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szerkesztõi jegyzet

Csikorgó érdekegyeztetés
Április 15-én
lezárultak
a
Kollektív Szerzõdés tárgyalásai a MÁVTRAKCIÓ Zrtnél. A hosszas
vitasorozatot
követõen úgy
gondolhattuk, hogy az új KSZ helyi
függelékeinek tárgyalására és azok
eredményes lezárására gyorsan
pont kerülhet. Tévedtem, tévedtünk! A vállalat területén hat plusz
egy helyen kell az egyes telephelyek (munkáltatói jogkör gyakorlása
szerint elhatárolt szervezeti egységek) munkavállalóira vonatkozó eltérõ szabályokat helyi függelékben
rögzíteni. A helyi függelékekben az
adott munkáltatói egység sajátosságait figyelembe véve szükséges a
szabályokat megállapítani. Ezen
szabályoknak összhangban kell
lennie a Kollektív Szerzõdés rendelkezéseivel.
A helyi függelékek egyik fontos
eleme a vontatási utazószemélyzet
technológiai normaidõinek adaptálása a KSZ 7. sz. melléklete alapján. Az aláíró felek a KSZ aláírásakor arra vállaltak kötelezettséget,
hogy a nevezett normaidõkben 30
napon belül megállapodnak. E
megállapodások megkötéséhez elengedhetetlen a Helyi Érdekegyeztetõ Tanácsok (HÉT) összehívása,
mely nem mindenhol történt meg.
Voltak olyan TVSZK vezetõk, akik
mindent megtettek azért, hogy a
helyi függelékek megvitatatására és
azok eredményes lezárására a határidõ betartása mellett kerüljön
sor. Volt viszont olyan is, (egy, a
legkeményebb, a legnagyobb stb.)
aki a KSZ aláírását követõen közel
két hónapig még arra sem volt hajlandó, hogy összehívja a HÉT ülését (bizonyára ezt számon kéri raj-

ta a szakmai irányítás. Vagy nem?).
Egy dolog foglalkoztatta a „legnagyobbat”, hogy hány emberrel kell
megvitatnia a helyi függelékek tartalmi elemit. Folyamatosan bírálat
érte a szakszervezeteket, szakszervezetünket, hogy miért nem alakítják szervezeti struktúrájukat a
munkaáltatóéhoz. A kérdés bennem pont fordítva merül fel. A budapesti terület háromfelé bontását
a MOSZ régóta megtette, mivel a
létszámok alapján csak így lehet
hatékonyan képviselni tagjainkat.
A jelenlegi területi leosztások – véleményem szerint – nem jók. A differenciákat a mellékelt adatok támaszthatják alá. Bár arra nagyon
jó, hogy erre való hivatkozással
semmit ne kelljen betartani. Telt,
múlt az idõ, a „legnagyobb” kivételével elvi megállapodást kötöttek a
TVSZK illetékesei a szakszervezetek képviselõivel. Ekkor jött a humánus ötlet, hogy jogi kontrollra
szólították be az aláírásra készen
álló függelékeket, saját szerepük
fontossá tétele okán. Munkáltatói
kezdeményezésre a humán irányítása mellett szakmai egyeztetésre
került sor a szakszervezetek és humán szakértõ között. A TVSZK ve-

zetõi jelenlétükkel csak asszisztáltak a humán által irányított fórumon, amelyen megtudhattuk, hogy
az addig elkészült KSZH tervezetekben a szakértõk igen sok jogszerûtlenséget találtak, amelybõl öszszesen kettõt ki is tudtak emelni.
Ezért kellett szakmai egyeztetést
tartani az összes TVSZK vezetõ jelenlétében! A munkaidõ elemzését
nem csak a mozdonyvezetõknél
kellene elvégezni! Az addig díszletként használt TVSZK vezetõk közül
néhányan elmondták problémáikat, de ezek megoldására a szakértõktõl már nem sikerült segítséget
kapniuk.
Idõközben több helyen a szakma és az érdekvédelmi szervezetek
megkötötték a helyi függelékeket,
sõt jó esély van arra, hogy mire e
pár sor megjelenik, mindenhol aláírásra kerülnek. Kivétel egy helyen,
Budapesten. Valakinek el kellene
gondolkodni azon, hogy jó ez így?
Mûködõképes? Vagy talán a személyek körül van baj? Ezt szívesen
ajánlanám a humán szakértõk és
fõnökeik figyelmébe.
Kiss László
elnök
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elsõ kézbõl

Beszélgetés Horváth József úrral
a Szombathelyi TVSZK vezetõjével
Hogyan került kapcsolatba a vasúttal?
Édesapám forgalmi szolgálattevõ volt egy kis állomáson, Kertán. Gyermekkoromban néhányszor elkísértem mikor szolgálatba
ment. Vasárnaponként – ha
dolgozott – néha vittem neki ebédet, természetesen
vonattal. Mindig nagy szeretettel és átéléssel mesélt a
munkájáról. Azt hiszem,
ezek az élmények irányították a döntésemet, amikor az
általános iskola végén Szombathelyre a Savaria Szakközépiskola vasútgépész osztályába jelentkeztem. Innen
pedig logikusan a BME Közlekedésmérnöki Kar jármûgépész szak vasútgépész ágazatára vezetett az utam. Az
egyetemi évek alatt tanulmányi szerzõdést kötöttem a
MÁV Szombathelyi Igazgatóságával, majd 1987. nyarától
Celldömölkön, a Vontatási Fõnökségen mérnökgyakornokként a vasút szolgálatába léptem.
Miként alakult a pályafutása jelenlegi munkaköréig?
A felsõfokú vontatási vizsga megszerzését követõen vontatási reszortos lettem, elsõsorban az M62-es és az M4347-es sorozatú mozdonyok, valamint a hozzájuk beosztott személyzet felügyelete volt a feladatom. Sokat foglalkoztunk az akkor nemrég Celldömölkre telepített
Hegenscheidt 103 típusú padló alatti kerékeszterga üzemeltetési tapasztalataival és a mozdonyok kerékkopási
jellemzõivel, a gazdaságos alkalmazás érdekében a helyes profil választással, amibõl egy nagyon értékes KTE
konferencia is kerekedett. A 90-es évek elejére tehetõ a
személyi számítógépek elterjedése a külszolgálati szervezeti egységeknél. Mint fiatal mérnök, segítettem a számítógépek használatának elsajátítását és táblázatokat, kisebb programokat készítettem az adatok nyilvántartására,
elemzésére a gazdálkodás könnyítése céljából. Közben a
dízel- után a villany- és gõzmozdonyvezetõi vizsgát is
megszereztem.
Még reszortosként kezdtem a BKE Posztgraduális Karán
vállalatgazdasági szakirányban a másoddiplomás képzést,
amelyet 1997-ben már mint vontatási fõnök fejeztem be.
Nehézséget, ugyanakkor könnyebbséget is jelentett, hogy
ebben az idõben egy generáció csere is végbement a középvezetõi csapatban. Fiatalos hévvel végeztük munkánkat, és különféle közös programokkal próbáltuk erõsíteni
a közösségi szellemet.
2003-ban a Gépészeti Üzletág átszervezésekor Szombat-

helyre, a TGK Mozdonyüzemeltetési Osztályára kerültem
osztályvezetõi munkakörbe. 2004-ben volt egy 3 hónapnak induló, végül 10 hónapos kitérõ a MÁV Eiffel Kft.
ügyvezetõ igazgatói pozíciójába, amely viszonylag rövid
ideje ellenére nagyon sok hasznos tapasztalatot adott
számomra.
2005-tõl a TVSZK megalakulásától a központvezetõi feladatokat látom el.
Hány fõ tartozik az irányítása alá?
A szombathelyi TVSZK jelenlegi létszáma 542 fõ, melybõl 463 fõ mozdonyvezetõ.
Szombathelyen, Celldömölkön, Tapolcán és Zalaegerszegen végezzük tevékenységünket.
Hogyan ítéli meg a TRAKCIÓ eddigi munkáját az átalakulástól kezdõdõen?
Mindenképpen eredményesnek tartom az eddigi tevékenységünket, mert a fõ folyamatot tekintve elmondhatjuk, hogy az átalakulás törésmentes volt, megrendelõink
igényének kielégítésében minõségi visszaesés nem volt.
Az eredményes munkát jelzi az is, hogy végre megkaptuk
a vasútvállalati engedélyt.
A TRAKCIÓ megalakulásával egy teljesen új vállalat jött
létre és nyilvánvalóan egy vállalat nem a megalakuláskor
van csúcson. Úgy gondolom, hogy a fejlõdési szakasz kezdetén vagyunk. A fõtevékenységet illetõen – mivel eddig is
ezzel foglakoztunk – elõbbre tartunk, a vállalat egészét tekintve azonban a többi funkciónak is – ilyenek például a
piaci értékesítés, az anyag és eszköz gazdálkodás, a biztonsági szervezet, a humán szervezet, a kommunikáció –
meg kell erõsödni, és fel kell zárkózni, hogy hatékonyan
tudják támogatni a mûködtetési szervezetet. Ez egyaránt
vonatkozik az irányítási és a végrehajtási szintre is.
Megjegyzésként hadd tegyem még hozzá, hogy egyrészt
nagyon rövid határidõ állt rendelkezésre az új vállalat
megszervezésére, másrészt nem csak mi változtunk, hanem a minket körülvevõ belsõ és külsõ környezet, tehát
maga MÁV csoport és a társadalmi – gazdasági - politikai
környezet is folyamatosan változik, ami lényegesen nehezíti és idõben lassítja a munkát.
2006-ban a Szombathely-Szentgotthárdi vonal üzemeltetését átvette a GYSEV, a kiszolgálást azonban eddig a TVSZK végezte illetve végzi. Várható-e ebben változás, ha igen akkor van-e ennek hatása a foglalkoztatás biztonságra?
A 21-es vonal kiszolgálása, kiegészítve a Sopron irányába
történõ szolgálatokkal, jelenleg mintegy 26 fõ létszámot
igényel.
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Reális kockázatot jelent a vonal kiszolgálásának részleges, vagy akár teljes elvesztése.
Az itt (esetleg) felszabaduló létszám foglalkoztatása azonban nincs veszélyben.
Egyrészrõl azért, mert a júniusban végzett mozdonyvezetõ tanfolyamon is csak 2 fõ volt beiskolázva területünkrõl, a legújabb tanfolyamra pedig nem vehetünk fel gyakornokot, tehát természetes fogyással is jelentõsen csökken a létszám, másrészt az ütemes menetrend bevezetésével várhatóan nálunk is több vonat közlekedik majd, és
ennek többlet szolgálati óra igénye lesz.
A keleti területeken az ütemes menetrend bevezetése
5%-os szolgálai óra növekedést generált.
Végül pedig a nyugdíjas foglalkoztatás szabályozásával is
tudunk hatni a feladat mennyisége és a létszámszükséglet összhangjára.
Áprilisban megszületett az új Kollektív Szerzõdés. Ön
szerint jobb-e vagy esetleg rosszabb-e az elõzõnél?
Néhány évvel ezelõtt annak örültünk, hogy áttértünk a
kéthavi vezénylésre, mert úgy véltük, ezzel kiegyenlítettebb lesz a vezénylés, a naptári napok és a munkanapok
aránya kiegyenlítõdik és az ünnepek sem zavarnak be
annyira, így kevesebb túlórára számíthatunk.
Most pedig annak örülünk, hogy újra visszatértünk a havi vezénylésre. A kéthavi elõtervezést ugyanis csak sok
bizonytalansággal tudtuk megvalósítani. A szokásos évi
menetrendváltáshoz, a nyári menetrendváltáshoz és a
vágányzárakhoz a menetrendek ugyanis szinte mindig
csak az utolsó pillanatokban készültek(nek) el. A CARGO
is rövid idõn belül gyakran módosítja a megrendeléseit.
Ehhez pedig a rövidebb vezénylési ciklus alkalmasabb.
Ez a munkavállalók számára is elõnyösebb lehet, hiszen
a szabadság és pihenõnap ütemezési igényüket nem kell
3 hónappal korábban jelezniük, továbbá mivel a kötelezõ óra feletti munkavégzés havonta kerül elszámolásra, a
havi fizetések is egyenletesebbek lesznek.
A munkáltató részérõl másodikként kiemelném a régi
KSZ 45.§ azaz a mozdonyvezetõi pótszabadság megszûnését, amelynek túlóra csökkentõ hatása lesz.
Harmadikként a munkaruházati ellátás KSZ-be beemelését említeném meg, így ugyanis az azonos munkakörben
dolgozók azonos ellátásban részesülnek valamennyi szolgálati helyen.
A hetes mellékletben, és a KSZ helyi függelékekben kerülnek szabályozásra a normaidõk. Itt is az egységes értelmezést és a minden szolgálati helyre vonatkozó egységes normaidõk alkalmazását tartom fontosnak megemlíteni.
Új vontatásirányítási rendszer bevezetése elõtt áll a
TRAKCIÓ. Mit jelent ez területünkön a vezénylést végzõ kollégák és a mozdonyvezetõk számára?
Az MB-rail nevû program bevezetését követõen a célállapotban a mozdony és személyzeti fordulók nem a területi központokban készülnek, hanem Budapesten a
TRAKCIÓ központjában. Oda érkeznek be a megrende-
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lések is, ott történik a feladatok végrehajtásának elosztása is. A területi központokban a munkaidõ-beosztás elõtervezését és operatív tervezését fogjuk végezni. Nálunk
ez azt jelenti, hogy az operatív munkaidõ beosztást végzõ munkatársak is bekerülnek a TVSZK központba és valószínûleg a jelenlegi munkaidõ-beosztásuk is változik.
Az MB-rail mûködtetése során az év minden napján folyamatosan biztosítanunk kell a vezénylést, ehhez a megfelelõ munkaidõ-beosztás kialakítása folyamatban van.
A mozdonyvezetõket ez annyiban fogja érinteni, hogy
részletesebben, pontosabban kidolgozott személyzeti
fordulókat fognak kapni.
Mi a véleménye a MOSZ-ról?
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete mind vasútszakmai
mind politikai szempontból egy nagyon felkészült, fellépésében egységes szervezet. Általában egyértelmû, reális
és elérhetõ célokat fogalmaznak meg. Nem véletlen,
hogy a MÁV-csoporton belül is és a kormányzattal szemben is komoly súlya van a véleményüknek.
Felkészült és korrekt tárgyaló partnernek ismertem meg
területünkön a MOSZ tisztségviselõit, akik a megoldás
érdekében kellõen kompromisszum készek is. Úgy érzem, hogy sikerült kialakítanunk egy olyan munkakapcsolatot, amelyben az adott szó egyenlõ az aláírással.
Milyen tervei vannak a jövõben, mit szeretne elérni?
Gyorsabban, magasabbra, erõsebben, mondja az olimpia hármas jelszava. Ennek mintájára a jobban, hatékonyabban, biztonságosabban jelszavakat írnám központunk zászlajára.
Egyéni célul még az angol nyelv tanulás folytatását fogalmaztam meg.
Mesélne néhány mondatot a családjáról?
Nõs vagyok, egy egyetemista fiunk van, aki idegenforgalom és szálloda szakon tanul.
Feleségem lakóhelyünkön, Celldömölkön a Polgármesteri Hivatalban építésügyi elõadóként dolgozik. Jelenleg õ
is tanul, így aztán én vagyok az egyedüli mindenre „ráérõ” a családban. A sütéshez-fõzéshez, a mosógéphez és
a mosogatógéphez azonban szerencsére nem kell értenem.
Van-e hobbija, mit csinál szabadidejében?
Mindenem a foci. Soha nem játszottam versenyszerûen,
mégsem tudnék meglenni nélküle. Hetente kétszer hódolok még ennek a szenvedélynek. De ugyanolyan fontosak a harmadik félidõk is, ahol megvitatjuk az „élet
nagy dolgait”. A társaságunk magja már húsz éve együtt
van, ezalatt sok családos bulit, kirándulást is csináltunk.
Rendszeres hétvégi elfoglaltságot ad és jó néhány nap
szabadságomat is elveszi a Ság-hegyi birtok gondozása.
Az ottani idõtöltés közben azonban ki tudok kapcsolódni és a fizikai igénybevétel, a mozgás az állóképességemet is segít megõrizni.
Köszönöm a beszélgetést és további jó munkát kívánok.
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Utánpótlásképzés
Balatonboglár 2008. május 20–22.
Tisztelt kollégák! Ez év tavaszának elején
(talán inkább tél vége volt) úgy döntött a
MOSZ Ügyvivõ Bizottsága, hogy szervez
egy képzést fiataloknak. Szükséges és jó befektetés a tehetséges, fiatal, érdekvédelemre hajlandóságot mutató kollégák felkutatása, képzése és ebbe való anyagi javak befektetése. A megtérülési idõintervallum lehet, hogy rövidebb, mint azt sokan gondolnánk, ugyanakkor tudatosan kell készülni a
jövõre és ki kell képezni azokat az érdekvédelmi szakembereket, akiknek a jelenlegi
tisztségviselõk átadhatják majd a lantot.
Nos ezeknek az érveknek, no meg az
MOSZ 5. Kongresszusán elfogadott képzési
ütemtervének megfelelõen, a MOSZ elnöke 2008. május 20-22 közötti idõtartamra
megszervezte a képzést, majd kiküldte a
felhívást a tagcsoportok részére, hogy alkalmas személyekkel töltsék meg a rendelkezésre álló létszámkeretet.
A felhívásnak sikerült eleget tenni és az
ország különbözõ pontjaiból 65 fõ érkezett
a
„tehetségkutató”
rendezvényre
Balatonboglárra. A régi nagy igazságot sem
lehetett megcáfolni és ismét beigazolódott a
tény, hogy minél messzebbrõl érkezik valaki annál jobban „el lehet fáradni” (tisztelet a
kivételnek, mely erõsíti a szabályt). A több
száz kilométer távolságból érkezett kollégák
az ebéd elfogyasztása után szívesebben sziesztáztak volna egy keveset. De nem! Erre
nem volt lehetõségük, mert a MOSZ elnöke
beélesített mikrofonnal várta a tisztelt társaságot és 14.45 kor megnyitotta a háromnapos rendezvényfolyamot. Igen, rendezvényfolyamot, mert az ide érkezõk bizonyára nem gondolták, hogy éjszakába nyúló programsorozat van tervezve számukra
és csak étkezni lesz idejük. Az összes többi
idõben elõadók sora vár arra, hogy átadhassa a tudást az ifjú titánoknak!
Az elsõ nap, elsõ elõadója a MOSZ alel-

Érdekegyeztetés

nöke Dr. Borsik János volt. Az elõadásának
tárgya: érdekegyeztetés Magyarországon.
Az elõadás érintette a szakszervezetek közeli történelmét, az országos érdekegyeztetés jelenét és várható jövõjét!
A nap második elõadását a MOSZ elnöke, Kiss László tartotta. Õ bemutatta a szakszervezet mûködést, az alapdokumentumokat (alapszabály, választási szabályzat, stb.)
és feltárta a jelenlévõk elõtt, hogy milyen
szabályozások mentén, hogyan mûködik
szakszervezetünk jelenleg.
Harmadik volt a sorban a MOSZ jogtanácsosa, Dr. Király György. Õ ismertette a jelenlévõkkel a MOSZ jogszolgálatának mûködését és volt „jogi esetek” is.
A tartalmas és bõséges vacsora (csülkös
pacal és társai) után nem ért véget a nap.
Ezután következett a BGOK (Baross Gábor
Oktatási Központ) két elõadója, akik nem
elõadást tartottak, hanem egy picit megpróbálták összekovácsolni a társaságot csapatépítõ játékokkal, vetélkedõkkel. A moderátor szerepét Nagy Erika és Fekete György
töltötte be.
A szórakoztató „csapatkovácsolás” után a
büfé elõterében hatalmas menynyiségû zsíros kenyér és hagyma adag várta a jelenlévõket, valamint pirospaprika és persze a büfé is. Innentõl már szabadon választott volt
a program (22.00 óra volt), de volt, aki tudott is élni a lehetõséggel, hajnal négykor
még lehetett hallani hangokat az udvarról.
Másnap reggeli után Pázmándiné
Györke Györgyi kommunikációs tréningjén
vehettek részt a jelenlévõk. Õ a gödöllõi
Szent István Egyetemrõl érkezett és az egész
délelõttöt kitöltötte tartalmas elõadásával. A
jelenlévõk megtudhatták, hogy mi játszza
jellemükben, lelkükben a domináns szerepet, ki válhat jó vezetõvé.
Az ezt követõ ebéd után, Németh László, a MOSZ gazdasági alelnöke tartott elõ-

adást. Az õ ismeret átadása a MOSZ gazdálkodási szabályzatáról és a MOSZ gazdasági
tevékenységérõl szólt. Megismerhették a jelenlévõk a tagcsoportok gazdálkodásával
kapcsolatos adatokat, lehetõségeket, kötelezettségeket. Majd az idõközben megérkezett Dancsa Attila, a BGOK igazgatója,
következett. Ismertette a „hallgatókkal” a
mozdonyvezetõ képzés jelenét és a mozdonyvezetõk oktatásáról és vizsgáztatásáról
tartott elõadást. Bemutatta a jelenlegi helyzetet és felvázolta a várható jövõt. Elõadása
után bejelentette, hogy a szakemberek a
szomszédos helyiségben felállították a
MELIS mozdonyszimulátort, melyet mindenkinek lesz lehetõsége kipróbálni, hiszen
késõ éjszakáig itt marad.
A 16.00 órakor kezdõdõ Salgó-Nemes
Károly által tartott elõadás alatt már tudtuk,
hogy mûködik a szimulátor, hiszen az azt
éppen próbálgató, MÁV-HOTELS alkalmazottaknak (Mónikának és társainak) gyakran
az éberségi állította meg a „vonatot” és élethûen hallottuk amint a hosszú hangjelzés
után, a virtuális levegõ távozik a virtuális fõvezetékbõl. De térjünk vissza a Szent István
Egyetem másik neves elõadójához. SalgóNemes Károlyhoz. A nap utolsó két órájában a szakszervezetek társadalmi szerepét
és a szakszervezetek fontosságát boncolgat-

Királyi jogászkodás
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Gazdálkodj okosan

Csapatépítés játékosan

ta és tárta a hallgatóság elé, a már többek által ismert szakember.
A vacsora után két helyszínen folytatódott a nap. Többen a szimulátorra voltak kíváncsiak és szinte kiszippantották a levegõt a
szimulátor klímatizált sátrából, a társaság kisebbik fele az emeleti
társalgóban az aktualitásokról folytatott eszmecserét Németh László társaságában. Bizonyára voltak olyanok is, akik a zsíroskenyérhagyma páros társaságában, az izgalmakban bõvelkedõ B.L. döntõt választották. Hajnal négykor ezen az éjszakán is lehetett a sötétség vándoraitól egy-két monológot hallani az udvar felõl, de mit
tegyünk, ezt teszi a rendszertelen munkarend, ez a szokás hatalma, avagy bõvebben a vezényelt utazói munkarendrõl és annak
hatásairól. (Gyakorlati bemutató a rendszertelenségrõl, ill. hogyan
vészeljük át az éjszakát alvás nélkül. Elõadó: szabadon választott,
helyszín: az udvar, részvétel: fakultatív).
Harmadnap reggeli után Zsoldos Marianna, a MÁV ZRt. humánerõforrás igazgatója tartott tájékoztatót a MÁV csoport humán
kérdéseirõl, majd Zsákay László György a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezérigazgatója, a TRAKCIÓ Zrt-rõl és a megalakulása utáni történésekrõl, aktualitásokról és eseményekrõl adott tájékoztatást az egybegyûlteknek. Ezt követõen Kiss László elnök bezárta a rendezvényt és útjára bocsátotta a tudással felvértezett sereget (természetesen csak ebéd után).
Az utolsó két elõadás közötti szünetben a „nyalókánál” (MÁV
275 sor. gõzmozdony) az idén is elkészült a bizonyíték erejû fényképfelvétel és rögzítve lett a jelenlévõk személye az utókor számára.
Még ha e sorok írója ezen a fotón már
nem is látható, de ezelõtt két és fél évvel õ is
rajta volt egy ilyen csoportról készült felvételen, igaz akkor még nem, mint szervezõ, hanem mint hallgató, de azt hiszem, mi sem bizonyítja jobban, hogy az ilyen „jövõkutató”
képzéseknek igen is van létjogosultsága és
megéri belefektetni az energiát és idõt.
Gyüre Ferenc
Területi Ügyvivõ

erei
Az elnök emb

Oktatás, képzés
BGOK módra

Baloldali figyelem

Jobboldali figyelem
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megkérdeztük
Mi az ön véleménye a MOSZ
balatonboglári képzésérõl,
hogy érezte magát a rendezvényen?
Jámbor Attila mozdonyvezetõ, Gyõr
– Az ilyen jellegû képzéseket fontosnak tartom mert részben betekintést
enged a szakszervezeti munka sokrétûségébe, részben pedig reális képet
kaphatunk arról, hogy melyek azok az alapvetõ kommunikációs kérdések és technikák amelybõl megállapítható, hogy kibõl válhat jó vezetõ.
Ezen a területen az elméleti képzést kommunikációs helyzetgyakorlatokkal egészíteném ki. A kötetlen beszélgetések során új barátságok születtek, kicsivel közelebb kerültünk az egyébként elérhetetlennek, megközelíthetetlennek tûnõ szakszervezeti vezetõinkhez. Külön kiemelném
a BGOK vezetõének elõadását a mozdonyvezetõk képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatban. Osztatlan sikert aratott a mobil mozdonyszimulátor kipróbálásának lehetõsége, az új tesztrendszerû vizsgáztatásba
engedett beletekintést.
Véleményem szerint a személyes érintettség okán ezzel a témakörrel
szemben volt a legnagyobb a fogadókészség a kollégákban.
Összességében elmondható, hogy a jó szervezésnek a gördülékeny lebonyolításnak és kifogástalan ellátásnak köszönhetõen jól éreztem magam.
Köszönöm a szervezõk munkáját, valamint a tagcsoporttól kapott lehetõséget, örülök hogy résztvehettem a képzésen.
File László, mozdonyvezetõ, Miskolc
– Nagyon örülök, hogy itt lehettem. Igazán érdekes és nem kevésbé fontos témákat boncolgattunk. Úgy érzem a képzés után sikerül tisztábban
látni a dolgokat szakszervezeti kérdésekben. A programok is nagyon színesek és változatosak voltak, különös az elsõ este megtartott "csapatépítõ" tréning tetszett, valamint a kommunikációs elõadás kötötte le nagyon
a figyelmemet.
Összességében nagyon jól éreztem magam a 3 nap alatt. Az ellátás kiváló volt, a társaság szintén nagyon jó. Egyedül az idõjárással kapcsolatban
vannak negatív érzéseim, de sajnos azt nem lehet elõre leszervezni. Remélem jövõre is lesz ilyen képzés és akkor az idõjárás is jóváteheti a hibáját...
Köszönöm, hogy itt lehettem.

Nemestõl
szerepe Salgók
te
ze
ve
er
sz
Szak

MÁV csoportos humánkodás

Baranyai Gyula, mozdonyvezetõ, Debrecen
– Elõször járok ilyenfajta képzésen és nagyon pozitívak a tapasztalataim. Mind szakmai, mind a
csoportos foglalkozások nagyon magas színvonalon folytak. Külön szeretném megemlíteni a szimulátor kipróbálását. Nagyon jó volt kipróbálni.
Az elhelyezés és az étkeztetés 5-ös skálán 6-os.
Köszönjük a magas szintû szervezést.
A rovat felelõse:
Velkei Béla
területi ügyvivõ

Trakcionáltunk

A bátrak bátra
Kommunikáltunk Györke Gyöngyi segítségével
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Változott az Alapszabály
2008. május 7-én döntött a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének Küldöttközgyûlése arról, hogy összehívja
a Rendkívüli Kongresszust az Alapszabály halaszthatatlan módosítása okán.
Négyévente, a soros Kongresszus hivatott arra, hogy a MOSZ alapdokumentumait, többek között az Alapszabályt módosítsa. A körülmények
változása miatt nem várhattunk 2010.
évig a halaszthatatlanná vált módosításokkal, ezért május 28-án azt a
Rendkívüli Kongresszus megtette.
Tekintsük át, hogy milyen változásokat fogadott el a grémium. A tagsági
viszony keletkeztetése esetében nyitottabbá vált a szabályozás, lehetõséget téve arra, hogy bármely vasútvállalat mozdonyvezetõ tagsági viszonyt
hozhassanak létre a Mozdonyvezetõk
Szakszervezeténél. A szakma érdekvédelme fontosabb attól, hogy ki, hol,
melyik vállalatnál végzi tevékenységét.
II. 1. a./ Tagsági viszony keletkezése
A MOSZ tagjaivá válhatnak a MÁV
ZRt. és utódvállalatai, a GYSEV ZRt. és
utódvállalatai, valamint a Magyarország területén mûködõ más, vasúti
szolgáltatást, vagy vasúti (iparvasúti)
tevékenységet (is) ellátó társasággal (a
továbbiakban: vasúti társaság) munkaviszonyban álló, az alábbi munkakörökben dolgozó munkavállalók
A tagcsoportok szabadkezet kaptak
az Alapszabályon keresztül arra, hogy
egyéb gazdálkodó egységek vasúti tevékenységet ellátó munkavállalóit felvehessék tagjaik közé.
Tagcsoporti döntés alapján: az eddigiekben nem említett egyéb gazdálkodó egységek a/ pontban felsorolt munkavállalói, egyéb vasúti tevékenységet
végzõ munkavállalók lehetnek tagjai a
MOSZ-nak.
A kettõs tagság intézménye már jó
ideje vitatott kérdés volt a szakszervezeten belül. Az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselõ választások adták a végsõ lökést ahhoz, hogy ezen a
területen pontos szabályokat fogalmazzunk meg. El kell tudnia dönteni
minden munkavállalónak, hogy melyik szakszervezetben látja érdekei-

nek hatékony, eredményes képviseletét. A változtatás lehetõséget biztosít
arra, hogy ezt mindenki mérlegelje
belépéskor, vagy tagsági viszonya
mellett megfontolja másik tagsági viszonya létrehozását. Dönteni tudni
kell!
II. 1. d/ Kettõs Tagság: A MOSZ-ba
belépõ tag a belépéskor köteles más
szakszervezettel fennálló tagsági viszonyáról, betöltött tisztségérõl írásban
nyilatkozni. A másik szervezetben betöltött tisztségét az arra jogosító mandátuma megszûnéséig, de legfeljebb
hat hónapig töltheti be.
A MOSZ tagja más szakszervezetbe
nem léphet be.
A kettõs tagsággal rendelkezõ tagot a
tagcsoport a saját ügyrendjében meghatározott módon - legfeljebb 3 hónapos határidõ kitûzésével - a másik tagsági viszonya megszüntetésére kötelezheti, a határidõ eredménytelen elteltével a tagsági jogviszonya megszûnik
A pártoló tagság feltételei pontosításra
kerültek. Megnyílt annak lehetõsége
is, hogy a pártoló tagon kívül a rendes
tag is fizethessen pártoló tagsági tagdíjat.
Több olyan kérdés volt és van, melyet
a Tagcsoport saját maga szabályozhat
a MOSZ Alapszabályán belül. Ezeket
saját Ügyrendjében teheti meg.
II. 2. c utolsó bekezdése pontosításra
került. „saját tagcsoportja az ügyrendjében meghatározott módon, vagy a
küldöttközgyûlés - minõsített többséggel - kizárhatja a szakszervezetbõl. A
határozatot írásba kell foglalni.”
A Tagcsoporti Ügyrendben kell meghatározni minden olyan kérdést, mely
annak munkáját szabályozza.
Pontosításra kerültek a Tagcsoportok
jogai, illetve a Küldöttközgyûlés jogosultságai.
V. 1.g./ A tagcsoportok joga és kötelessége: pont felhatalmazza a tagcsoportokat megállapodások megkötésére, illetve helyi sztrájk kezdeményezésére
V. 4. d./ A Küldöttközgyûlés minõsített döntései közé felvette a szolidaritási sztrájk meghirdetésének jogosít-

ványát. A Küldöttközgyûlés határozatképességének szabályai egyértelmûen
leszabályozásra kerültek. kerültek..
V. 5. f../ mely szabályozza a vezetõ
tisztségviselõk választását, az alelnökök esetében pontosításra került. Jelölésük és megválasztásuk feltételeként államilag elismert felsõfokú iskolai végzettség került meghatározásra.
A továbbiakban nincs elõírva a jogi, illetve pénzügyi állami felsõfokú végzettség, hiszen a feltételek meghatározása a pályázatok kiírásakor történik meg.
Az élet rávilágított arra, hogy egyértelmûen kell szabályozni a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének határozathozatali szabályait.
VII. fejezet végén rögzítésre került a
Mozdonyvezetõk Szakszervezete határozathozatali szabályai.
Ahol az alapszabály, vagy a MOSZ bármely szabályzata többséget ír elõ,
azon az alábbiakat kell érteni:
szótöbbség: a leadott szavazatok közül (nem beszámítva a tartózkodásokat) a több egybehangzó szavazat
egyszerû többség: a leadott szavazatok (beleértve a tartózkodásokat)
több, mint 50%-a
abszolút többség: a szavazásra jogosultak több, mint 50%-a
minõsített többség: a leadott szavazatok (beleértve a tartózkodásokat)
több, mint 2/3-a
A felsorolt Alapszabály változtatásokat
a Rendkívüli Kongresszus három fõ
tartózkodása mellett elfogadta. A testület Kongresszusi határozattal megerõsítette dr. Király György urat a Küldöttközgyûlés titkára poszton. Az Rk.
Kongresszus másik határozatával a
KMvB megalakulása okán megszüntette a továbbiakban indokolatlanná
vált MOSZ munkavédelmi referens
beosztást.
A Kongresszus által elfogadott módosított Alapszabály kötelezettségeket
fogalmazott meg a Tagcsoportok és a
tagok számára is. Érdemes mihamarabb megismertetni tagjainkkal.
Kiss László
elnök
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szakmai kitekintés

Mozdonyvezetõ a tengerentúlról

Lassan már egy éve történt, hogy egy kedves vasutas ismerõsöm, megragadva egy hivatalos találkozás néhány szabad pillanatát, arra kért, hogy adjak egy amerikai barátja számára egy
magyar mozdonyvezetõ pólót. Gondoltam magamban, hogy jó
duma, ha így akar magának pólót szerezni, de hát mi bajom lehet, adtam egyet.
A napokban csörög a telefonom, s vasutas barátom keresett
meg, hogy amerikai kollégája az általam lassan egy éve átadott
ruhadarabot személyesen szeretné megköszönni. Miért ne! Találkozzunk! Találkoztunk elsõ alkalommal a MÁV vezérigazgatóságának egy irodájában. Itt ismertem meg Mentes Gábort, aki
valamikor magyar mozdonyvezetõ volt Miskolcon, majd Kaposváron, s egy kis idõ elteltével az Egyesült Államok egyik legnagyobb árufuvarozási vasútjának mozdonyvezetõjévé avanzsált.
Elsõ találkozásunk alkalmával a rendelkezésünkre álló rövid idõ
alatt ontottuk egymásnak a különbözõ információkat, s miután
pillanatok alatt eltelt a másfél óra, további találkozásban állapodtunk meg. Szoros programjába beillesztve elutazása elõtti
napon, a MOSZ székházban került erre sor. Érkezését követõen
vendégünk elismeréssel tekintett szét házunk minden zegzugában. Ezt követõen kezdtük meg a beszélgetést, melyen már Németh úrral együtt bombáztuk kérdéseinkkel vendégünket, aki
ezeket kitartóan, türelmesen tûrte, válaszaival újabb kérdésekre
serkentve minket.
Kezdtük a vasúttal. Gábor munkahelye a BNSF RAILWAY 40
ezer munkavállalót foglalkoztat, s az Egyesült Államok dél-nyugati területein végez árufuvarozási tevékenységet. Méretét tekintve a legnagyobbak között van nyilvántartva az Egyesült Államokon belül. Na de milyen árufuvarozás is ez? Elõlegként a léptékekrõl csak annyit, hogy általában 16-18 ezer tonnás vonatokat továbbítanak 4-6 mozdonnyal, 55-70 mérföldes sebességgel.
Gáborról. 1987-ben hagyta el Magyarországot, 1990. évben
költözött ki Houston városába egy néhány éves Németországi
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kitérõ után. A vasutas vénának köszönhetõen a „nagy lehetõségek” hazájában is mozdonyvezetõként szeretett volna elhelyezkedni, bár ezt még megelõzte néhány más szakmai próbálkozás, illetve a nyelv elsajátítása. De maradjunk a vasútnál. Lakhelyéhez közel a már említett BNSF vasútnál próbált szerencsét.
Ahhoz, hogy mozdonyvezetõ lehessen be kellett lépnie elõször
az ott mûködõ szakszervezetbe (Brotherhood of Locomotíve
Engineers and Trainmen)! Ezt a kötelezettséget az adott állam
jogszabálya határozhatja meg. (nagyon dicséretes).
A képzés feltételeirõl. Természetesen szigorú egészségügyi
feltételrendszernek kell megfelelni Amerikában is. Az orvosi alkalmasságit követõen egy általános intelligencia teszten mérik
fel a jelentkezõk képességeit. Ez nem okoz túl nagy erõfeszítést,
hiszen a jelentkezõk döntõen érettségivel és jelentõs számban
diplomával rendelkeznek. Elõszeretettel vesznek fel olyan embereket, akik valamilyen fegyveres testületnél (rendõr, katona)
dolgoztak már, hiszen, ezekrõl az emberekrõl azt feltételezik,
hogy fegyelmezett munkavállalókká válnak. A felvétel nem
mozdonyvezetõ munkakörre történik. A mozdonyvezetéshez
való „belépõ” az, hogy bizonyos ideig vonatvezetõként kell dolgoznia minden jelentkezõnek. A vonatvezetõi jogosultságot 3,5
hónapos képzésen szerezhetik meg a jelöltek. A vizsgát követõen második emberként utaznak a mozdonyvezetõ mellett,
mindaddig, amíg nem nyílik lehetõség mozdonyvezetõ tanfolyamra való beiskolázásukra. Ez az idõ a három hónaptól akár
több évig is terjedhet, annak függvényében, hogy van-e üresedés mozdonyvezetõ területen, hogy végzi munkáját vonatvezetõként, s mennyire sûrûn utasítja vissza a vezényléséket, stb. Mit
is jelent ez a visszautasítás? Szolgálat végeztével számítógépen
jelentkeznek le (interneten), s bejelölik, hogy a törvényes pihenõt követõen hány óra múlva tudnak újabb szolgálatot ellátni.
Telefonon történõ értesítés után egy-két órán belül kell megjelenni a munkavégzés helyén. Ezt a „behívást” különbözõ indokok alapján elutasíthatják, de néhány visszautasítást követõen
„elfelejtenek” többet szólni az illetõnek. Ennek viszont anyagi
következménye van. Tudni kell, hogy a bérezésük vonatok továbbításához kötõdik. Adott vonat A-ból B-be való eljuttatásának van egy fix bére. Minden vonatnak más az „ára”.
Térjünk vissza a képzéshez. Üresedés történik mozdonyvezetõ munkakörben, kollégánkat beiskolázzák mozdonyvezetõnek.
Mibõl is áll ez? Három hetes tanfolyam, ahol forgalmat, féket,
kicsit mozdonyt tanulnak, s szinte minden nap szimulátoron
gyakorolnak. A mozdonyt csak vezetési szinten kell ismerni.
(Nem „barkácsolhatnak” a mozdonyba) Az elméleti képzés
után felügyelet alatti utazásra kerül sor, amely négy hónapig
tart. A vasútvállalat összes vonalhálózatát bejárják ekkor, s a létezõ összes mozdonyt megismerik. Óriási hangsúlyt fektetnek a
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gyakorlati képzésre, mondhatnánk, hogy mozdonyvezetõktõl tanulják meg a szakmát igazából. A felügyeleti utazást egy két hetes elméleti összefoglaló
zárja, melynek legvégén, szimulátoron tesznek vizsgát. Amennyiben ez sikerül, még nem jelenti azt,
hogy önállóan vezethetnek mozdonyt. Ennek végsõ
feltétele, hogy az utazó mozdonyfelvigyázó felügyelete mellett vezessenek le egy szolgálatot. Amennyiben ez kielégítõen sikerült, megkapja a vezetési engedélyét, s innentõl mozdonyvezetõvé válik.
Érintettem már, hogy milyen vonatokat továbbítanak arrafelé. Honi mozdonyvezetõként félelmetesnek tûnnek az ottani adatok. A 120-140 kocsiból álló vonatok,
melyek hossza kb. 2,5 km, súlya majdnem eléri a húszezer tonnát, 80-110 km/h sebességgel közlekednek. A négy, esetenként
hat mozdonyt rádió távirányítással, nem kábeles távvezérléssel
mûködteti a mozdonyvezetõ az elsõ mozdonyról. A vonat teljes
személyzete a mozdonyvezetõ és a vonatvezetõ. A nálunk filmekbõl ismert fékezõ kocsik, melyek a vonatok végén voltak,
már nem léteznek. A hosszú vonatok és a több mozdony miatt
rádióadó-vevõ készülék érzékeli a vonat hosszának változását. A
jelentõs pályaszint különbségek miatt, a kocsik feltorlódása és a
vonat kinyúlása miatt több méteres különbségek is kialakulhatnak, melyet folyamatosan nyomon tud követni így a mozdonyvezetõ. A kocsik központi vonókészülékekkel vannak ellátva, de
ennek ellenére elõfordulnak vonatszakadások. Ezt hivatott ellenõrizni a vonatvég adóvevõ.

Nézzük, hogy miként is dolgoznak BNSF mozdonyvezetõi.
Telefonos kiértesítésre kell szolgálatba menni. A jelentkezési
helyrõl személyautóval viszik a kollégákat a vonat tartózkodási
helyére. Azt, hogy melyik vonat éppen hol tartózkodik egy GPS
rendszeren keresztül, folyamatosan követik. (ezt a MOSZ székházban is megnézhettük az interneten keresztül négy-öt perces
késéssel) Tizenkét óra a vezetéssel tölthetõ idõ. Ezt követõen minimum 8 óra szállodai pihenõt kell biztosítani. Ennek hossza attól függ, hogy mikor hívják újra vonathoz a mozdonyvezetõt. 16
óra várakozás után minden további órát 28 dollárral díjaznak,
amely egy szûkös órabérnek tekinthetõ.
A vezénylés kissé idegennek tûnik számunkra. Szolgálat végeztél, interneten jelentkeznek be, hogy a minimális pihenõt követõen mikortól tudnak ismét szolgálatba állni. A számítógépes
nyilvántartás alapján bárki, bármikor láthatja, hogy bejelentkezéskor hányadik a szolgálatra jelentkezõ mozdonyvezetõk között. A már említett GPS rendszeren nyomon tudja követni,
hogy az elkövetkezendõ órákban hány vonat van útban a váltási hely felé, s kikövetkeztethetõ a vonatok helyzetébõl, s a sorban elõtte lévõ jelentkezõ mozdonyvezetõk számából, hogy kb.
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mikor várható a kiértesítése. Mindent az interneten
dokumentálnak, papír alapon semmi nem történik.
Az elszámoláshoz szükséges minden adatot a mozdonyvezetõ tölti fel adott szolgálatáról a központi számítógépre.
Néhány szóban a szolgálatokról. Mint már említettem a vezetési idõ tizenkét óra, majd forduló állomáson pihenõidõ és ismét vezetés. A leírt számok alapján gyorsan kiderül, hogy havonta kb. 340-360 óra
távollétet produkálnak a mozdonyvezetõk, ami azt
jelenti, hogy adott hónap durván felét munkahelyen
töltik. A nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc
óra szórakozás csak hazai dalban létezik (létezik?). Nagyon kevés állomás van a vonalhálózaton. A vonatok „keresztezését,
több kilométeres forgalmi kitérõkön keresztül bonyolítják le. A
forgalom szabályozása jelzõrendszeren keresztül, rádióirányítás
mellett történik.
A szakszervezet szerepét már említettem. Mindennapi megélhetése miatt érdeke fûzõdik ahhoz a mozdonyvezetõnek,
hogy tagja legyen a szakszervezetnek. A tagdíj mértéke fix, havi
nettó 100 dollár, amely besorolástól függõen 1 % felett van szinte minden kollégánál. A jövedelmekbõl kiderül, hogy az amerikai mozdonyvezetõk jövedelme bõven meghaladja az ottani
szakmunkások keresetét, de nem szabad arról a tényrõl megfeledkezni, hogy mindezt félhavi otthontól való távolléttel keresik
meg. Ott is folyamatosan drágul az élet, ma már majdnem eléri
a 150 Ft-os csillagászati határt a benzin ára. (Itt jót mosolyogtam! Gábor az egy havi magyarországi tartózkodása alatt annyit
fizetett itthon benzinért, mint otthon egy év alatt)
A nyugdíjról annyit tudhattunk meg, hogy 30 éves vasúti
szolgálati idõ mellett 60 évesen teljes pénzért mehetnek pihenõre a Kollégák. Elõbb is lehet, de ez idõarányosan csökkenti a járandóság mértékét.
Vizsgákról. A vonatvezetõi vizsgát két, a mozdonyvezetõi vizsgát háromévente kell megújítani. Ez otthon, számítógép elõtt
történik esetleg web kamera elõtt, mely azért nem lát oda a lakás minden pontjára. Nem folytatnám! Az orvosi alkalmassági
vizsgálatokra szintén háromévenként kerül sor, kortól függetlenül. A beszélgetésbõl azt éreztem ki, hogy mind az orvosi, mind
a szakmai vizsgák sikertelensége a munkáltatónak is kellemetlen, tehát ritkán szoktak ezek sikertelenül zárulni.

Egy több órás beszélgetés eszenciáját néhány sorban összefoglalni nem egyszerû feladat. Gáborral abban maradtunk, hogy
tarjuk a kapcsolatot s a jövõben is, megosztjuk az érdekesebb információinkat mi is, Õ is kollégáinkkal. Ha lesz ilyen természetesen a Tisztelt olvasó is értesülni fog errõl.
Kiss László
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a jogtanácsos válaszol

Élettársak
2009. január 01-jével lép hatályba a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007.
évi CLXXXIV. törvény (továbbiakban: Törvény). A bejegyzett élettársi kapcsolatot
családjogi jogintézményként ismeri el ezzel
a jogalkotó, amely jogszabályban nem szabályozott kérdésekben a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV.
törvény (továbbiakban: Csjt.) házasságra
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Törvény szerint bejegyzett élettársi
kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezetõ elõtt együttesen jelenlévõ két, tizennyolcadik életévét betöltött személy személyesen kijelenti, hogy bejegyzett élettársi
kapcsolatban kíván egymással élni. A házasságtól két eltérõ feltételt határoz meg a Törvény, egyrészt a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését azonos nemû nagykorú személyek számára is megengedi, másrészt a
tizenhat és tizennyolc év közötti kiskorúak
a gyámhatóság elõzetes engedélyével sem
léphetnek bejegyzett élettársi kapcsolatra.
Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi
17. törvényerejû rendelet értelmében a bejegyzett élettársi kapcsolatokról külön anyakönyvet kell vezetni. Az eljárásra, valamint
a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezetõ illetékes, aki
elõtt a felek ez irányú szándékukat bejelentik. A felek ezen szándékát személyesen
kell bejelenteni az anyakönyvvezetõnél, aki
jegyzõkönyvet vesz fel errõl. Az élettársi
kapcsolat bejegyzése iránti eljárásban a bejegyzendõ adatokat, illetve az élettársi kapcsolat törvényes elõfeltételeit okirattal kell
bizonyítani.
Amennyiben a felek különbözõ nemûek,
és a nõnek rendezetlen családi jogállású
gyermeke van, az élettársi kapcsolat bejegyzését megelõzõ eljárás során a személyesen jelenlévõ férfi figyelmét felhívja az
anyakönyvvezetõ az apai elismerõ nyilatkozat tételének a lehetõségére. Ezt az apai elismerõ nyilatkozatot az élettársi kapcsolat
bejegyzéséig lehet megtenni, és azt nem lehet késõbb visszavonni. Az apai elismerõ
nyilatkozat alapján akkor lehet a gyermek
apjának tekinteni a férfit, ha a nyilatkozat
megtételétõl számított hat hónapon belül
bejegyzik az élettársi kapcsolatot.
A Törvény a bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásait nem határozza meg részletesen, csupán - mint fentebb már említettem
- visszautal a Csjt. rendelkezéseire, vagyis
ha törvény eltérõen nem rendelkezik, akkor
a házastársakra, illetve a házasságra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a bejegyzett élettársakra és a bejegyzett élettársi
kapcsolatra is megfelelõen alkalmazni kell.

Az új jogintézmény alapvetõ változást
hoz az öröklési jogi joghatás tekintetében.
A bejegyzett élettárs törvényes örökösként
azonosan örökölhet a házastárssal, vagyis
leszármazók hiányában a túlélõ bejegyzett
élettárs örökli az örökhagyó vagyonát, az
ági vagyonra (ági vagyonnak minõsül a hagyatékon belül például az a vagyontárgy,
amelyik az örökhagyóra valamely felmenõjérõl öröklés vagy ingyenes juttatás útján
hárult) pedig haszonélvezeti jog illeti meg.
Ezzel szemben, a leszármazók öröklése
esetén a bejegyzett élettárs haszonélvezetet
örököl.
A Törvény indokolása szerint a bejegyzett élettársakat mindazok az adójogi, munkajogi, szociális, honosítási kedvezmények
megilletik, mint a házastársakat, illetve
ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak rájuk is, mint a házastársakra - pl.: tanúvallomás megtagadásának joga, összeférhetetlenségi szabályok.
A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnik az egyik élettárs halálával, vagy ha az
élettársak egymással házasságot kötnek, valamint az élettársi kapcsolat megszüntetésével. A Törvény lehetõséget ad arra, hogy az
élettársak közösen kérjék bejegyzett élettársi kapcsolatuk közjegyzõ általi megszüntetését, amelynek akkor van helye, ha a
– azt az élettársak befolyásmentesen, közösen kérik,
– az élettársaknak nincs közös kiskorú és
nincs tartásra jogosult gyermekük, és
– az élettársak az õket egymással szemben
terhelõ, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint – az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével – az élettársi közös vagyon megosztása kérdésében megegyeztek, méghozzá közjegyzõi okiratban vagy
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban – a közokirat elkészítésére az a közjegyzõ is jogosult, aki megszünteti a bejegyzett élettársi kapcsolatot.
A közjegyzõi eljárás bevezetésével lehetõséget teremt a jogalkotó a bejegyzett élettársi kapcsolat egyszerû és gyors megszüntetésére, természetesen csak akkor, ha a
Törvényben meghatározott kérdésekben
egyezség jött létre az élettársak között.
A felek választása szerint a bejegyzett
élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló nemperes eljárás lefolytatására az a közjegyzõ illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmezõ élettársak utolsó közös
lakóhelye volt, vagy akinek az illetékességi
területén a felek valamelyikének lakóhelye
van. Amennyiben a kérelem elõterjesztésekor nincs belföldi lakóhelye a feleknek, az
élettársi kapcsolatot bejegyzõ anyakönyv-

§

vezetõ mûködési területe szerint illetékes
közjegyzõ folytatja le a nemperes eljárást.
Ha a közjegyzõ a felek egyezségét jóváhagyta, a bejegyzett élettársi kapcsolatot
végzéssel szünteti meg. A közjegyzõ által
jóváhagyott egyezség azonos hatályú a bíróság által jóváhagyott egyezséggel, amelynek azért van jelentõsége, mert az egyezségben foglalt kötelezettségek teljesítésének
az elmulasztása esetén nincs szükség külön
bírósági eljárás kezdeményezésére - a jogosult rögtön kérheti a közjegyzõ székhelye
szerint illetékes helyi bíróságtól végrehajtási
lap kiállítását. Fontos megemlíteni, hogy a
felek egyezségét jóváhagyó és az élettársi
kapcsolatot megszüntetõ végzés ellen nincs
helye fellebbezésnek és felülvizsgálati kérelem elõterjesztésének sem. A bejegyzett
élettársi kapcsolatot megszüntetõ végzés
alapján a közjegyzõ hivatalból - öt munkanapon belül megküldi a végzést az illetékes
anyakönyvvezetõnek - intézkedik a megszüntetés anyakönyvi bejegyzése iránt.
Véleményem szerint meg kell említeni
azt is, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatra tekintettel módosult a Csjt-nek az apaság
vélelmére vonatkozó rendelkezése. Ezek
szerint tehát, ha a nõ házasságának vagy
bejegyzett élettársi kapcsolatának megszûnése után újból házasságot kötött vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített, az
újabb házasságának vagy bejegyzett élettársi kapcsolatának fennállása alatt született
gyermeke apjának akkor is az újabb férjet
vagy a bejegyzett férfi élettársat kell tekinteni, ha a korábbi házasság vagy bejegyzett
élettársi kapcsolat megszûnése és a gyermek születése között háromszáz nap (a magyar jog szerint a vélelmezett fogamzási idõ
a gyermek születésének napjától visszafelé
számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt idõ) még nem telt
el. Ha azonban ez a vélelem megdõl, a
gyermek apjának a korábbi férjet kell tekinteni.
A bejegyzett élettársi kapcsolatban élõ
szülõk gyermeke - a szülõk megállapodása
szerint - az apának vagy az anyának a családi nevét viselheti, a közös gyermekeknek
azonban csak azonos családi neve lehet.
A Csjt. megállapítja, hogy a bejegyzett
élettárs köteles háztartásában eltartani a vele együtt élõ bejegyzett élettársának olyan
tartásra szoruló kiskorú gyermekét, akit bejegyzett élettársa az õ
beleegyezésével hozott a közös háztartásba.
dr. Király György
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területi hírek

Miskolc
A mögöttünk álló egy hónap történései közül, lényegében a
legfontosabb dolog, a Kollektív Szerzõdés Helyi Függelékének
tárgyalás sorozata, és annak megkötése volt.
Mint általában minden, ez sem ment simán. Nem is azért tulajdonképpen, mert a munkáltató nem lett volna hajlandó bizonyos kompromisszumokra, hanem azért, mert „felülrõl nyomást gyakorolva” szinte megtiltották a TVSZK vezetõknek,
hogy olyan helyi függeléket kössenek, amit „felülrõl” nem
hagynak jóvá.
Többször is tárgyaltunk, és a legutolsó helyi Függelék változatot június 12-én írta alá a MOSZ. A társ szakszervezetek nem
írták alá a függeléket. Érthetõ ez a magatartás, hiszen az új Helyi Függelék nem tartalmaz olyan kondíciókat a tagjaik számára, melyek a korábbi idõszakot jellemezték.
Mivel a munkáltató és a reprezentatív szakszervezet – azaz a
MOSZ – aláírta a helyi függeléket, úgy az érvényes és hatályos.
Sajnos az idõszakos vizsgáztatással kapcsolatban még mindig
nincs határozott egyértelmû álláspont – mármint a munkáltató
részérõl. Ahhoz képest, hogy 1998-ban én kezdtem
el/kezdtünk el foglalkozni a teszt rendszerû vizsgáztatással, ahhoz képest nagyon közel állunk az egykoron megálmodott
vizsgáztatási rendszer megvalósulásához. Több érintettnek
ugyanaz az elképzelése, mint a MOSZ-é,
de még mindig munkálkodnak a megrögzött „csak azért se legyen úgy” harcosai.
Már többször leírtam, hogy mire e sorok
megjelennek, már biztosabbat tudhatunk.
Személy szerint bízom abban, hogy ez
most valóban végre így is lesz! Remélhetõleg a közelgõ vasutas ünnepre végre pont
kerülhet az ügy végére. Úgy legyen!
Laczai lajos
területi ügyvivõ

Budapest-Kelet
– 2008. 05. 30-án hajnali 02 28 kor a Szolnok személypályaudvarra behaladó 45409-2 sz. nemzetközi tehervonatból feltehetõleg rakomány helytelen berakásából, vagy elmozdulás
miatt egy kocsi siklott és oldalára borult. Több kocsi sérült, és
a pályában is jelentõs kár keletkezett. A siklás egy olyan kité-

rõn következett be ahol már ÉVEK óta 10 km/h sebességkorlátozás van bevezetve. A vonat sebessége 10 km/h volt, ezért a
mozdonyvezetõ kolléga minden bizonnyal nem hibáztatható.
A pálya helyreállítása után „természetesen” megmaradt a sebességkorlátozás!
– Június 5–10-ig a szolnoki tagcsoport delegációja (hat mozdonyvezetõ kolléga) látogatást tett Németországban, ahol
Oldenburgi barátaink, az ottani mozdonyvezetõk gondoskodtak igen bõséges programról és minden egyéb földi jóról. A viszontlátogatásra aug. 14 és 19 között kerül sor.
– Balassagyarmat térségében a Nemzeti Közlekedési Hatóság
visszafordított Szlovákiába több tehervonatot, amit egy szlovák
magánvasút akart közlekedtetni. A vontatójármûveken szolgálatot teljesítõ szlovák mozdonyvezetõknek nem volt Magyarország területére érvényes jogosítványuk!
– Jelentõs javulás következett be a személyszállításban – igaz
egyenlõre csak a hétvégeken – a 80. a. vonalon Budapest–Hatvan viszonylatban, mivel a MÁV START elkezdte közlekedtetni új villamos motorvonatait. Több hatvani kolléga rendelkezik
ezekre a vonatokra típusismerettel, remélhetõleg rövid idõ
múlva Õk is fognak ilyet továbbítani.
– Ha nehezen is, de remélhetõleg mégis elkezdõdik a budapesti TVSZK vezetõje és a terület tagcsoportjai közötti tárgyalássorozat a KSZ Helyi Függelékének megkötésének tárgyában.
A terület egyértelmû véleménye, követelése, hogy Németh
Zoltán Úr minden tagcsoporttal tárgyaljon.
– A MOT találkozóra a jegyek leosztásra kerültek. A résztvevõknek jó szórakozást, a rendezõknek sikeres lebonyolítást kívánok!
– Két, engedély nélkül közlekedõ vonatot tartóztattak fel péntek hajnalban Ipolytarnócon; a szerelvényeket üzemeltetõ vasúttársaságok jelentõs bírságra számíthatnak. Mindkét vonat
szlovák vasúti társaságoké volt, a mozdonyvezetõk nem rendelkeztek magyarországi vonalismerettel és vezetõi engedélylyel. A szerelvények nem bírtak a magyar vasúti pálya használatára jogosító menetvonal-engedéllyel, a vasúttársaságoknak
pedig nem volt mûködési engedélyük és
biztonsági tanúsítványuk. A Nemzeti Közlekedési Hatóság szerint ezen okmányok
hiánya fokozott közlekedésbiztonsági kockázatot jelent. A vonatokat üzemeltetõ
vasúttársaságok jelentõs bírságra számíthatnak. A hatóság a hasonló esetek megelõzése érdekében tovább fokozza ellenõrzéseit ezen a területen
Velkei Béla
területi ügyvivõ

Szeged
El a kezekkel a Helyi Függelékektõl!
2008. január 1-én megalakult a MÁV új szervezeti egysége a
MÁV-Trakció Zrt. Az elvileg minden téren önálló vállalatnál
2008. április 15-én aláírásra került a Kollektív Szerzõdés. Az
aláírást követõen 30 napon belül kellett volna megkötni a Helyi Függelékeket. Ez sajnos a mi területünkön – Szeged – sem
sikerült. A tárgyalásokat, egyeztetéseket pedig elkezdtük idõben. Összességében 3 napon keresztül, közel 20 órát tárgyaltunk, vitatkoztunk, próbáltuk meggyõzni egymást a vélt iga-
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zunkról. A munkáltatót Budapestrõl segítették, egy egységes
KSZ HF „kaptafával”, amibe csak a telephelyek neveit kellett
volna beírni helyesen. Ezt a segítséget kollektíven, a területünkön mûködõ szakszervezetek, MOSZ tagcsoportok elutasították, mondván, ez így nem Helyi Függelék lesz, még csak nem
is Területi Függelék, hanem egy Budapest központ által készített megállapodás, ami messze nem az, aminek hívják. Arról
nem is beszélve, hogy diktátumszerûen, ne határozzák meg
központilag Budapestrõl, hogy Szeged területen (hét vontatásszolgáltatási telephely) mik azok a helyi sajátosságok, szabályozni valók, amiket be kellene venni a Helyi Függelékbe, s kik
legyenek az aláírók. A KSZ egyértelmûen fogalmaz, hogy miben kell, és miben lehet megállapodni, s kik kötik a Helyi Függeléket. A több napos egyeztetések során megállapodás közeli állapot alakult ki. (legalábbis mi azt hittük, hogy ez így van,
bár itt is igaz a mondás, hogy hinni csak a templomba szabad.
Mi pedig a MÁV-TRAKCIÓ-nál dolgozunk) Az utolsó tárgyalást
úgy kezdtük, hogy aláírással zárjuk a napot, s Szeged területen
minden telephelyre vonatkozóan lesz KSZ HF. Na ez nem jött
be, ahogy mondani szokták. Történt ugyanis, hogy az aláírásra
kész szerzõdést (mind két fél által elfogadott), a munkáltatónak
fel kellett küldeni Budapestre, jóváhagyásra. Mondanom sem
kell, hogy nem fogadták el, mondván, hogy eltér a központi
„kaptafától”, s tele van hibával. Kértük a Budapesti „revizorokat”, hogy mondják meg mik a hibák benne, de ez a mai napig nem történt meg! A tárgyalásokat újra kezdtük, lassan ismét aláírásra kész állapotban vagyunk, de vajon a „revizorok”
el fogják e fogadni az újabb változatot?
Elgondolkodtató, hogy több évtizedes vasutas, gépész múlttal
rendelkezõ, felelõs TVSZK vezetõk, nem kapnak önálló jogot,
„szabadkezet” Helyi Függelékek kötésére. Pedig, ha az emlékezetem nem csal, nem az elsõt, nem a harmadikat kötik, hanem a sokadikat. Az elmúlt években aláírt KSZ Helyi Függelékek is jogszerûek voltak, s mindig idõben meg tudtunk állapodni. A segítségnyújtást nem kellene összekeverni a diktátummal. A Helyi Függelékeknek sajnos az a tulajdonságuk,
hogy az adott munkáltatói jogkör gyakorlása szerint elhatárolt
szervezeti egységekre és ezek munkavállalóira vonatkoznak. A
munkáltató nevében a szervezeti egység vezetõje, a munkavállalók nevében a szakszervezetek helyi szervezetei kötik.
Meggyõzõdésem, ha hagynák önállóan
tárgyalni a munkáltató képviselõit, ha nem
lennének közvetlen kézi vezérlés alatt a
tárgyalások során, már régen túl lennénk a
megállapodás megkötésén, s lenne Kollektív Szerzõdés Helyi Függelékünk.
Mert lehet, hogy a munkáltatónak hamarabb fog hiányozni a függelék, mint nekünk mozdonyvezetõknek!
Baráth Géza
területi ügyvivõ

Sopron
Végtelen történet, avagy bértárgyalások GYSEV módra
Az utóbbi idõben egymásnak ellentmondó, sárdobálástól, valótlan állításoktól, csúsztatásoktól sem mentes hírek, közlemények és nem utolsó sorban pletykák láttak napvilá-
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got munkahelyünkön, ezért fontosnak tartunk tisztázni bizonyos
kérdéseket, hogy világosan látható legyen, mirõl is szól az utóbbi hónapokban a pénzünk köré kerekedõ szappanopera.
A történet röviden:
A KSZ és bértárgyalásokra mindenki nagy várakozással tekintett,
ígéretek, fogadkozások, ahogy ezt ilyenkor szokás.
„Amennyiben a 2008. január elején folytatódó tárgyalások során
továbbra sem lesznek eredmények, úgy a GyDSZSZ Vállalati Választmánya mérlegelni fogja 2008. január hónap második felében egy figyelmeztetõ sztrájk megtartását.” (GYDSZSZ Hírek,
2007.12.12.)
Nem tudni, ez a kijelentés mennyire hangzott hitelesen egy
olyan szakszervezet tollából, amely még sosem tartott munkabeszüntetés tagjai bérének emelése érdekében.
Balla Úr a Kisalföld címû megyei napilapban is nyilatkozott
(2008.02.06.), miszerint „nálunk az elmúlt évben gyalázatos hatszázalékos volt az emelés –, ezért ragaszkodunk ebben az évben
a tíz százalékhoz”. Nem tudni ezt ki mennyire vette komolyan,
mindenesetre a lap olvasói akár úgy is gondolhatták, hogy ezek
a szavak valós szándékot tükröznek. Mi, GYSEV dolgozók, aligha.
Február 22-én aztán megszületett az a megállapodás, melyet a
Mozdonyvezetõk Szakszervezete nem fogadott el, így egyoldalú munkáltatói intézkedésként (egyébként teljesen jogszerûen)
lépett életbe. Ez a megállapodás a február 22-i GyDSZSZ hírek
szerint 8% béremelkedést jelent. Mi inkább a 9/2008. számú
Vezérigazgatói Utasítást tekintjük a kérdésben mérvadónak,
mely azt mondja: „A GYSEV Zrt. magyar üzemágánál 2008. január 01. napjától az alapbéremelés mértéke átlagosan 6,0%.”
Szintén a február 22-i GyDSZSZ hírekben szerepel, hogy „A
GyDSZSZ és a VSZ kérte a munkáltatót, hogy a munkavállalókat
pozitívan érintõ változtatásokat 2008. január 1-tõl egyoldalúan
vezesse be annak ellenére, hogy a megállapodást a MOSZ nem
írta alá, mert erre a munkáltatónak jogi lehetõsége van. A munkáltató a GyDSZSZ és a VSZ kérésével egyetértett, és kijelentette,
hogy a 2008. évi KSZ tárgyalásokat befejezettnek tekinti.” (Balla
Úr tehát elégedetten állt fel az asztaltól a nem is oly régen általa még gyalázatosnak titulált hat százalékról szóló egyezség aláírása után.)
Nem tekintette azonban befejezettnek a kérdést a MOSZ, és a
történet itt kezd érdekessé válni. Hiszen mindannyian tudjuk,
hogy mozdonyvezetõk összefogása következtében, az erõs
sztrájkfenyegetettség hatására munkáltatónk végül hajlott a
MOSZ javaslatainak elfogadására, így április 22-én a már ismert
megállapodás született, melyet a munkáltató szintén egyoldalú
intézkedés keretében kívánt életbe léptetni, és amelyet érthetetlen okokból a GyDSZSZ megtámadott, jogi lépéseket is fontolgatva. Kifogásának indokai többek között:
„Szakszervezetünknek továbbra is az az álláspontja, hogy
amennyiben a GYSEV Zrt-nek lehetõsége van arra, hogy a munkavállalóit plusz juttatásban részesítse, úgy az nem korlátozódhat
egy foglalkoztatási csoport bizonyos részére(…)”
„A GyDSZSZ közölte a munkáltatóval, hogy a munkavállalók jövedelmi viszonyait érintõ megállapodás csak valamennyi reprezentatív szakszervezettel történõ megállapodás keretében lehetséges.”(GyDSZSZ hírek, 2008.04.28.)
(Található még a kérdéses hírlevélben néhány vitatható állítás,
ezeket azonban most terjedelmi okokból nem kívánjuk részletezni.)
Utóbbi kijelentés eleve érthetetlen, hiszen két hónappal korábban pont õk kötöttek egy reprezentatív szakszervezet kihagyásával külön megállapodást…
Késõbb valószínûleg a GyDSZSZ szembesült azzal, hogy a
GYSEV – MOSZ megállapodás jogilag ugyanúgy nem támadha-
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tó, mint az, amelyet korábban õ kötött a céggel, így visszatáncolni látszik támadásából. A munkáltató egyik képviselõjének
megfogalmazása szerint, „a kifogás kimúlt” és ezt a GYDSZSZ
jelen lévõ képviselõi nem kommentálták. Kifogásának egyetlen
kézzelfogható következménye az, hogy a munkáltató erre hivatkozva tartotta vissza a megállapodásban foglalt juttatások kifizetését, legalábbis a helyzet a mai napig (2008. 06. 10.) így fest.
Látható az, hogy a GyDSZSZ támogatottságának, illetve a támogatottság maradékának megõrzése, a GyDSZSZ „versenyben
tartása” a szakszervezetek között alapvetõ vállalati érdek, így
lépniük kellett. Ennek köszönhetõen készült egy következõ javaslat, melyben a GyDSZSZ további juttatásokat kért (többek
között olyat is, melyet egy az egyben, a korábban támadott
MOSZ megállapodásból emelt át!), és kapott. A 9/2008. számú
Vezérigazgatói Utasítás módosítási javaslatában foglaltak szintén
csak a dolgozók egy részét érintik, azaz újfent önmagát hazudtolta meg a GyDSZSZ vezetõsége. Lényegét tekintve azonban
nyilvánvalóan csak a MOSZ farvízén hajózva tudott eredményeket felmutatni (bár az is lehet, hogy épp ez által kerültek lépéskényszerbe, azaz olyan juttatásokért lettek kénytelenek harcolni, melyek korábban eszükbe sem jutottak, vagy nem tartották
ezeket fontosnak).
Mint szakszervezet, a MOSZ minden olyan megállapodást támogat, mely a cég dolgozóinak, – és itt érdektelen, hogy MOSZ
tagokról van-e szó, vagy sem –, plusz juttatást, jövedelmet jelent. Vegyük azonban észre, hogy a GyDSZSZ által most elért
eredmények nem születtek volna meg, ha a MOSZ februárban
aláírja a KSZ-t, hiszen a másik két szakszervezet azzal a megállapodással már egyszer lezártnak tekintette a bérvitát.
További tanulsága az ügynek, hogy van pénz a vállalatnál, de
csak annyit fognak bérköltségre fordítani, amennyit feltétlen
muszáj, ahogy azt manapság szokás. A munkavállalókon is múlik, mennyit akarnak, és mennyit képesek kiharcolni maguknak.
Mindezek ellenére ez a „rálicitálós játék” most a mozdonyvezetõk elõnyére szolgált.
A valódi célunk azonban az, hogy egy átlátható, korrekt, minden mozdonyvezetõ számára elfogadható bér- és juttatásrendszer
kerülhessen bevezetésre a GYSEV Zrt-nél.
Ezen dolgozunk, és ehhez kérjük kollégáink
támogatását, hiszen eredményt eddig is,
ezután is csak egységes fellépéssel tudunk
elérni.
Vas László
területi ügyvivõ

Debrecen
– Június 12-én maratoni hosszúságú (öt órás) egyeztetés után
aláírtuk a Debrecen TVSZK területére érvényes Kollektív Szerzõdés Helyi Függelékét. Mint az a tárgyalás során kiderült, Központvezetõ úr nálunk lényegesen jobban felkészült, ugyanis a
táskájából idõnként elõkerült egy legalább negyed liter kávét és
egy fél liter citromos teát tartalmazó üveg is. De azért álltuk a
sarat. Végül mind a két fél kompromisszum készségének köszönhetõen sikerült a 12 oldalt aláírásra alkalmassá gyúrni.
– A püspökladányi kollégák június 18-án ismét megrendezték
az immár hagyománynak mondható gyermeknapira keresztelt,
de nem csak gyermekeknek szóló családi programjukat a strand
területén, melyre a debreceni kollégákat is meghívták.
Az igen gazdag programokon kívül: ugráló-vár, mászó-fal, rodeó, szumó birkózás, rendõrségi bemutató, tombola-sorsolás,

íjász verseny, motoros ügyességi bemutató,
fõzõverseny, természetesen ételbõl és italból sem volt hiány. A jó hangulatot a néha
nyakunkba zúduló nyári zápornak sem sikerült elrontania. A rendezõk fáradtságos
munkáját ezúton is köszönjük szépen.
Liszkás Sándor
területi ügyvivõ

Debrecen-Kelet
– Május 20-22. között a „fiatal” tagság számára rendezett képzésen négy fõ képviselte a területet. Mátészalkáról és Záhonyból egy-egy, Nyíregyházáról pedig kettõ fõ vett részt a képzésen. Minden bizonnyal fogják majd tudni kamatoztatni az itt
hallottakat a jövõben.
– Május 23-25 között került megrendezésre a MOSZ kupa középdöntõje Békéscsabán, ahol a záhonyi csapat a debreceni
döntõbe jutott. Reméljük egyszer már sikerül elhozni azt a fránya kupát!
– 2008. május 30-án kezdõdött el a Helyi Függelék tárgyalása
a TVSZK Debrecen mûködési területén lévõ szolgálati helyekre
vonatkozóan. Az elsõ tárgyalási nap inkább volt nevezhetõ formális egyeztetésnek, mintsem érdemi munkának. A munkáltató, a humán vezetés nyomására, csak a saját szája íze szerint
szerette volna áldását adni a HF-re. Természetesen ezen a napon nem született megállapodás, hiszen az érdekvédelmi oldal
javaslataiból semmi nem köszönt vissza az ott megkapott
anyagban. A következõ tárgyalási napon, június 12.-én viszont
változott a helyzet és közel öt órás vajúdás után megszületett az
új Helyi Függelék!
– 2008. június 09-én hosszantartó betegség után, 52. életévében elhunyt Szendrei Péter, nyugdíjas záhonyi kollégánk! Ez
év februárjában volt a nyugdíjas búcsúztatója, de már sajnos
oda sem tudott eljönni a betegsége miatt.
Június 13-án mozdonykürtök harsonájának
közepette helyezték örök nyugalomba
Komoróban.
– A nyárra minden MOSZ tagnak kívánok
sikeres nyaralást és kellemes kikapcsolódást! Kívánom mindenkinek, hogy a lehetõ
legjobban érezze magát a nyaralása alatt
(természetesen, ha megy nyaralni)!
Gyüre Ferenc
területi ügyvivõ
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Pécs

Hatvan éves a kistestvér

– Ahogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél az összes területen így a
Dél-Dunántúlon is hosszú egyeztetéseken át nagy kompromisszumok árán, de megszületett a KSZ Helyi Függelék.
Az aláírásra nem jelentek meg a társ reprezentatív szakszervezetek képviselõi. Hála Istennek a MOSZ képviselõi példás módon helytálltak más munkavállalói csoport érdekében is, így az
elfogadásra került, a munkáltató jegyzõkönyvben rögzítette a
többiek hozzáállását. Természetesen a MOSZ mivel az ÜTválasztásokon 90% felett teljesített, ezért a helyi függelékünk
hatályos. A többi szakszervezetre kíváncsi leszek, hogy magyarázza passzív magatartását, saját tagsága elõtt.
– A munkáltató szóbeli ígérete ellenére sajnálatosan még mindig elõfordul területünkön a mínusz órára tervezés. Bízom
benne, hogy nem kell bírósági úton jogos követelésünknek érvényt szerezni.
– Életbe lépett a MÁV nyári menetrendje, de a munkáltató
nem egyeztetett a személyzeti fordulókban, és a nagykanizsai
telephely vezetõje még a TVSZK vezetõjét is félrevezette azzal
az információjával, hogy minden rendben van és egyeztetett a
helyi MOSZ tisztségviselõkkel.
(Megjegyezném, nem egy fair viselkedés volt a TVSZK vezetõjével szemben, hisz õ munkakörébõl közös megegyezéssel július elsejétõl felmentette és lehetõséget biztosított számára egy
más, de MÁV-os jobb beosztás elnyeréséhez.)
Természetesen a következménye a késõbbiekben az lesz, hogy az emiatt felmerült
plusz bérjellegû költségek jelentkeznek és
majd vitatkoznia kell a mozdonyvezetõnek és a szakszervezet tisztségviselõinek az
elmaradt pótlékok ügyében.
No comment…

2008 nyarán fennállásának hatvanéves évfordulóját ünnepli a Gyermekvasút.
Ez alkalomból 2008. július 31-én csütörtökön
négy napon át tartó, színes
rendezvénysorozat kezdõdik.
Úttörõváros állomás az átadást
A Gyermekvasút törtékövetõen.
net azonban nem az átadás
napján, de nem is az építkezés megindulásakor kezdõdött. A vasút építését 1947. november 17-én jelentették be. Az építkezést 1948. április 11én kezdték meg. Az elsõ szakaszt 1948. augusztus 31-én, a
teljes vonalat 1950. augusztus 20-án adták át.

Dörnyei Szilárd
területi ügyvivõ

A Kormány 2008. június 6-án
megszüntette
a Magyar Vasúti Hivatalt
A Kormány 156/2008 (VI.6.) rendeletével megszüntette a 2006. január 1. az Országgyûlés törvényi rendelkezése alapján létrehozott Magyar Vasúti Hivatalt, és
egyúttal felmentette Antal Dánielt, a Hivatalnak a miniszterelnök a 2/2006 (I.13.) ME határozata alapján hat
évre kinevezett elnökét.
A Hivatal szervezeti jogutódja 2008. július 1-tõl a
mûszaki, biztonsági kérdésekkel foglalkozó Nemzeti
Közlekedési Hatóság.
A MÁV ZRt. és utódvállalatainak székházain a fekete
zászló kitûzése elmaradt.

munkavédelem

Biztonságban érezhetjük-e
magunkat munkahelyünkön?
A veszélyes munkahelyek
többletköltségeket rónak
az európai munkáltatókra
és munkavállalókra.
Az Európai Unióban
óránként átlagosan 17 polgár hal meg munkahelyi
balesetek vagy foglalkozási
megbetegedések következtében. A sérült és beteg munkavállalók, és a betegségük felett aggódó vagy elvesztésüket gyászoló családtagok szenvedése természetesen nem fejezhetõ ki
pénzben. Ha azonban a dolog pénzügyi oldalát nézzük, meg
kell állapítanunk, hogy a fizetett betegszabadság, a baleseti
költségek, a kártérítések és a biztosítási díjak súlyos terheket
rónak a munkáltatókra. A munkahelyi balesetekbõl és foglalkozási megbetegedésbõl eredõ anyagi terhek az érintett munkavállalók és családtagjaik esetében is jelentõsek, az egészségügyi ellátás költségeit pedig társadalmunk egészének kell fedeznie. Európa egész egyszerûen nem engedheti meg magának, hogy dolgozók milliói essenek ki a munkából betegség
vagy baleset miatt.
Az utóbbi idõkben riasztó statisztikák láttak napvilágot a témában. Válaszul az Unió kétéves európai kampányt indít a
munkahelyi egészségvédelem javítása céljából. Az Európai
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
(OSHA), a kampány társszervezõje szerint a megoldást a megelõzés jelenti, megfelelõ munkahelyi kockázatértékelés segítségével pedig a legtöbb baj elkerülhetõ.
A munkaadóknak erkölcsi és jogi kötelességük, hogy alkalmazottaik testi épségének és egészségének védelmérõl gondoskodjanak. Az EU–OSHA kampány arra hívja fel a dolgozók, vállalatok és az érintett szervezetek figyelmét, hogyan lehet a veszélyeket idejében felismerni, a kisebb vállalkozásokat
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pedig arra buzdítja, hogy házon belül
maguk végezzenek kockázatfelmérést és
készítsenek kockázatmegelõzési tervet. A
szervezõk a hangsúlyt a legveszélyesebb
területekre – az építõiparra, az egészségügyre és a mezõgazdasági ágazatra – helyezik.
Az elsõ lépést a problémák és kockázatok azonosítása jelenti, legyen szó a
munkafolyamatok során használt anyagokról és eszközökrõl vagy éppen a
munkamódszerekrõl. Ebben a feladat-

ban a dolgozók is segíteni tudnak. Azt is
fontos felismerni, hogy a munkahelyeken
kik a legveszélyeztetettebb alkalmazottak. Példának okáért a gyermeket váró
nõk, valamint a fogyatékkal élõ és az
egészségügyi problémákkal küzdõ munkavállalók mindig kiemelt figyelmet érdemelnek.
Az OSHA tanácsait érdemes megfogadnunk: kerüljük a veszélyes helyzeteket, alkalmazzunk minél biztonságosabb
módszereket és anyagokat, tartsunk lé-

pést a technikai fejlõdéssel, gondoskodjunk az alkalmazottak megfelelõ képzésérõl és tájékoztatásáról, és dolgozzunk
ki eljárásokat a hatékony megelõzés érdekében. A vállalatoknak meg kell érteniük, hogy a munkahelyi biztonság célját
szolgáló befektetések elõbb-utóbb megtérülnek. Az egészséges, munkájukat
kedvvel végzõ emberek eredményesebben dolgoznak, ez pedig javítja az európai vállalkozások versenyképességét.
Forrás: Európai Bizottság honlapja

Elfogadás elõtt a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. stratégiája
– Tájékoztató a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vállalati céljairól –
Elkészült a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. stratégiájának tervezete,
mely várhatóan a következõ napokban kerül elfogadásra. A
stratégia arra keresi a választ, hogy lehetséges-e a vontatási
társaságot érõ versenynyomást kedvezõ módon befolyásolni, valamint, hogy van-e lehetõség fenntartható versenyelõnyt teremteni? A stratégia négy pilléren, a közszolgáltatási finanszírozás stabilitásának támogatásán, az értékesítés
növelésén, a mûködési hatékonyság javításán, valamint a
szolgáltatási színvonal növelésén nyugszik.
A következõkben a stratégia legfontosabb elemeit ismertetjük.
Hazánk Európai Unió-s csatlakozása, majd a 2005-ben elfogadott vasúti közlekedésrõl szóló törvény hatására jelentõsen
átalakult a magyar vasutakat szabályozó intézményrendszer,
amely megteremtette a vasúti infrastruktúrához való szabad
hozzáférést, és az operátorok közötti verseny lehetõségét. Az
árufuvarozás liberalizálása megtörtént és jelentõs ütemben halad a személyszállítás nyitottá tétele, amely elsõ fázisban
(2010-ben) a nemzetközi közlekedésben válik szabaddá. A
közszolgáltatást is magába foglaló belföldi személyszállítás liberalizációja szintén folyamatban van.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. potenciáljának és üzletfejlesztési lehetõségeinek számba vételekor célszerû tudatosítani magunkban, hogy – sok más mellett – a vontatás is alapvetõen piaci
tevékenység. A megrendelõknek – mind a személyszállításban, mind az árutovábbításban – egyre inkább meg van a lehetõsége arra, hogy a vontatási tevékenységet más forrásból
biztosítsák. Így a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. is egyre inkább a vontatási piacon kiélezõdõ versennyel kénytelen szembe nézni.
A MÁV-TRAKCIÓ akkor tudja piacát megtartani, ha a szolgatatásainak ár/érték aránya – a méretgazdaságosságából, és
piaci múltjából adódóan – elõnyt kínál a megrendelõinek az
alternatív vontatási lehetõségekkel szemben. Éppen ezért a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. most elkészült stratégia-tervezetének kidolgozása során az egyik legfõbb cél a meglévõ versenyelõnyök feltárása, azok megtartása, valamint – mûködési hatékonyságának további javítása révén – a társaság versenyképességének és piacszerzõ lehetõségeinek további fokozása.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. stratégiája az uniós szabályozásokból,
a magyar közlekedési kormányzat vonatkozó határozataiból, a
tulajdonosok (MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt.) stratégiából, valamint a kormány „Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégiájá”ból kiindulva jelöli ki az irányokat. Ez utóbbi stratégia megha-

tározza a hazai közlekedési rendszer alapvetõ irányait. A kormány vasúti közlekedési alágazati stratégiája ebbõl vezeti le a
vasúti szektorra vonatkozó elképzeléseket, amelyeknek célkitûzése a vasúti közlekedés részarányainak növelése, a szolgáltatási színvonal növelése, a versenyhelyzet javítása. Ennek eszköze az infrastruktúra és a gördülõállomány fejlesztése, az ütemes menetrend bõvítése, a szolgáltatói kultúra
javítása és szolgáltatás-orientált intézkedések megvalósítása.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. stratégiája négy pilléren, a közszolgáltatási finanszírozás stabilitásának támogatásán, az értékesítés
növelésén, a mûködési hatékonyság javításán, valamint a szolgáltatási színvonal növelésén nyugszik. A stratégiában a teljesítményorientált mûködés, a belsõ adottságok erõsítése, a
munkatársak tudásának folyamatos megújítása, a foglakoztatás biztonságának megteremtése és a lelkiismeretesen
végzett munka elismerése hangsúlyos elemként jelenik meg.
Ennek érdekében a MÁV-TRAKCIÓ folyamatosan fejleszteni
kívánja rendelkezésére álló eszközeit és humán erõforrását,
versenyképességre fókuszáló mûködési kultúrát kíván megteremteni.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a hagyományos vasúti értékek tisztelete mellett az önálló, piaci viszonyok közt gazdálkodó
cég célkitûzéseinek, értékeinek megismertetését és elfogadtatását kiemelten fontosnak tartja. Ennek érdekében a
társaság az új értékeket – így pl. a piaci szemléletet és az
ügyfélorientált magatartást – tudatosítani kívánja munkavállalóiban. Mindemellett a társaság biztosítani kívánja humán rendszereinek (karrierút, teljesítményértékelés, ösztönzés) hatékony mûködtetését is.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. humánerõforrás politikájának célja
a magas szintû munkaerõ biztosítása, és az ehhez szükséges
foglalkoztatási feltételek (bér, juttatás, munkaidõ) teljes körû megadása. A társaság humán stratégiája egyebek mellett a
munkavállalók utánpótlásának biztosításával összefüggõ terveket, a karriertervet, valamint a munkavállalók képzésének folyamatos és hatékony fejlesztését is magában foglalja.
A MÁV-TRAKCIÓ stratégia-tervezetében fontos célként szerepel, hogy mozdonyvezetõinek képzése gazdaságosan,
eredményesen és hatékonyan történjen. A mozdonyvezetõk
képzését OKJ-s vagy államilag akkreditált képzéssé kívánja tenni, a képzések költségeinek finanszírozásához pedig további
forrásokat szeretne bevonni a vontatási társaság.
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A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. piaca és erõforrásai a vonatvezetési szolgáltatás (idegen eszközön végzett vontatás)
tekintetében stabilak. A MÁV-TRAKCIÓ célja rövidtávon a mozdonyvezetési szolgáltatásban betöltött domináns szerepének megtartása, hosszabb távon pedig a
vontatási piac „uralása”, a vontatási jármûállomány
fejlesztésén, illetve a jármûvek birtoklásán keresztül.
A vontatási szolgáltatás hatékonyságának növelése
érdekében a MÁV-TRAKCIÓ korszerû szervezési
rendszereket: Vontatás Tervezési és Irányítási Rendszert (VTIR, MB.Rail), valamint Elektronikus Menetigazolványt (EMIG) kíván alkalmazni. A VTIR részét képezõ mozdonyfedélzeti berendezések felszerelése
2008. februárjában már megkezdõdött a dízel jármûvekre. A Vontatás Tervezési és Irányítási Rendszer jelenleg tesztfázisában üzemel, az „éles” indulásra a társaság tervei szerint 2008. július elsejével kerülhet sor.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mozdonygazdálkodási stratégiája a jármûtípusok, altípusok számának csökkentését, a jármûállomány homogenizálását, és a jármûgazdálkodás hatékonyságának növelését tartalmazza. A
részstratégia a 2010-2015 év között a vontató jármûpark korszerûsítésével, és további jármûvek beszerzésével számol. A stratégia alapján a társaság 2015-re közép-európai viszonylatban versenyképes összetételû és
állapotú eszközparkkal kíván rendelkezni.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. – gazdasági lehetõségeinek
függvényében – tovább kívánja folytatni mozdonyrekonstrukciós programját, melynek végrehajtása kereskedelmi hitelekbõl történhet.
Közép- és hosszú távon azonban – a folyamatosan
elöregedõ jármûállomány miatt – csak rekonstrukcióval nem biztosítható a szükséges mozdonyállomány.
Az európai határok – vasúti értelemben is – egyre fokozódó átjárhatóságával, valamint az egységes biztosító és
vonatbefolyásoló rendszerek kiépítésével csupán azok
a mozdonyok (és vontatási társaságok) tudnak elõnyt
élvezni, amelyek felkészültek az olyan technikai akadályokra, mint például az eltérõ rendszerek miatti áramnem-váltás (erre Magyarországon jelenleg
csupán a Taurusok képesek).
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a fentiek miatt 25
(és opcionálisan további 25) db új villamos mozdony beszerzését tervezi a
2008-2011-es idõszakra. Az új, korszerû,
két-áramrendszerû, valamennyi vontatási
igényt magas színvonalon kielégíteni képes villamos mozdonyok beszerzésével – a
V43-asok számának folyamatos csökkentése mellett – 2015-ig lenne megnyugtató
módon biztosítható a vontatási igények kiszolgálása. (A mozdonybeszerzési tender
lezárásához szükséges miniszteri döntésre
várhatóan a napokban kerül sor a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumban.)

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
Kommunikáció
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szilánkok, bölcsességek

Szilánkok
Humános megoldás
A GySEV ÉT-n hangzott el egy humán szakértõtõl: Megoldottuk a megszüntetett munkakörben foglalkoztatott három ember sorsát. Egyik korengedményes nyugdíjba megy, másikat átképezzük, a harmadik jelenleg tartós betegállományban van.
És reménykedünk benne, hogy ott is marad, folytathatjuk gondolatban a mondatot, különben nincs értelme az okfejtésnek.
NL
Kifogott kifogás
A GyDSZSZ kifogásának sorsát firtató kérdésünkre válaszolva
a munkáltató kifejtette: az egyeztetõ tárgyaláson a kifogás kimúlt, senki nem tesz további lépéseket. Vagyis volt egy kifogás,
amit a munkáltató levegõnek nézett, és a GyDSZSZ-nek a szeme sem rebbent.
NL
Ízlés dolga
A kertben a csigák ugyanazokat a virágokat szeretik, amelyeket a feleségem.
Fene a gusztusukat. Mármint a csigákét.
NL
Nem tûr ellentmondást
A piás mozdonyvezetõ egy sajátos állatfajta. Nem szárazságtûrõ, de nem is vízigényes. A két állítás közti ellenmondást jelentõsebb mennyiségû sör elfogyasztásával szokta feloldani.
NL
Kerestem, kutattam a MÁV Zrt. és utódvállalatainak székházán
a fekete zászlót, de nem találtam. Miért is? Mert a Kormány
június 6-án megszüntette a Magyar Vasúti Hivatalt és annak
valamikor hat évre kinevezett elnökét felmentette posztjából.

Kicsit kutattam az emlékeim között, s megértettem, hogy miért is nincs kint az a fránya zászló.
K. L.

Bölcsességek
Vannak akik távozásukkal töltik ki azt az ûrt, amit jelenlétükkel okoztak.
Vannak akiknek tükörfényes agyvelejét nem rútitják el a gondolatok szûrke tekervényei.
O.P.
A veréb nekirepül a motoros bukósisakjának és elájul. A motoros megsajnálja, hazaviszi. Beteszi egy kalitkába. Kenyeret,
vizet tesz elé, majd elmegy otthonról. A veréb felébred, körülnéz: – Rács! Kenyér! Víz! A francba! Csak nem halt meg a motoros???

„a sínek világa”
összeállította: Bartha Géza
Politikai lázongás rázta meg Lyont – torinói programot
Az a terv, hogy Olaszország, és Franciaország között új vasútvonalat építenek, az infrastruktúra miniszter Antonio Di Pietro
szerint bizonytalanná vált, a kormány bukása következtében.
A miniszter szerint áldozatául eshet annak a felelõtlen politikának mely végül is Prodi miniszterelnök lemondásához vezetett. A projekt közmû státuszban van Franciaországban, és az
EU 670 millió euró biztosítását vállalta, mivel a vonal része a
Transz európai hálózatnak, a TEN-nek. Kutató alagutakat már
fúrtak és az építkezést 2011. évben szeretnék megindítani, a
vonal megnyitást pedig 2020.-ban.
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Nanjing metró vonatokat rendelt az Alstomtól
A kínai város, Nanjing az Alstom által vezetett konzorciumtól
rendelt 126 db metró kocsit, 86 millió euró értékben. A szerelvényeket az egyes vonalon üzemeltetik, melyet 18 kilométerrel hosszabbítnak meg. A 12 állomást magában foglaló új
vonal részt 2010. éven nyitják meg. Az Alstom már szállított
144 db metró kocsit a város egyes és kettes metró vonalához.
A DB angol vonat üzemeltetõt vásárol
A Német Vasutak, DB, megvásárolja a brit személyvonati üzemeltetõt, a Ling Rail-t, egy meg nem nevezett összegért. Ez a
DB elsõ személyszállító angol üzemeltetõ felvásárlása, korábban az EWS, Britain-t vette meg, mely Kanada legnagyobb
áruszállítási társasága volt. A Laing Rail a Chiltern Railways tulajdonosa mely, London Marylebone és Birmingham Snow Hill
valamint Stratford-upon-Avon között üzemeltet. A Ling Rail
ezen túlmenõen számos más vasúti üzemeltetésben érdekelt.
A DB személyszállítási igazgatója kijelentette, ezek a vásárlások alapvetõen megerõsíti helyzetüket az európai piacon,
amely a jövõbeni növekedésüknek jó alapot jelent.
Vásárol-e Argentína kínai vonatokat?
Az argentin elnök elfogadta a 124 millió dollár értékû tervet,
mely szerint kínai építésû vonatokat szereznek be a Buenos
Aires elõvárosi forgalom részére. A kínai hírügynökség a
Xinhua szerint 24 db motorvonatot, és 160 db mozdonyvontatású kocsit kíván beszerezni, a Shanghai Golden Source
International Economic vállalaton keresztül, de meg kell jegyezni, hogy a jármûvek gyártóját még nem nevezték meg. Az
elsõ vonatok szállítására ez év végén kerülhet sor.
Szlovénia
A Szlovén Vasutak (SZ) 12 db háromfeszültségû Siemens
Eurosprinter mozdonyt rendelt, 48 millió euró értékben. A jelenlegi megrendelés, egy a 2004. évben megkötött szerzõdésben foglalt opció alapján történik. A 6 MW teljesítményû mozdonyt, egyaránt használják személy, és áruszállításban. A mozdony alkalmas lesz valamennyi szomszédos ország így, Ausztria, Horvátország, Olaszország és Magyarország, továbbá Németország vasútvonalain is közlekedni.

India 1,5 milliárd dollárt fektet be állomásainak fejlesztésére
Az India Vasutak (IR) egy négy éves modernizációs terv keretében az ország nagyobb vasútállomásait átalakítja. Az IR a 1,5
milliárdos beruházását ez év közepén kezdi meg, erõforrásaikat Új Delhi fõbb állomásaira, Mumbai, Chennai, Kolkata és
további, a fõváros 18 állomására összpontosítva. Az IR elnöke
kijelentette, folytatni kívánja a Shanghaj és Beijing állomások
modelljének hazai adaptálását, ahol meghatározott területeket

szánnak a beszállásra és a kiszállásra. A projektet PPP konstrukcióban valósítják meg, melyet már alkalmaztak, a légi és
közúti közlekedés infrastruktúrafejlesztéseknél Indiában, de
eddig nem találtak a vasút fejlesztéséhez megfelelõ partnereket.
Az orosz RZD nyerte meg a tendert Örményországban
Az örmény kormány az Orosz Vasutakat, RZD, hirdeti ki gyõztesének a 30 évre koncesszióba adandó hálózatának üzemeltetésére kiírt tenderrel kapcsolatosan, jelentette ki a közlekedési miniszter. A gyõztes pályázót hamarosan hivatalosan is kihirdetik. Az RZD volt az egyetlen országon kívüli társaság,
amely benyújtotta pályázatát a koncesszió megszerzésére.
Majd hozzátette, az RZD 230 millió dollárt fektet be a vasútba az elsõ öt évben, és a következõkben is hasonló nagyságrendben. A miniszter folytatva kijelentette, az RZD 2009. évben újra megindítja az áruszállítást Törökország felé, és 2010.
évben Azerbajdzsán felé. Reméli, hogy az RZD megújítja infrastruktúrájukat, új vonatokat állítanak be, és a javítóbázisokat, állomásokat is rendbe hozzák.
Forrás: Vasútgépészet

Pályázati felhívás
A MOSZ 2008. évi költségvetése 2.000.000 Ft elkülönített összeget tartalmaz tisztségviselõk, (vagy tisztségviselõ-jelöltek) egyéni képzésére. Olyan államilag elismert képesítések megszerzését támogatjuk, amelyek az érdekvédelmi
munkához, vagy a szakszervezet mûködéséhez szükségesek.
Elsõsorban támogatott szakirányok: munkavédelmi ismeretek, pénzügyi ügyintézõi (pénztárkezelõi, pénztárosi) ismeretek.
Azoknak a kollégáknak a jelentkezését várjuk, akik már
betöltenek szakképesítést igénylõ tisztséget, vagy a jövõben
be kívánnak tölteni, és legalább két kongresszusi cikluson (8
év) keresztül tudják vállalni a szakszervezeti munkát.
Jelentkezési feltételek:
• MOSZ tagság
• Tagcsoporti ajánlás
• Középiskolai végzettség
A jelentkezések folyamatosan adhatók be, egészen a keret kimerüléséig, akkor a pályázatot lezárjuk. Jelentkezni
írásban, a tagcsoportvezetõk útján lehet, akik a területi ügyvivõk közremûködésével juttatják el a jelentkezési lapot a
MOSZ központjába. A pályázatok elfogadásáról az ügyvivõ
bizottság folyamatosan dönt.
A jelentkezõnek meg kell adnia a személyes adatait (születési adatok, lakcím, adóazonosító szám, telefonszám, tagcsoport), a választott képzés pontos megnevezését, OKJ számát, a képzõ szervezet megnevezését és akkreditációs számát, valamint a képzés kezdetét, idõtartamát és részvételi
díját.
A pályázatot elnyerõkkel a MOSZ tanulmányi szerzõdést
köt. Ebben a pályázónak kötelezettséget kell vállalnia a tanfolyam rendes tanulmányi idõn belül történõ elvégzésére, a
szükséges vizsgák letételére, a képzési költség 15%-át kitevõ
önrész megfizetésére, jelölés és megválasztás esetén a tisztség
legalább két cikluson keresztül történõ ellátására. Nem teljesítés esetén a nyújtott támogatást a MOSZ visszaköveteli.
MOSZ Ügyvivõ Bizottsága

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.)

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

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

