóasztalt kívánnak létrehozni, annak érdekében, hogy a
vállalaton belül egy új szakmai beosztás kerüljön bevezetésre, emellett egy specifikus érdekegyeztetési csoport is
létrejön, ahol a vontatási személyzet munkavégzési feltét-

eleit tárgyalják meg. A legközelebbi tervezett idõpont április 25-e, de a tárgyalások komplexitásának következtében megállapodás alapján ez június 10-ig meghosszabbítható. A tárgyalások során többek között egy új javadalmazási rendszerrõl és a vontatási személyzet új beosztási
rendjérõl egyeztetnek a felek. Az új szakmai beosztási
rend négy szakmai szintbõl áll: oktatói mozdonyvezetõ,
vonatvezetõ, mozdonyvezetõ és kezdõ mozdonyvezetõ,
de ezek még bevezetésre várnak.
ORSZÁGOS SZINTEN
• Más vállalatok
SEMAF egy 24 órás sztrájkot szervezett az állami keskeny
nyomtávú vasútvállalatnál (FEVE). Az sztrájk kiváltó oka
alapvetõen a FEVE által az új mozdonyvezetõknek biztosított oktatás nem megfelelõ színvonala volt. Mivel a keskeny nyomtávú vasutat nem liberalizálták, a miniszteri
rendelet a mozdonyvezetõk szakmai elismerésérõl ennél
a vállalatnál nem kerül alkalmazásra.
A SEMAF megkereste azokat a kollégákat, akik az áruszállítás liberalizációjának hatására létrejövõ vállalatoknál álltak alkalmazásba. A mozdonyvezetõk nagy részét meggyõzték arról, hogy a SEMAF–ba tagként belépjenek, így
a SEMAF mindegyik újonnan létrejött vállalatnál képviselettel rendelkezik.
• Közlekedési Minisztérium
A Közlekedési Minisztériummal közösen felállított munkacsoport mûködése során megállapodás született, mely
alapján az éjszakai közlekedést továbbra is a Renfe mûködteti, függetlenül attól, hogy a vasúti közlekedés igazgatása az Autonóm Régiókba delegálásra került-e. Ez
mindaddig így mûködik, amíg európai szinten a személyszállítás liberalizációját nem szorgalmazzák.
Meg kell jegyezni, hogy a spanyol választásokra tekintettel a Közlekedési Minisztériummal történt egyeztetések
aktivitása csökkent. De közvetlenül azután folytatódnak a
tárgyalások, miután a közlekedési minisztert hivatalában
megerõsítik.
K.L./K.L.
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Ilyen még nem volt…
Valami újjal próbálkozni mindig kockázatos vállalkozásnak tûnik. Vannak, akik fanyalognak, s vannak, akik kíváncsian tekintenek az újdonság felé.
Szakszervezetünk érdekvédelmi munkája mellett sokszínû tevékenységet lát el, tagságunk érdekében. Ilyenek a különbözõ pluszszolgáltatások, versenyszerû sportrendezvények s a kulturális élet terén is tettünk már egy s mást, kollégáink megelégedésére. A sikeres rendezvények, a tagok általi fogékonyság új dolgokra sarkall. Ennek érdekében április 28-án valami újat,
valami rendkívülit, valami látványosat akartunk nyújtani tagjaink és családtagjaik részére. Több hónapos elõkészítõ munkát
követõen valami olyannal rukkolt elõ szakszervezetünk,
mellyel – ismereteim szerint – szakszervezet még nem próbálkozott. A kultúrára, zenére fogékony mozdonyvezetõk
közel két órás musical elõadáson vehettek részt.
A kezdés elõtt fél órával már hömpölygött a tömeg a patinás Thália Színház elõtt. A bebocsátás után az érkezõket
pezsgõvel és üdítõitalokkal várták a rendezõk. Mozdonyvezetõkhöz méltóan mindenki idõben, pontosan elfoglalta
helyét a nézõtéren. Az elnöki köszöntõ és megnyitó után a
Musical Világ mûsor házigazdája, a Vasutas Zeneiskola
igazgatója Pál Gábor úr köszöntötte a teltházas közönséget.
Néhány percben bemutatta a zeneiskolát és annak történelmét, külön kiemelte, hogy milyen nagymértékben járul
hozzá a mûködéshez a MÁV ZRt. és annak néhány utódvállalata. A musical stúdiót 1989 szeptembere óta irányító
Toldy Mária fantasztikus munkáját is kiemelte az igazgató
úr.
A megnyitó után felgördült a függöny, s talpig feketében
Détár Enikõ, az elõadás háziasszonya lépett a színpadra,
aki köszöntötte a nézõket. Rövid bevezetõjében elmondta,
hogy valamikor õ is és még oly sok, ma már híres sztár végzett a Vasutas Zeneiskola falai között. Az iskolában közel
20 éve mûködik a Musical Stúdió, melynek vezetõ tanára
Toldy Mária. Szinte nincs olyan zenés színház az országban, melynek darabjaiban ne szerepelnének a Stúdió egykori növendékei. Többek között ebben a Stúdióban tanult
Rékasi Károly, Szinetár Dóra, Bereczky Zoltán, Ullmann
Mónika, Götz Anna, Koós Réka, Auth Csilla, Lajtai Katalin,
Csonka András, Kállóy-Molnár Péter és még sokan mások.
Könnyed szórakozást ígért a hallgatóságnak (akkor még
nem tudtuk, hogy felejthetetlen is lesz). A mûsorban a musical világirodalom gyöngyszemeibõl válogatott egyvelegek
csendültek fel, melyhez nagyon jó szórakozást kívánt.
Kezdésként a Stúdió jelenlegi növendékei az egyik londoni nagy sikerbõl, az Abba együttes dalaiból írt Mamma
Mia címû musicalbõl adtak elõ egy válogatást. A „bemelegítés” egy röpke mikrofonhiba után igen csak jól sikerült.
A szûnni nem akaró taps után délutánunk háziasszonya
is dalra fakadt és elénekelte a minden énekesnõ által vágyott dalt, a Mein Herr-t. Hangja betöltötte a színház minden zegzugát.
A tapsvihart követõen felkonferálta elõadásunk másik
sztár vendégét, Vikidál Gyulát. A rockzenekarokat is megjárt énekes elmondta, hogy mennyire szerette gyermekkorában a vasutat, hogy mennyire irigyelte a mozdonyvezetõket munkájukért. Az idén hatvanadik születésnapját ünneplõ énekes a Valahol Európában musicalbõl „Az élet
szép” címû dallal kedveskedett a hallgatóságnak.
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A következõ zenei blokkot Détár Enikõ francia blokknak
konferálta fel, hiszen valamilyen módon mindhárom musical kötõdik a francia nyelvhez, a francia kultúrához.
Részleteket hangzottak el a Dumas regénye alapján írt Három Testõrbõl, majd Victor Hugo regénye alapján készült
musicalbõl a Notre Dame de Paris-ból, valamint az Operettszínházban 2004 óta nagy sikerrel játszott Rómeó és
Júliából. Az elsõ dal a Gyûlölet, Prescsák Zita és Stróbel
Dóra elõadásában a Rómeó és Júlia c. musicalbõl hangzott
el. Ezt követte Kalmár Gergely, Surányi Krisztián és Mizsei
Viktor elõadásában a Bell, a Notre Dame de Paris-ból,
majd Györfy Anna, Hekler Melinda és Fakan Bernadett adta elõ az Urak címû számot a Három testõrbõl. Utána a
Dumas musicalbõl az Idegenek vagyunk c. dalban szólót
énekelt Kalmár Gergely és Surányi Krisztián, míg Pirgel Dávid a Holdról énekelt nekünk. A blokk fináléjaként a Rómeó és Júlia c. musical talán egyik legszebb dala a Szívbõl
szeretni csendült fel. Fantasztikus sikere volt a Vasutas Zeneiskola hallgatóinak elõadása.
Ezt követõen ismét Détár Enikõ lépett színpadra, de
most nem egyedül. Hagymási Sándorral énekelt az
Elisabethbõl egy dalt, „Hogyha kell egy tánc” címmel. Ezután visszatért a színpadra Vikidál Gyula is a „fáraó dalával” a József és a színes szélesvásznú álomkabát címû musicalbõl.
Ismét Détár Enikõ érkezett meg a színpadra újabb ruhakölteményében. „Encike” káprázatos hangon adta elõ a
New York, New York címû dalt, s hangján kívül fantasztikus spárgáját (és az abból való felállást) is megcsodálhatta
a nézõsereg. A siker nem maradt el!
Az elõadás utolsó válogatása a We Will Rock You a
Queen együttes dalaiból készült musical volt, amelyet
2002-ben mutattak be elsõ alkalommal Londonban. A
musical a jövõben játszódott, ahol az egyre inkább elgépiesedett világban néhány fiatal megpróbál szembeszállni a
lélektelen, „agymosott” gagákkal. A könnyûzenei ipart
ugyanis a Ga Ga Konszern igénytelen mûvei uralták. Ez ellen a fõhõs Galileo veszi fel a harcot, akit Szerényi László
alakított. Szólót énekelt még a gonosz királynõ szerepében
Stróbel Dóra. A történet alapvetõ emberi kérdésekrõl
szólt. Ne hagyjuk, hogy uniformizálódó világunkban eltûnjön egyéniségünk, személyiségünk, merjünk önmagunk
lenni, még akkor is, ha ez nem mindig könnyû! Õrületes
hangulatot teremtettek az elõadók. A Queen rettenetes ritmusaival együtt élt a közönség, s a lírai dalok sem hagyták
hidegen a nézõket.
A véget nem érõ tapsot a Rómeó és Júlia slágere szakította meg. A „lehetsz király” fülbemászó dalára felvonult a
színpadra az összes addigi szereplõ. Együtt énekelt az elõadókkal a közönség és vastapssal jutalmazta az elõadást.
Bomba siker volt a Musical Világ címû elõadás, amelyért
köszönet a Vasutas Zeneiskolának, a nagyon tehetséges
elõadóknak, a sztároknak és a Thália Színház stábjának,
valamint mindazoknak, akik segítséget nyújtottak ahhoz,
hogy a Mozdonyvezetõk Szakszervezete egy fantasztikus
délutánnal ajándékozhassa meg tagságát!
Kiss László
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megkérdeztük

a jogtanácsos válaszol

Mi az Ön véleménye a Thália szinházban a MOSZ tagjai részére megtartott Musical világa cimû elõadásról?
– A Színházlátogatással, illetve a szervezéssel és a mûsorral
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy egy csodálatosan
megszervezett és lebonyolított program volt. Az egész egy
nagy meglepetés.
Mivel az elsõ ilyen rendezmény volt, nem tudtuk elképzelni
azt a bõséget ami ott reánk várt. Értem ezalatt magát a mûsort is.
Sõt kiemelném az elõadás minden igényt kielégítõ magas
színvonalát. De az ezt követõ fogadás is számunkra nagyon
megtisztelõ volt és felemelõ érzéssel töltött el bennünket. A
választékról nem beszélnék, mert az magáért beszélt. Köszönjük a szervezõknek, remélem hagyomány teremtõdött.
Szerintem jövõre már nem lesz elég hely.
Ordasi József mozdonyvezetõ Püspökladány
– Azt hiszem mindenki nevében mondhatom, aki jelen volt
ezen a nagyszerû elõadáson, hogy kellemes délutánt tölthettünk együtt.
Gondoskodott errõl Détár Enikõ színmûvésznõ, Vikidál Gyula mûvész úr és az ifjú tehetséges mûvészek, akik színvonalas mûsorral szórakoztattak minket és a szervezõk, akik
összehozták ezt a programot. Ebben a rohanó világban jól
esik egy kis lazítás, találkozás, beszélgetés régen látott kollégákkal. Egyszóval jól éreztük magunkat, máskor is szívesen
részt vennénk hasonló rendezvényen.
Földesi Jószef mozdonyvezetõ Debrecen
– Én azt gondolom senki sem bánta meg ,aki április 28-án eljött a Thália Színházba a Vasutas Zeneiskola növendékeinek
elõadására. A gálaelõadás tartalmas kulturális szórakozási lehetõség volt.
Szerintem a mûsor háziasszonya Détár Enikõ mûvésznõ egyben a mûsor fénypontja is volt szerepléseivel, de Vikidál
Gyulát élõben hallgatni sem volt kisebb élmény. A színésznövendékek elõadásának sikerét mi sem értékeli jobban,
mint a nézõtérrõl gyakran felhangzó, szûnni nem akaró taps.
Az elõadás utáni állófogadáson is – akárcsak a mûsorszámok
között – mindenki találhatott kedvére valót, és megoszthatta mássokkal véleményét. Szerintem a nézõk elégedettsége a mûsor színvonalát, létszáma pedig azt mutatja, hogy nekünk mozdonyvezetõknek van igényünk
az ilyen kulturális rendezvényekre. Örülök, hogy részese lehettem ennek a rendezvénynek és bízom benne, hogy a
MOSZ megpróbál minél több ehhez hasonló színvonalú rendezvényt létrehoznitámogatni.
Nagy Sándor mozdonyvezetõ Szolnok
Velkei Béla
területi ügyvivõ
állandó rovata

Szabadság kiadása
A Munka Törvénykönyve 2007. április 01-je elõtt hatályos 134. §-a értelmében az esedékessége évében kellett kiadni a szabadságot, azonban kivételesen fontos
gazdasági érdeke esetén a tárgyévet követõ év június 30áig „elhúzhatta” a munkáltató a szabadság kiadását, kollektív szerzõdés rendelkezése esetén pedig a tárgyévet
követõ év december 31-éig volt meghosszabbítható a
szabadság kiadására nyitva álló éves határidõ.
Az Alkotmánybíróság a 74/2006. (XII. 15.) számú határozatával – 2007. március 31-ei hatállyal – megsemmisítette a fenti rendelkezést.
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a rendszeres fizetett szabadsághoz való jog a pihenéshez való jog megvalósulását szolgálja, amelynek célja a munkavállalók regenerálódásának a biztosítása. Az Alkotmány 70/B.§ (4)
bekezdésében meghatározott rendszeres fizetett szabadsághoz való jog biztosításának kötelezettsége azonban
nem azt jelenti, hogy akár a jogosultságot, akár a kiadást
kizárólag a naptári év viszonylatában kellene szabályoznia a jogalkotónak. A „kivételesen fontos gazdasági érdek” is szerepet játszhat a rendes szabadság kiadási határidejének meghosszabbítását engedõ szabályozás kialakításakor, illetve adódhatnak a munkáltató mûködését
olyan mértékben veszélyeztetõ helyzetek, amelyek indokolttá tehetik az esedékesség évét követõ évre való átvitel lehetõségének a szabályozását. Tehát az Alkotmánybíróság szerint, az Alkotmány 70/B.§ (4) bekezdésében
meghatározott rendszeres fizetett szabadsághoz való
alapjog nem tartozik a korlátozhatatlan alapjogok közé,
ezért a törvényhozónak lehetõsége van az Alkotmány 8.§
(2) bekezdésének megfelelõ szabályozás kialakítására,
azonban a megsemmisített jogszabályi rendelkezés jóval
szélesebb körben tette lehetõvé a szabadság kiadási határidejének a meghosszabbítását.
Az Alkotmánybíróság döntésének eredményeként az
egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2007. évi XIX. törvény 2007. április
01-jétõl jelentõsen módosította a szabadság kiadásával
kapcsolatos szabályokat.
Általános szabály maradt, hogy a szabadságot az esedékessége évében kell kiadni. A 2007. április 1-jétõl hatályos rendelkezések szerint változatlanul megmaradt az a
rendelkezés is, hogy az alapszabadság ¼-ét a munkavállaló kérésének megfelelõ idõpontban kell kiadni – kivéve
a munkaviszony elsõ három hónapját.
Új lehetõségként(!) került a jogszabályba az, hogy ha a
munkavállaló elõre nem látható személyi, vagy családi
okok miatt munkavégzési kötelezettségét nem tudja teljesíteni – például másnap nem tud a munkahelyén megjelenni –, mert ez számára aránytalan, vagy jelentõs sérelemmel járna, akkor „rendkívüli szabadság”-got vehet ki.
Az alapszabadság
¼-ed részébõl összesen 3 munka-

§
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napot – egybefüggõen vagy egyesével – vehet így igénybe a munkavállaló, amikor is a szabadság igénybe vételét nem kell 15 nappal korábban bejelenteni a munkáltatónak. A szabadság ilyen formában történõ igénybe vételét megalapozó rendkívüli körülmény fennállását csak
akkor kell a munkavállalónak alátámasztania, ha erre a
munkáltató felszólította. Ekkor viszont, a munkába állást
követõen azonnal köteles a munkavállaló igazolni a jogszerû igénybe vételt.
Az esedékesség évét követõen csak a rendes szabadság
egynegyedét lehet kiadni, azt is csak a törvényben felsorolt esetekben. Ezek a következõk:
– kivételesen fontos gazdasági érdek (ez a munkaszervezéstõl független olyan körülmény lehet, amely a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná);
– a munkáltató mûködési körét közvetlenül és súlyosan
érintõ ok (különösen baleset, elemi csapás vagy súlyos
kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegetõ közvetlen és súlyos veszély megelõzése, elhárítása
érdekében végzett munka esetén).
Az új szabályok a kiadás határideje tekintetében is szigorítottak, ugyanis a tárgyévben ki nem adott szabadságot a
következõ év március 31-éig, illetve kollektív szerzõdés
rendelkezése esetén június 30-áig kell kiadni.
A 2007. április 01-jén hatályba lépett módosítással rögzítette a jogalkotó, hogy a szabadság kiadására vonatkozó
munkavállalói igény a munkaviszony fennállása alatt nem
évül el.
Változatlan jogszabályi rendelkezés, hogy a ki nem
adott szabadságot csak a munkaviszony megszüntetésekor lehet pénzben megváltani. Ezzel összefüggésben az
új szabályok elõírják, hogy a szabadság megváltására, azaz pénzbeli kifizetésére vonatkozó igény a munkaviszony
megszûnésének napján kezdõdik, vagyis innentõl számítódik a munkaviszonnyal kapcsolatos igény három éves
elévülése.
Végül meg kell említeni, hogy a szabadság kiadása
elõtt köteles a munkáltató elõzetesen meghallgatni a
munkavállalót. A munkáltató a szabadság kezdete elõtt
legkésõbb egy hónappal köteles a kiadás idõpontját a
munkavállalóval közölni. Ez a határidõ lehetõséget teremt a munkavállalónak arra, hogy felkészüljön a szabadságra. Ne fordulhasson elõ olyan eset, hogy a munkáltató a mûködési körében felmerült ok miatt a dolgozóit azonnal szabadságra küldje, hanem ekkor a kiesett
idõre, az állásidõre járó bért fizesse. A szabadság kiadásának idõpontját csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg a munkáltató, amennyiben mégis ezt teszi, akkor köteles a
munkavállaló ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit megtéríteni (pl.: ha a munkavállaló az elõre
befizetett üdülésre nem tud elmenni, a
munkáltató köteles megfizetni a felmerült költségeket).
dr. Király György

§

területi hírek

Sopron
Tájékoztató a GySEV Zrt-vel kötött
megállapodásról, annak következményeirõl
Ennek az írásnak egy sikeresen végzõdõ, bíztató perspektívát garantáló megállapodásról kellene szólni. Arról, hogy a szakszervezeti munka, az egységes
fellépés, a mozdonyvezetõk összefogása egy rég nem látott
mélypontról mozdította el munkaügyi- és bérhelyzetünket.
A szituáció tulajdonképpen így is festhetne, ha a megkötött
megállapodást a munkáltató nem késlekedne betartani.
De kezdjük az elején! Mint korábban arról beszámoltunk, a GySEV-nél sztrájk-közeli állapot alakult ki, mert
helyzetünk kezdett tarthatatlanná válni és a munkáltató elzárkózott minden olyan megállapodástól, mely ezt számunkra megnyugtatóan rendezhette volna, sõt, a másik két
reprezentatív szakszervezettel különalkut kötött, melyet
azután egyoldalú intézkedés keretében életbe is léptetett.
Ezt a mozdonyvezetõk nem fogadták el, kerestük a konkrét, és hatásos nyomásgyakorlás lehetõségét. A sztrájkra való felkészülés ismét komoly, körültekintõ szervezõmunkát
igényelt. Nem törekedtünk látványos „kirakatsztrájkra”,
sokkal inkább olyanra, mely valóban hat, kényes ponton talál. A megvalósításhoz elengedhetetlen volt, hogy eltökélt a
társaság, és ott volt a MÁV-os kollégák szolidaritása is, mely
nélkül gyengíthetõ lett volna a tervezett munkabeszüntetés.
(A szolidaritási sztrájkban résztvevõk nem jöttek volna be a
GySEV vonalaira, és nem ültek volna fel GySEV gépekre.)
Minden készen állt arra, hogy szükség esetén megbénítsuk
az elegyfeldolgozást és az árufuvarozást a GySEV vonalain).
A munkáltató végül felmérte, mennyire közvetlen, és valós a munkabeszüntetés veszélye, milyen arányban nyilatkoztak a mozdonyvezetõk az ebben való részvételi szándékukról, ezért tárgyalások kezdõdtek a helyzet rendezése érdekében. Így született meg április 22-én az a megállapodás,
mely keretében munkáltatónk garantálta a 2007-ben ledolgozott túlóramennyiség idei biztosítását, illetve amennyiben ezt a kötelmét nem teljesíti, a hiányzó bértömeg kifizetését, a 2008-ban ledolgozott munkaórák arányában.
Kötelezettséget vállalt továbbá a nyugdíjas-foglalkoztatás,
és a mozdonyvezetõ-képzés ügyének rendezésére is, arra,
hogy képzés általi létszámbõvítést mindaddig nem hajt végre, míg a jelenlegi személy- és árufuvarozási volumen és
struktúra meg nem változik, többletfeladatokat nem generál.
A munkáltató elfogadta továbbá, hogy a „vezetési pótlék”
2008. január 1-ig visszamenõleg, egységesen, óránként
0,5 ¤, vagy ennek megfelelõ Forint legyen.
Ezeknél sokkal fontosabb azonban az, hogy végre hajlandónak mutatkozott határidõkhöz kötötten, azaz még 2008
folyamán, a 2009-es évtõl kezdõdõen megállapodást kötni
a bérstruktúra átalakítására vonatkozóan.
Láthatóan mérföldkõ ez a dokumentum, mely igazolja és
megerõsíti mindazt a törekvést, céltudatosságot, amit a
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Mozdonyvezetõk Szakszervezete Sopronban jelenleg képvisel. Képletesen szólva, teremni kezdett az elültetett fa.
Precedens értékû, hogy a kitartás, az összefogás meghozta
gyümölcsét, és ez sokak szemében szálka lett.
Az a GyDSZSZ, mely februárban szintén egyoldalú megállapodást kötött, most megtámadta a MOSZ eredményeit,
azaz szakszervezetként jogi- és egyéb lépéseket kíván tenni
azért, hogy munkavállalók részére kiharcolt juttatások csorbuljanak, illetve ne léphessenek életbe. Az a GyDSZSZ,
mely februárban megfelelõnek találta, és aláírta a 2008-as
bérmegállapodást, most revideálja nézeteit, és a MOSZ farvizén hajózva újabb igényeket támaszt. Hírlevelet ad közre,
mely valótlanságokat állít, egyoldalú, de mindenképpen
erõs csúsztatásokkal teli. Nem érez ellentmondást, mikor
alig két hónappal azután, hogy egyoldalú megállapodást
köt a munkáltatóval, jogi lépéseket fontolgat, mikor ugyanezt egy másik reprezentatív szakszervezet teszi. Ez a magatartás csak bosszantó, inkorrekt, és kétarcú lépés lenne, ha
a munkáltató, arra hivatkozva, hogy a GyDSZSZ megtámadta megállapodásunkat, nem tartaná vissza annak a járandóságnak a kifizetését, melyért kötelezettséget vállalt!
Azaz lényegében nem tartja be a megállapodást (arra hivatkozva, hogy a GyDSZSZ ezt megtámadta), idõt húz, feszültséget kelt. Ha a helyzet nem rendezõdik, végül szükséges
lehet a sztrájk fegyveréhez nyúlni, most azért, hogy a cég
teljesítse vállalt kötelezettségét.
Felmerül a kérdés, hogy szakszervezethez illõ magatartást
tanúsít-e a GyDSZSZ? Mi a célja ezzel? Kézenfekvõ az a
gyanú (mely természetesen csak gyanú), hogy mit is képvisel tulajdonképpen? Érdekképviselet? Kié? Vagy csupán szereplõ egy jól koreografált, és sokáig olajozottan mûködõ
színdarabban, melynek a célja nem más, mint „fenntartani
a munkabékét”, sarkosabban fogalmazva lenyomni a dolgozók torkán a vállalat elképzeléseit úgy, hogy azt érdekképviseleti eredményként tüntetik fel. Esetleg másról van
szó? El próbálta hitetni, hogy csak õ képes a maximumot elérni a tárgyalások során, majd észlelve, hogy ennél bizony
más többre képes, igyekszik szaladni az események után?
Talán mindkettõ?
Egy kollégánk az alábbi frappáns észrevétellel kommentálta a GyDSZSZ magatartását:
„A GYDSZSZ vezetõsége aláírásával elfogadta a vállalat
ajánlatát, tagjainak bértárgyaláson való további képviseletét
ezzel lezártnak tekintette. A MOSZ soproni tagcsoportja
2008. 04. 22-i megállapodása a GyDSZSZ vezetõit kezdi
gondolkozásra késztetni, ami a hírleveleikben megnyilvánuló inkorrekt információk közreadásában, a munkavállalói
csoportok közötti ellentétek szításában teljesedik ki. A munkaadónak kötelessége a korrekt tájékoztatás és a megállapodás betartása. (…)”
Sajnos tehát a küzdelem közel sem ért véget, és cseppet
sem lett könnyebb. Nem elég kiharcolni egy megállapodást, úgy tûnik, be is kell azt tartatni. Nem csupán a munkáltató ül a tárgyalóasztal szemközti oldalán, de gáncsoskodó „érdekképviseleti” szervekkel is birkózni kell. Sopronban továbbra is borús az ég, de nem csüggedünk. Ezek után
is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elkövetkezendõ években is úgy dolgozunk, ahogy azt a Mozdonyvezetõk Szakszervezete Soproni Tagcsoportja céljául kitû-
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zött, hogy tagjai közös érdekeinek képviseletére hatékony
társadalmi szervezetként mûködjön, biztosítva az eredményes érdekvédelmet, a kollektív szerzõdéseken (kollektív
megállapodásokon) nyugvó munkavégzést, a mozdonyvezetõi munka értékét az azt megilletõ helyre emelje erkölcsileg- és anyagilag egyaránt, megteremtse
az egészséges- és biztonságos munkafeltételeket. Ezek megvalósítása érdekében
minden törvényes eszközt fel kívánt és
fel kíván használni. Ezt természetesen
csak összefogással és egységes erõvel
tudjuk megvalósítani.
Vas László
területi ügyvivõ

Szombathely
2008. április 28-án a Thália színházban szervezett mûsor az azon résztvevõ kollégák visszajelzése alapján nagyon
jól sikerült. Mind az elõadás mind az utána lévõ vendéglátás magas színvonalú volt. Köszönet a rendezõknek.
A május 20-21-22-én Balatonboglári képzésen lévõ kollégákat megkérdezve mindenki pozitívan nyilatkozott a
képzés színvonaláról, és arról, hogy ezek után már jobban
átlátják mind a MOSZ, mind a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mûködését. De inkább álljon itt egy kolléga véleménye:
Juhász Péter levelét idézem a lényeget kiemelve.
Nagyon hasznosan és remek hangulatban telt ez a három
nap. Megismerhettük a szakszervezet felépítését, mûködését, történetét. Az esti csapatépítõ tréning kiváló hangulatban telt és összekovácsolta a társaságot. Zsákay úr felvilágosított bennünket a TRAKCIÓ mûködésérõl, illetve terveirõl.
Nagy örömmel fogadtuk az új mozdonyszimulátort, melyet mindenki kipróbálhatott.
A kommunikációs tréningen is nagy volt az érdeklõdés.
Sajnos az idõ kevésnek bizonyult, de így is rengeteg hasznos információval tértünk haza.”
A területünkön május eleje óta folytak a helyi függelék
tárgyalások az új KSZ alapján. Fõleg a normaidõk kérdésében alakultak ki kisebb viták, de a hónap közepére aláírható állapotba került.
Az új utasítással és annak alkalmazásával kapcsolatban még
mindig vannak fenntartásaink. Alapvetõ vélemény, hogy
bevezetése elkapkodott volt, hiszen a feltételeket sem a pályavasút, sem a TRAKCIÓ nem tudja
megfelelõen biztosítani. Komoly gond a
mobiltelefon ellátottság. Erre nem készült föl a TRAKCIÓ pedig tudták mikortól kellene alkalmazni.
A debreceni MOT találkozóra hatalmas érdeklõdés van, amit sajnos nem fogunk tudni kielégíteni a helyek korlátozottsága miatt.
Lóránt Imre
területi ügyvivõ
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Debrecen
Május 9-én a tagcsoporti vezetõségi ülés
keretén belül népesnek nem mondható hallgatóság elõtt (egy fõ) Nemes Zsolt, a tagcsoport pénztárosa megtartotta az elõre meghirdetett közel másfél órás éves beszámolóját a
gazdálkodásunkról, illetve a tagcsoportunk
anyagi helyzetérõl. A többiek „maximális bizalmát” köszönjük szépen!
Bekövetkezett az újabb baleset Debrecen határában a
108-as vonalon. Kilenc hónap alatt a negyedik.
A több mint 30 éves mozdonyvezetõi tapasztalatom alapján talán állíthatom, nem azokkal van baj, akik szándékosan mennek át a tiloson, mert õk tudják, mit tesznek. A képeken látható esetekben valamiért figyelmen kívül hagyták
a fénysorompó jelzését. Õk nem tudták mit cselekszenek!
Az ilyen rendkívül forgalmas átjárókban kevés a fénysorompó! Tisztelt illetékesek! Várjuk a következõt???

2007. 08. 30.

2008. 03. 19.

vezénylési ciklus” (ami május-június t jelentette) helyett, június hónapban a kollégák visszakerülnek eredeti fordájukba.
Remélhetõleg, ez így fog történni, a megállapodásnak megfelelõen.
Május 09-én, a Helyi Érdekegyeztetõ Tanácsban a KSZ
Helyi Függelékérõl tárgyaltunk többek között. Megállapodás közeli helyzet alakult ki, de a függelék, a mai napig még
nem került aláírásra. Mire e sorok megjelennek, valószínûleg ez is meg fog történni.
Területünkön, az elmúlt egy hónapban is, a kollégákat az
idõszakos vizsgáztatás érdekelte a leginkább. Érthetõ, hiszen többször is, újólag, olyan információ érkezett közénk,
hogy „szóban, és júniusban” vizsgáztatnak. Mára már biztossá vált, hogy nem szóban, és nem júniusban vizsgázunk.
Volt olyan kolléga, akinek felhívták a figyelmét, hogy tanuljon, mert június 2-án vizsgázni fog. Ez a
változat szerencsére nem jött be. Remélhetõleg az idõszakos vizsgák idõpontjának újbóli kitûzésekor nem fognak ismét
elhamarkodottan dönteni az arra illetékesek! Azt gondolom, ameddig minden
körülmény nincs tisztázva e témakörben, addig felesleges idõpontokat kitûzögetni.
Laczai Lajos
területi ügyvivõ

Pécs
2008. 04. 29.

2008. 05. 17.

A püspökladányi kollégák június 18-án ismét megrendezik a strandon az immár hagyománynak tekinthetõ gyermeknapi rendezvényt, ahová a debreceni kollégákat is szívesen látják. Sajnos lehet, hogy itt ez
lesz az utolsó ilyen rendezvény, ugyanis
a faház igencsak megemelkedett bérleti
díja miatt elgondolkodtató, érdemes-e
továbbra is fenntartani.
A debreceni MOT szervezése megfelelõ ütemben halad, reméljük fennakadás nélkül, mindenki megelégedésével
sikerül a rendezvényt lebonyolítanunk.
Liszkás Sándor
területi ügyvivõ

Miskolc
Amint azt, egy hónappal ezelõtt leírtam, a telephelyvezetõnk több kollégánkkal „kivételezett”, persze negatív értelemben.
Egyeztetési kérelemmel fordultam Kósa Zoltán Igazgató Úrhoz, s április 29-én egyezség született arról, hogy az „egy

Az elmúlt hónapban, az ASZSZ elnöke Borsik János tartott regionális fórumot a Dél-dunántúli tagszervezete részére. A rendezvényen az elmúlt idõszak kérdései és a jövõ érdekegyeztetési elképzelései szerepeltek. A fórum vendéglátója a Pécsi Vízmû volt. A Mozdonyvezetõk Szakszervezetének alelnöke Németh László pécsi tagcsoporti fórumon
volt vendég. Napirenden szerepelt a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
kollektív szerzõdése és az aktuális mindennapi problémák.
Kettõ fordulóban zajlottak a helyi függelék tárgyalások.
Szóban a megállapodás megszületett, de lapzártakor érkezett a TVSzK-vezetõ Úr értesítése, miszerint felsõbb utasításra „fájdalmas” módosításokra tesz javaslatot.
Sajnálatos körülmény, hogy a TVSzK területén a munkáltató a munkavállalókat mínusz órára tervezi. (A sajnálatban
a legnagyobb sajnálat az, hogy a munkáltató nem hiszi el,
hogy törvényt sért azzal, hogy mínusz
órára tervez.)
Remélem hozzáértõk felhívják figyelmét arra, hogy ezt nem teheti meg. Ha
viszont nem érti, magáról állítja ki a bizonyítványt, hogy törvénytelenül kíván
foglalkoztatni egy demokratikus jogállamban, és ez megkérdõjelezi posztjának hitelességét és alkalmasságát.
Dörnyei Szilárd
területi ügyvivõ
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A Híd
Mire ez az újság megjelenik, már
el lesz vágva egymástól Újpest és
Óbuda.
Legalábbis vasúton megszûnik a
két városrész kapcsolata. Hosszú vajúdás után végre elkezdõdik az Északi vasúti híd felújítása.
A híd 111 éve ível a Duna felett.
A fõvárost Esztergommal összekötõ
vasútvonal tervezése során, 1892ben merült fel, hogy a vonalat ne
csak a fõváros jobb parti részével,
hanem a bal parttal is összekössék. A
vasútvonal tulajdonosa, az olasz Fratelli Marsiglia et Co.
Vállalat ennek érdekében határozta el Óbuda és Újpest
között az egyvágányú Duna-híd építését. A munkát
1894-ben kezdte el az ugyancsak olasz Societa
Nazionale delle Ufficine di Savigliane cég.
A hét egyforma nyílásból álló, rácsos szerkezetû hidat
1896. november 3-án adták át a forgalomnak. A forgalom gyorsan nõtt, egyre több nehéz, többnyire szénnel
rakott szerelvény közlekedett a fõváros felé. A növekvõ
terhelés hatására a hidat többször meg kellett erõsíteni.
Megerõsödve, 1944. augusztusáig teljesítette hivatását.
A végsõ csapást a többi hídhoz hasonlóan a visszavonuló német haderõ 1944. karácsonyán mérte rá: a szerkezet egyetlen nyílása kivételével megsemmisült.
Az újjáépítését sok más budapesti híd helyreállítása
elõzte meg. A roncsok kiemelése, és a még napjainkban
is elõforduló bombák hatástalanítása után 1953. õszén
kezdõdött el a mederpillérek és a hídfõk helyreállítása.
A rossz gazdasági helyzet ellenére a munkálatok azért is
indulhattak meg, mert idõközben a Déli vasúti híd ideiglenesen beépített „ K „ elemeit elbontották. Ezekbõl, a
bontott elemekbõl készült az új híd. Hogy ideiglenesene, vagy nem, azt döntse el az olvasó. A munkálatokat
nehezítette az 1954-es dunai áradás ami elmosta a hídszerelõ telepet, iszappal és rozsdával borította be a vasszerkezetet.
A sok nehézség ellenér – több mint tíz év után –
1955. május 21-én haladt át az elsõ személyvonat.
Az elemek gyorsan használódtak a nagy terhelés alatt.
Az utóbbi években 20-10-30 km/h korlátozások voltak
érvényben napjainkig.
A híd állapotának romlásával szóba került annak teljes megszüntetése, de az esztergomi vasútvonal egyre
növekvõ utasforgalma miatt az illetékesek a felújítás
mellett döntöttek. A megrendelõ Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ (NIF) Zrt. és a Hídépítõ Zrt. vezette Északi

híd 2005. Konzorcium 2007. februárjában kötöttek
szerzõdést. Az átépítés nettó 14 milliárd forintba kerül,
amire EIB hitel (Európai Fejlesztési Bank) és költségvetési forrás nyújt fedezetet. A felújítás során nemcsak a mederhíd áthidaló szerkezete épül át, hanem a Váci úttól
az óbudai hídfõig átépül valamennyi mûtárgy és természetesen a vasúti pálya is.
A cikk írásának idején már gyalogosan nem lehet átkelni, bontják a járdákat, uszályokra szerelt gépek segítségével zajlik a pillérek megerõsítése. Most még a vonatforgalom zavarása nélkül. Június 14-tõl nem zakatol a
vonat, nem halljuk a híd „hangját”.
A munkálatok látványos része ekkor kezdõdik. Leemelik a régi, és beemelik az új elemeket.
A hídépítés idejére a munkában részt vevõ társaságok
mindent megtesznek a közlekedési nehézségek enyhítése érdekében. A két közlekedési társaság, a MÁV és a
BKV együttmûködése alapján az sem kizárt, hogy az
esztergomi vonatok rácsatlakoznának a szentendrei
HÉV pályájára. Az utasigények minél szélesebb körben
történõ kiszolgálása érdekében a vonatok a HÉV megállóiban is megállnának majd, az ideiglenes végállomás
pedig a Margit-hídnál, a felszínen lenne kialakítva.
Sajnos most; május 24-én még nem tudni, hogy végül
is meddig közlekednek a vonatok. Csak annyi a biztos,
hogy a fenntartás Komáromban történik. Igaz, több tanulmány is megjelent, több bejárás is történt nem egy
helyszínen, de az abban foglaltakból nem valósult meg
semmi. Csak „bízunk” benne, hogy az illetékesek legalább olyan „frappánsan” oldják meg
ezt a kérdést is, mint a Motorszín bezárásakor, aminek áldásos hatása nap
mint nap érzékelhetõ. És remélhetõleg
nem adnak tanácsot a hídépítõknek.
Várjuk az új hidat!
Bartha Géza
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munkavédelem

Megalakult a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Paritásos Munkavédelmi Testület
A MÁV ZRt-bõl történõ kiválásunk
után fel kell állítanunk a saját munkavédelmi testületeinket. A Központi
Munkavédelmi Bizottság megszervezésével párhuzamosan dolgozunk a Paritásos Munkavédelmi Testület megalakításán is. Ebben a testületben egyenlõ
számban képviselteti magát a munkaadói, és a munkavállalói oldal. Munkáját a KMvB-tõl függetlenül végzi. Mindkét oldal hat rendes, és két póttagot
delegál. Feladata: az egészséget nem
veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztetõ te-

vékenység keretében megvitatja a
munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását. Állást foglal a munkavédelmet
érintõ belsõ szabályok tervezetérõl. A
testület elnöki tisztét a munkavállalók,
illetve a munkáltató képviselõi felváltva
gyakorolják. Periódus egy év. A munkáltató felajánlotta, hogy az elsõ ciklus
elnöki tisztségét a munkavállalói oldal
képviselõje töltse be.
2008. 04. 29-én alakult meg a munkavállalói oldal, melynek tagjai:
Maronics Antal elnök, Sáfrány Csaba

Asztal mellõl minden könnyebb
Ki és mit tud, mit akar és mit
tesz?
Avagy: hogyan kell a porszemet a
gépezetbe tenni?
A médiák elég sokat foglalkoztak
a Nyugati pályaudvar mellett
épülõ kormányzati negyed tervével.
Elég sok kérdés vetõdött fel már
akkor is telekügyileg.
Eladják? Megveszik? Lebontják?
Költözünk? Maradunk?
Mivel ezen a területen van a motorszín, így érdeklõdéssel figyeltük az eseményeket.
Jött a hír; nem lesz kormányzati negyed, tehát talán maradunk. Vagy végleg, vagy legalább
addig, amíg az Istvántelki javítóbázis elkészül.
Majd március utolsó hetén a
meglepetés erejével jött a végsõ
csapás: költözünk. Határidõ: április 1.
A személyzet élhetõbb körülmények közé, a jármûvek Rákosra. Igaz, ott nincsen oldalaknás
szerelõvágány, ami a motorvonatoknál elengedhetetlen feltétel. Nem baj, majd a szerelõk fetrengenek a földön. No, nem a
nevetéstõl.
Jöttek a velejárók: szerelvényés személyzetforduló változások.
Rengeteg meddõ idõ, a vonatját
el nem érõ szerelvény és személyzet. Döcögve, de megyegetett a dolog. Aztán szólt az Úr!

Sûrûn mennek szerelni Rákosra a
Desirók. Naponta nem mehet
csak 7 db! A mûszaki állapot miatt amúgy sem tudják tartani szerelvényfordulót, így ezzel a döntéssel csak a felfordulás fokozódott. Ismételten új dolgot kellett
megtanulnunk menedzserügyileg: nem az a jó, ha a jármû bármikor hadra fogható. Tehát ismételten új fordulók. Szólunk: nem
jó! Nem baj, jött a válasz. A szomorú, hogy ehhez még kolléga is
asszisztált. No comment.
Mivel a jármûvekkel senki
nem beszélt; a következmények:
menetközben elfogyó üzemanyag, kimaradó vonatok, elégedetlen utasok, hoppon maradt,
messzirõl érkezett diákcsoport.
A motorszín épülete szerencsére még áll. Tehát használhatnánk is.
Csak üzenjük a fenntartás vezetõinek: hamarosan lezáródik –
illetve az írás megjelenésekor
már le is záródott - az Északi vasúti híd. Ha hasonlóan gondosan
megtervezett fenntartás elé nézünk, akkor nem sok jóra számíthatunk.
Legalábbis az eddigi információk alapján nincs okunk a bizakodásra.
De azért szolgáltatunk.
Vagy talán valakinek más a véleménye?
B.G.

elnökhelyettes. Tagok: Ángyán Tamás,
Hornok Béla, Nemes Zsolt, Szacskó
Gábor. Póttagok: Batka András, Csallos
Tamás.
A munkaadói oldal megalakulására
2008. 05. 06-án került sor. Tagjai:
Márton Ferenc, Kovács Péter, Pénzes
Dávid, Nemes Mihály, Lenner Zsigmond, Pöstyényi György
A testület mûködési feltételeinek kialakulásáról elkezdõdtek az érdekegyeztetõ tárgyalások.
Maronics Antal
PMT munkavállalói oldal elnöke

„a sínek világa”
összeállította: Bartha Géza
Villamosok próbafutásaihoz Bautzenben megnyitották a körpályát
Ez év februárjában a németországi Bautzenben, a
Bombardier megnyitotta a 850 méter hosszú új,
villamosok és könnyû vasúti jármûvek próbafutásaira készült pályát. A berendezéseket úgy készítették, hogy a legmodernebb jármûvek jóváhagyására, a típuspróbák elvégzésére, és a vonali
üzem szimulálására alkalmas legyen. A vevõk jármûvezetõi, gyakorlatot is tudnak a próbapályán
szerezni. Az alacsony padlójú Flexity Classic villamos, melyet Dortmund részére gyártottak, volt az
elsõ jármû, mely használta az új pályát, és költségeinek egy részét Szászország vállalta magára. A
pályán max. 45 méter hosszúságú, különbözõ
nyomtávolságú, és áramellátású jármûveket lehet
kipróbálni. Hiteles üzemeltetési körülményeket
teremtettek, mely magában foglal egy vonalrészt,
tipikusan LRV/villamos esetében elõforduló menetemelkedést, és szintbeli keresztezést biztosítva.
Az Indiai Vasutak 1000 db villamos mozdony
beszerzését tervezi
Az Indiai Vasutak, IR, hamarosan kiírja a tender
felhívását, mely nyolc évre szóló szerzõdést tartalmaz, 1000 db villamos mozdony szállítására, és
20 évig tartó fenntartásukra. A tender gyõztesének Madhepura városban jármûgyárat is fel kell
építenie. Az IR az új üzlet részvényeinek csak kisebbik részét tulajdonolja.
Az IR-nek, a következõ 5 évben legkevesebb
1800 db új mozdonyra lenne szüksége, de
Chittaranjan Locomotive Works évente csak 150
mozdony gyártására képes, bár éppen az évi 200
db elérésén dolgoznak.
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Az olasz NTV megerõsítette az AGV rendelését
Az NTV, a világon az elsõ szabad hozzáférésû üzemeltetõje
lesz az, aki az Alstom új generációjú nagysebességû vonatokat, az AGV-t megvásárolja. Az olasz üzemeltetõ, a
Nuovo Transporto Viaggiatori (NTV) 25 db, 11 kocsis AGV
vonatot rendelt, 650 millió euró értékben, 30 évre szóló
karbantartási szerzõdéssel együtt, melyet az említett összeg
nem tartalmaz. A 360 km/h sebességû vonatok 2011. év
elején állnak üzembe, az olasz nagysebességû hálózaton,
versenyben a Trenitáliával.

Francia üzemeltetõ csatlakozik az European Bull-hoz
Az Eurpean Bull, hat magán árufuvarozási üzemeltetõ európai szövetsége, új taggal bõvült, a francia VFLI-vel. Ez a kiszolgált hálózat egyik fontos hiányosságát szünteti meg,
kapcsolatot létesít Spanyolországhoz nyugaton, és kelet
Franciaországhoz. Az European Bulls jelenlegi tagjai: a spanyol Comsa Rail, az olasz Nordcargo, a német Rail4Chem,
az osztrák LTE a cseh Viamont, valamint a lengyel Fer
Polska.
Bergen, könnyû vasúti jármûveket vásárol a Stadlertõl
A norvégiai Bergen város az elsõ könnyû vasúti vonalukra,
12 db Variobahn típusú, könnyû vasúti jármûvet rendelt a
Stadlertõl, 35 millió euró értékben. A 32m hosszú, alacsony
padlójú, mindkét végén vezetõfülkés jármû 84 ülõ, és 151
álló utas befogadására alkalmas. Maximális sebessége 70
km/h. A szerzõdésben szerepel nyolc évig a karbantartás elvégzése, valamint további 20 db jármû megrendelésére
adott opció.
A jövõ évben megnyíló 10 km hosszú vonalon, munkanapokon kb. 26 000 utasra számítanak, a városközponttól
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Nesttun-ig. A vonal további bõvítését is tervezik,
Fyllingsdalen és Loddefrojd nyugatra esõ városokig, valamint észak felé, Sandviken/Lsane városig.
Anglia 4500 darabos kocsi beszerzési tervet készített
A Brit Közlekedési Minisztérium által kiadott 2017.-ig szóló
hosszú távú gördülõ állományfejlesztési terv szerint, az említett idõpontig 4500 új kocsi beszerzését határozták el. Ez
számos tíz éves terv közül a legnagyobb. A terv kimondottan Angliára vonatkozik, mivel Skócia, Wales, és Észak-Írország maga készíti el közlekedési fejlesztési tervét. A terv
részben élettartamuk végéhez ért kocsik helyettesítését tartalmazza, növelve az érintett vonalak kapacitását, részben
új vonatok beállítását új vonalakra. Kulcs fontosságú jármûvek a régóta várt Intercity Express programhoz szükséges
vonatok beszerzése, amelyek számos most üzemelõ nagy
sebességû és városok közötti szerelvényt vált fel. Továbbá
1300 db villamos motorvonati kocsi szerepel a tervben, a
London Thames összeköttetés számára. Ezek közül 200 db
beszerzését, már korában bejelentette a minisztérium. A
másik nagy Londont keresztezõ terv a kelet-nyugat Crossrail
üzem, amely 600 db kocsit igényel. A további kocsik, melyeket az országban minden felé hasznának, szintén nagyon
hasznosak lesznek, mivel a régi, a kor igényeinek már nem
megfelelõ jármûvek cseréjét teszik lehetõvé.
A minisztérium, ezeken túlmenõen a nyolcvanas években
üzembe állított dízel motorvonatok cseréjét is tervezi a következõ tíz év folyamán.
Németország
A Havelladische Railway (HE), egy Brandenburg székhelyû
privát üzemeltetõ, 2 db. Maxima 40 CC dízel hidraulikus
mozdonyt rendelt a német Voith Turbo Lokomotivtechnik,
vállalattól. A hattengelyes nehéz tehervonati mozdonyt
2008-2009-ben szállítják le. HE további hat mozdony vásárlására adott opciót.
A Német Vasutak, (DB), 64 db emeletes kocsit rendelt
Schleswig-Holstein régió számára. A szerzõdés 90 millió
euró értékû, és része a 2003. évben megkötött keretszerzõdésben foglaltaknak. (A DB ennek keretében rendel összesen 523 db jármûvet.)

Forrás: Vasútgépészet
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Halálos vasúti baleset
Debrecenben

Össztûz zúdul a német
szakszervezeti Júdásra
Munkaügyi vezetõnek állt az érdekvédõ

2008. április 29-én a 6632 sz. személyvonat 8:25 perckor Debrecen–Balmazújváros között személygépkocsival
ütközött. A baleset következtében a személygépkocsi vezetõje elhunyt. E baleset kísértetiesen hasonlít a 2007. augusztus 29-én ugyanott, és 2008. március 7-én szintén
ugyanott bekövetkezett balesethez. Mindhárom esetben a
vonattal párhuzamosan haladó gépjármû, elé kanyarodott
a vonatnak. Itt most már valamit tenni kell! Nyolc hónapon
belül ugyanott, három ugyanolyan baleset. Ide felül- vagy
aluljáró kell! A fénysorompó és a zéró tolerancia nem fog
tudni megakadályozni egy esetleges mozdonyvezetõi halált!
Szegedi Zoltán

A Mozdonyvezetõk Lapja
keresi azokat a Kollégákat,
akik érdekes hobbynak hódolnak
és szívesen bemutatnák ezt a lapunkban.

A német masiniszták a jövõben nem biztos, hogy csak mozdonyt vezetnek: megeshet, hogy segíteniük kell a vasúti kocsik
takarításában vagy kisebb pályaudvarokon a csomagok rakodásában. A meghökkentõ elképzelések Norbert Hansentõl, a
Deutsche Bahn frissen kinevezett munkaügyi igazgatójától
származnak, aki a Bild Zeitungnak azt találta nyilatkozni: a tervek szerint még az idén sorra kerülõ részleges privatizáció
nyomán elkerülhetetlen lesz a vasút további racionalizálása.
Azaz bizonyos területeken újabb elbocsátások várhatók - a
Deutsche Bahn és a szakszervezetek nemrég aláírt megállapodása ellenére, amely 2023-ig szavatolja, hogy gazdasági okokból nem építenek le munkahelyeket.
A vasutas-szakszervezetek dühödten tiltakoztak, s a sajtó jelentõs részével együtt azt hangoztatták: Hansen nem sokat
késlekedett annak bizonyításával, hogy a vasúti menedzsment
„kilóra megvette”. Az árulónak, szakszervezeti Júdásnak kikiáltott 55 éves Hansen ugyanis a közelmúltig a legnagyobb vasúti dolgozói érdekvédõ szervezet, a Transnet elnöke volt, s ebben a minõségében maga is aláírta az állásokat 2023-ig bebiztosító egyezséget. Lothar Krauss, a Transnet új vezetõje sztrájkokat helyezett kilátásba, ha a német vasút mégis kitáncolna
az egyezségbõl.
Hansen mindenkit meglepett bejelentésével, hogy távozik
1999 óta betöltött posztjáról, s júniustól a Deutsche Bahn
munkaügyi igazgatója lesz. Az SPD-tag táborváltását nemcsak
a szociáldemokraták elnöke, Kurt Beck támogatta, azzal
Angela Merkel (CDU) kancellár is egyetértett.
Szakszervezeti vezetõként Hansen a Deutsche Bahn (DB)
felügyelõ-bizottságának elnökhelyettesi tisztét is ellátta. Sokak
szerint gyakran munkaadóbarát politikát folytatott, s a kezdetektõl kiállt a vasút elsõ embere, Hartmut Mehdorn által szorgalmazott privatizáció mellett. Személyeskedésig fajuló ellentétek feszültek közte és nagy riválisa, a mozdonyvezetõk szakszervezetének (GDL) volt elnöke, Manfred Schell között. Míg
a Transnet és a legkisebb vasutas-szakszervezet, a GDBA tavaly
gyorsan megállapodott Mehdornékkal az öt százalék körüli
béremelésrõl, addig Schell és a GDL rég nem látott sztrájkokkal kísért, majd tíz hónapig tartó bérharccal 11 százalék körüli emelést küzdött ki.
Mehdorn határozottan cáfolta, hogy munkahelyek megszüntetésével járó racionalizálási terveket szövögetnének a világszerte 237 ezer embert foglalkoztató konszern berlini fõhadiszállásán. Hansen azt nyilatkozta, hogy munkaügyi igazgatóként hatékonyabbá és versenyképessé akarja tenni a vasutat. A
Transnet vezetõjeként is kellett állásokat leépítenie, s ezt elbocsátások nélkül tudta megoldani – a jövõben is így kíván eljárni. A teljes képhez tartozik, hogy a Deutsche Bahnnál a határozott idejû munkaszerzõdéseket nem hosszabbítják meg, akit
lehet, elõnyugdíjba küldenek, a megüresedõ állásokat pedig
nem hirdetik meg.
A német parlament, a Bundestag május végén szavaz a több
mint 30 milliárd euró éves árbevételû logisztikai óriás részleges magánosításáról. A nagykoalíciós alku nyomán az tervezik,
hogy a személy- és a teherforgalmat egy új leányvállalatba, a
DB Mobility Logistics AG-be csoportosítják át, s várhatóan késõ õsszel e cég részvényeinek 24,9 százalékát viszik majd a
tõzsdére.
Forrás: Népszabadság Online
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Szilánkok

Bölcsességek

Zárcsere
A bérleti díjak beszedésével idõnként baj van. Eleinte külön
küldtünk felmondó levelet a nem fizetõ bérlõnek, majd késõbb egy értesítést az esetleges zárcserérõl, ha nem rendezi a
hátralékait. Késõbb a módszert továbbfejlesztettük és ezt a két
értesítést egy levélbe szerkesztettük. Van még egy ennél is hatékonyabb megoldás: ha a felszólító levelet a zárcserére érkezõ lakatos kézbesíti.
NL
A látszat csalt
A MOSZ székházban a szabad udvari gépkocsi beállókat bérbe adjuk a környéken lakóknak. Kezdetben mindenféle jöttment autót beengedtünk Ma már azt is kikötjük, hogy a kocsi
3,5 milliónál nem lehet drágább és 4 évesnél nem újabb. Az
udvaron parkoló BMW, SAAB és Mercedes láttán ugyanis egyre furcsább tekintettel méregettek bennünket az ügyes-bajos
dolgaikkal a székházban megforduló mozdonyvezetõk.
NL
A farvízi hajós
A GySEV Zrt. és a MOSZ között megkötött megállapodás adta
lélektani elõnyt kihasználva, a GyDSZSZ észbe kapott és néhány igényt „ráhívott” az általa korábban aláírt megállapodásra. Nincs ezzel semmi gond, a szakszervezeti pluralizmus errõl
is szól. Ha késõn is, de legalább felébredt a GyDSZSZ.
Sportnyelven ezt hívják farvízen evezésnek. A farvízen evezõk
figyelmébe ajánlom: ennek a technikának elengedhetetlen
kelléke egy elöl haladó, erõs sodrást keltõ hajó.
NL

Szülinapomra kaptam egy légpárásítót és egy párátlanítót.
Ugyanabba a szobába tettem õket, rendezzék le egymás
között.

Mitõl zakatol a vonat?
Mibõl is áll egy vonat? Van egy mozdony és van sok kocsi. A
mozdony ugyanúgy zakatol, mint a kocsik, így elég csak a kocsikat vizsgálni. Ha megnézzük a kocsikat, akkor ugye egyforma mind zakatolás szempontjából. Így elég egy kocsit megnézni. Mibõl is áll egy kocsi? Van ugye egy felsõ / utas illetve
rakodórész/ és van az alsórész az alváz. A felsõ rész ugye nem
zakatol tehát elég az alsó részt megvizsgálni. Az alsó rész
ugye áll egy alvázból és a kerekekbõl. Az alváz ugye szintén
nem zakatol, tehát elég megnézni a kerekeket. A kerekekbõl
is van egy kocsi alatt 2 vagy 4 pár amelyek mindegyike egyformán viselkedik zakatolás szempontjából, tehát elég egy
párt is megnéznünk. De mibõl is áll egy pár? Áll magából a
két kerékbõl és a tengelybõl. A tengely viszont nem zakatol
tehát elhanyagolható. Marad a két kerék, ami viszont megint
teljesen egyforma, így az egyiket elhagyhatjuk. Nézzük meg
a kereket! Kör alakú. A kör területét úgy számítjuk ki, hogy
„r” a négyzeten szorozzuk pi-vel. A képletbõl a pi= 3,14,
ami nem zakatol. Az „r” az a sugár, ami állandó, így megint
csak nem zakatol. Mi maradt meg? Hát a NÉGYZET! És ahogy
ez a négyzet billen egyik oldaláról a másikra, na attól zakatol
a vonat kereke!!!
Forrás: Vas Népe

Ha véghezviszed a lehetetlent, a fõnököd felveszi a napi
teendõid közé.
Nincs az a munka, amit ne tudnék végignézni.
A róka és a holló meséje arról szól, hogy a húsevõ róka és
a rovarevõ holló veszekednek egy tejterméken, amit
mind a ketten utálnak.
Ahhoz, hogy boldogok legyünk egy férfival, sok megértés
és kevéske szeretet kell. Ahhoz, hogy boldogok legyünk
egy nõvel, sok szeretet kell és az, hogy meg se próbáljuk
megérteni õt.
Addig röhögtünk a fõnök viccén, amíg megértettük, hogy
az a mai feladat.
Olyan jó volt látni, mikor a fõnököm kigördült a harmadik új BMW-jével. Tudom, hogy milyen keményen megdolgoztam érte!
A régi lányok úgy tudtak fõzni, mint az anyjuk. A maiak
pedig úgy tudnak inni, mint az apjuk.
KL
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MOSZ KUPA 2007/2008 I. Középdöntõ
BÉKÉSCSABA 2008. május 23-24.
VÉGEREDMÉNY

Hegyeshalom
Kiskunhalas
Püspökladány
Sopron
Szeged
Szolnok II.

Hegyes- Kiskun- Püspök- Sopron
halom
halas
ladány
–
0:1
4:2
4:2
1:0
–
0:2
2:4
2:4
1:0
–
2:1
2:4
4:2
1:2
–
2:8
2:2
2:5
2 : 11
0:5
1:5
2:6
2:3

Szeged Szolnok
II.
8:2
5:0
2:2
5:1
5:2
6:2
11 : 2
3:2
–
4:1
1:4
–

Csapat
Hegyeshalom
Püspökladány
Sopron
Kiskunhalas
Szeged
Szolnok II.

A MOSZ Kupa I. Középdöntõbõl a döntõbe került csapatok:

Nyert Döntetlen
mérkõzés mérkõzés
4
4
3
2
1
1
1
-

Vereség
1
1
2
2
3
5

1. HEGYESHALOM

Rúgott Kapott Összes Helyególok gólok pontszám zés
21
7
12
1.
16
9
12
2.
21
12
9
3.
10
9
7
4.
12
27
4
5.
6
18
0
6.

2. PÜSPÖKLADÁNY

MOSZ KUPA 2007/2008 II. Középdöntõ
BÉKÉSCSABA 2008. május 24-25.
VÉGEREDMÉNY
Bp.
Komá- Mezõ- Miskolc Szombat- Záhony
Ferencváros rom hegyes
hely
Bp. Ferencváros
–
4:0 5:1
0:6
4:2
1:1
Komárom
0:4
–
1:3
1:5
5:2
1:4
Mezõhegyes
1:5
3:1
–
2:3
0:0
0:4
Miskolc
6:0
5:1 3:2
–
3:1
1:1
Szombathely
2:4
2:5 0:0
1:5
–
1:2
Záhony
1:1
4:1 4:0
1:1
2:1
–

Csapat

Nyert
Döntetlen
mérkõzés mérkõzés
Miskolc
4
1
Záhony
3
2
Bp. Ferencváros
3
1
Mezõhegyes
1
1
Komárom
1
Szombathely
1

A MOSZ Kupa II. Középdöntõbõl a döntõbe került csapatok:
Kis Simonka József
Sportbizottsági tag

1. MISKOLC

Szabados Sándor
Sportbizottság elnöke

CSALÁDI BIZTONSÁG
SZAKSZERVEZETI CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS
IGÉNYBE VEHETIK:
SZAKSZERVEZETI TAGOK (A TAGDÍJ TARTALMAZZA A DÍJAT)
A SZAKSZERVEZETI TAG CSALÁDTAGJAI
(KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLÕ 0-18 ÉVES KORIG GYERMEKEK ÉS
18-60 ÉVES KORIG
HÁZASTÁRSAK/ÉLETTÁRSAK)
SZAKSZERVEZETI OTTHON-BIZTOSÍTÁS
EGYÉNILEG VEHETÕ IGÉNYBE. AMENNYIBEN AZ ENGEDMÉNYRE
JOGOSULT
SZAKSZERVEZETI TAG NEM TULAJDONOSA A BIZTOSÍTOTT
VAGYONTÁRGYAKNAK,
AKKOR A BIZTOSÍTÁS SZERZÕDÕJE A SZAKSZERVEZETI TAG,
A BIZTOSÍTOTT PEDIG A
TULAJDONOS LESZ. (CSALÁDTAG/OK )
ENGEDMÉNY MÉRTÉKE: 20% - 55% ( 4.000 - 13.000 FT
MEGTAKARÍTÁS/CSALÁD)
A SZAKSZERVEZETI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT
IGAZOLNI KELL
(TAGKÖNYV, TAGKÁRTYA, MAKASZ KÁRTYA, STB.)

Vereség
1
3
4
-

Rúgott Kapott Összes Helyególok gólok pontszám zés
18
5
13
1.
12
4
11
2.
14
10
10
3.
6
13
4
4.
8
18
3
5.
6
14
1
6.

2. ZÁHONY

Baráth Géza
Rendezõ Tagcsoport

SZAKSZERVEZETI TAGOKNAK JÁRÓ
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ENGEDMÉNYEIK
KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛ-FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS
EGYÉNILEG VEHETÕ IGÉNYBE.
ENGEDMÉNY MÉRTÉKE: 10% - 30% + B/M BESOROLÁS ESETÉN
TOVÁBB CSÖKKEN A DÍJ.
A SZAKSZERVEZETI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT
IGAZOLNI KELL
(TAGKÖNYV, TAGKÁRTYA, MAKASZ KÁRTYA, STB.)
(5.000 FT - AKÁR 20.000 FT MEGTAKARÍTÁS)

A SZAKSZERVEZETI TAGSÁG JOGÁN IGÉNYBE VEHETÕ
KEDVEZMÉNYEKKEL A MEGTAKARÍTÁS
ÉVENTE 9.000 FT–40.000 FT/CSALÁD

SZAKSZERVEZETI TAGSÁG =
JOG A BIZTONSÁGHOZ

MOZDONYVEZETÕK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
2008-ban is megrendezésre kerül a Mozdonyvezetõk Országos Találkozója, melynek a – kálvinista Róma – Debrecen városa ad otthont. Az elnevezés nem véletlen, hiszen a református vallás egyik központi városa a mai napig.
A kistemplom felépítése után az András-templomot a nép „öreg” vagy „Nagytemplomnak” nevezte, mára a „Nagytemplom” név maradt fenn és méltán nevezhetõ a város jelképének. A városba közeledõ idegen már messzirõl láthatja a város
közepén álló épületnek hatalmas ikertornyait.
A város további nevezetességei: Református Kollégium, Déri Múzeum, Petõfi tér a szoborral, Kossuth tér a sétáló utcával,
Hotel Aranybika, Gyógyfürdõ, Kistemplom.
Különleges hely a városhoz 30 km távolságra lévõ Hortobágy a 9 lyukú hídjával és délibábjával.

Ha mindezeket szeretnéd megtekinteni, várunk Debrecenbe 2008. július 5-6-án!

Programajánló az elsõ napra:
11:55-13:30 Vendégek fogadása, szálláshely elfoglalása. Elérhetõ az 1-es villamossal.
14:00
Ünnepélyes megnyitó.
14:30-18:00 Labdarúgó torna lebonyolítása. Helye: Oláh Gábor utcai Sportcentrum. A helyszínen büfé üzemel,
elõrendelésre meleg étel (babgulyás) kapható.
További lehetõségek: egészségmegõrzõ programok, városnézés, Déri Múzeum megtekintése, élményfürdõzés, strandfürdõzés. A kitûzõ korlátlan utazási letelõséget biztosít az 1-es villamoson a két nap alatt.
19:30-04:00 Mozdonyvetõk Bálja. Helye: Oláh Gábor utcai Sportcentrum kosárlabda csarnoka.
19:30
Megnyitó, köszöntõk, meglepetés mûsor, énekmûvészek elõadása.
20:30
Vacsora, zene, tánc.
22:00
Labdarúgó bajnokság eredményhirdetése.
23:30
Tombola.
24:00
Svédasztalos éjféli vacsora.
Programajánló a második napra:
7:00-9:30
8:00-11:30

Reggeli a CAMPUS étteremben.
Autóbuszos kirándulás Hortobágyra (elõzetes igény alapján)
További lehetõségek: városnézés, Déri Múzeum megtekintése, élményfürdõzés, strandfürdõzés.
11:00-13:30 Ebéd a CAMPUS étteremben.
12:00
Szállás elhagyása.
13:00-14:00 Kiutazás az állomásra az 1-es villamossal.
14:08
Hazaindulás.
Részvételi díj: 3.000 Ft/fõ. Várunk mindenkit szeretettel! A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
MOSZ debreceni tagcsoport.

Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete

A Mozonyvezetõk Szakszervezete tájékoztató kiadványa

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

Felelõs szerkesztõ: Kiss László elnök
Szerkesztõ bizottság tagjai:
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 Honlapunk olvasható: www.mosz.co.hu

