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Közel másfél évszázadon keresztül évente kellett
számot adniuk szakmai tudásukról a mozdonyvezetőknek, vasutasoknak. A Mozdonyvezetők
Szakszervezetének köszönhetően e ciklusidő egy
ideje, két évre módosult.
Az időszakos vizsgák rendszere minden
ország vasútján jelen van, bár annak
módja, mikéntje, értékelése, következménye másként működik Európán és
a világon belül is. A nemzetközi kitekintést félretéve nézzük saját
helyzetünket. A vizsga mindig egy neuralgikus pont volt a vasutasok körében, mert egzisztenciális kérdéseket is érinthet. Szükségessége ennek ellenére megkérdőjelezhetetlen. Ezt annak ellenére
állítom, hogy kijelentésemmel nem mindenki szimpátiáját nyerem
el, de tudnunk kell, hogy szakmánk tekintélyét, felelősségtartalmát,
presztízsét a vizsga is nagyban befolyásolja.
A teszt jellegű vizsga – annak ellenére, hogy előtte néhány területen már használták – 2005.
évben jelent meg hálózati szinten.
2008. évben az új forgalmi utasítások bevezetése előtt, már minden
területen ez a vizsgáztatási forma került elfogadásra. Az év elején kb. 18000 munkavállaló adott
így számot megújult forgalmi ismereteiről.
A teszt vizsga elfogadtatásával
megszűnt a vizsgáztatás szubjektív befolyásolása, megítélése. A hálózat egészén egyforma feltételeknek kell
megfelelniük a vizsgára kötelezett munkavállalóknak.
Az idén újabb változás történik. A vizsgáztatási rendszer új elemmel bővül,
a szimulátorral. Ennek mobil változatai a számítógépes tesztrendszerrel
együtt a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi és TEB Főosztálya, a
MÁV TRAKCIÓ Zrt. és a BGOK szakembereinek irányításával a vizsgák alkalmával megjelennek az adott szolgálati helyeken, ahol még gyakorlásra is nyílik lehetőség a vizsgákat megelőzően. A szimulátor telepített
változatát Isvántelken bárki megtekintheti, kipróbálhatja előzetes egyeztetést
követően. A szimulátor a vizsga részévé válik, s mielőtt bárki ellenérzéseket
táplálna ezzel kapcsolatban, el kell mondanom, hogy nem olyan félelmetes,

mint azt néhányan gondolják. Semmi mást nem
kell tenni, mint egy hétköznapi szolgálat során.
A kezelőszervek megfelelnek a korszerű európai
vontatójárművek szabványának, így eltérnek sok más típusú, hagyományos
mozdonytól, de funkcióinak begyakorlása néhány perc alatt elsajátítható.
Az új technika vizsgákba történő bevonása még egy változást hoz, jelesül,
hogy az oktatások ideje eltolásra kerül a kollégák között. A vizsgák naponta
07-17.00 óra között 30 perces ütemezéssel valósulnak meg. A szimulátor
bevezetésének köszönhetően több olyan kérdés átkerült a forgalmi elméleti
vizsgakérdések sorából a
gyakorlati részbe, melyeket
a berendezés a valósághoz
hasonlóan szimulálni tud.
A rendkívüli helyzetek kezelése terén valósul meg az
értékelés.
A műszaki és forgalmi
tesztek megoldására kétféle lehetőség adódik. A
teszteket ki lehet tölteni számítógépen és papíron is. A számítógép lehetőséget biztosít a javításra is, mindaddig, amíg a vizsgázó azt le nem zárja. A két
szakvizsgával rendelkező kollégák választhatnak – úgy, mint
eddig –, hogy melyik típusú járművön kívánják vizsgájukat abszolválni.
S amire reményeim szerint nem lesz szükség, de nem árt tudni.
A sikertelen vizsgát tett munkavállalót 7 napon túl, de tíz napon belül a kérdéses tárgyakból javítóvizsgára kell bocsátani.
Ennek idejét és helyét a sikertelen vizsga alkalmával kell írásban közölni a munkavállalóval. A javítóvizsga sikertelensége
esetén, újabb javítóvizsgára kerül sor 14 napon belül, de reméljük ennek alkalmazására nem kerül sor az elkövetkezendő vizsgák során.
A mozdonyvezetőkkel együtt az új vizsgáztatási rendszer is most fog vizsgázni. Reményeim szerint egy objektív, igazán a gyakorlati életre kihegyezett vizsgáztatás fog megvalósulni az idén és az elkövetkezendő években. 
A tapasztalatok alapján a rendszer további finomítása érdekében várjuk a
kollégák észrevételeit, tapasztalatait.
Egy dolgot azért nem árt tudni. A vizsga feltételeit a munkáltató határozza
meg az adott vállalatnál.
Kiss László
elnök

Interjú Kósa Zoltán Úrral, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
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szerkesztői jegyzet

Vizsgázik a vizsgáztatási rendszer (is)

Területi Vontatás-szolgáltatási Központ Miskolc vezetőjével.
2008. január 1-jétől az egykori Gépészeti Üzletágból önálló társaságként megalakult a MÁVTrakció Zrt. Jelentős változások még nem érzékelhetőek a mozdonyvezetők körében. Érdekvédelmi szempontból fontos, hogy milyen körülmények között, kikkel és hogyan kell tárgyalnunk, megállapodnunk. A munkáltató és szakszervezetünk között, területemen eddig
is jó kapcsolat volt. Köszönhető ez Kósa Zoltán Úrnak is, aki mindig partnerként kezelte a
MOSZ helyi szervezeteinek vezetőit.

?

Elöljáróban néhány szót, ha hallhatnánk önmagáról:
Az általános iskolai tanulmányaimat Nyékládházán, középiskolait pedig a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban végeztem. A középiskola után az akkori Dunaújvárosi Felsőfokú Technikumba kerültem és
mint gépgyártás-technológus, majd a Budapesti Műszaki Egyetem
Gépészmérnöki Karán mint műszaki-tanár végeztem. Aktívan sportoltam és az első „munkahelyem” a Budapesti Rádiótechnikai Gépgyár



volt. Egy év után a sport révén kerültem ismét Miskolcra. Vasúti pályafutásomat 1971-ben a miskolci fűtőházban kezdtem, kezdetben mint
„fő állású labdarúgó” majd gyakornok és a szakvizsgák megszerzése
után 1973-ben villamos személyzeti reszortos lettem. Családomban
és ismeretségi körömben nem volt vasutas, de az az élmény, ami az
első korszerű mozdonyon való utazásomkor ért maradandó nyomot
hagyott bennem. Ennek is köszönhetem, hogy már 37 éve itt vagyok.
A reszortosi és jelenlegi beosztásomon kívül  voltam részlegvezető,
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Mi a véleménye a Trakció Zrt. eddigi tevékenységéről?
A TRAKCIÓ eddigi tevékenységét minden képen eredményesnek értékelem. A szervezeti változásból persze ez nem adódott automatikusan de kereteit tekintve jobb lehetőséget biztosított mely lehetőséget közös munkával eddig sikerült kihasználni. Nagy előny az, hogy
nagyrészt csak a főfolyamatokra – vonattovábbítás és tolatás – kell
koncentrálnunk, de természetesen nem elhanyagolhatók azok a mellékfolyamatokat segítő tevékenységek sem, mint szolgáltatás értékesítés, anyag- eszköz- humán-erőforrás gazdálkodás, kontrolling, minőség és biztonság, de fontosnak tartom a jó kommunikációt is.
Féléves munkánk eredményét tükrözi az is, hogy sikerült megszerezni a vasútvállalati engedélyt és a közeli napokban pedig a minőségbiztosítási tanúsítványt.
Eddigi eredményeinkkel azonban nem szabad megelégedni. Következetes jó munkával, a piaci részesedésünk megtartása mellett javuló minőségi szolgáltatást kell biztosítani megrendelőinknek és
erősíteni kell valamennyi munkavállalónkban azt a hitet és meggyőződést, hogy van jövője a TRAKCIÓ-nak.

?

Hogyan képzeli el vállalatunk jövőjét?
Vállalatunk jövőjével kapcsolatos elvárásainkat minőségpolitikánkban határoztuk meg, mi szerint: átfogó vasúti vontatási szolgáltatási
alkalmasságunk alapján, az állandóan változó igényekhez való gyors
és rugalmas alkalmazkodással törekszünk e tevékenységben meglévő vezető szerepünk megőrzésére.
Szeretném, ha a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. rövid időn belül egy olyan korszerű nagyvállalattá válna mely szolgáltatásainak minőségét folyamatosan javítja, piacát pedig úgy tudja megtartani, ha szolgáltatásainak az ár/érték aránya a méretgazdaságosságból, és piaci múltjából
adódóan előnyt kínál a megrendelőinek az alternatív vontatási lehetőségekkel szemben, és ezt bennük tudatosítani is képes.
Ez csak úgy teljesíthető, ha szolgáltatásainkat pontosan, kiszámíthatóan végezzük. Ez persze nem csak elhatározás kérdése. Ahhoz,hogy ez
így legyen, közös munkával még nagyon sokat kell dolgoznunk. Rövid
időn belül új járműbeszerzéssel javítanunk kell az elavult eszközparkunkon, mert annak hiányában céljainkat nem fogjuk tudni elérni. A közeljövőben beszerzésre kerülő 25+25 db mozdony és annak üzemeltetéséhez való sikeres felkészülés már érzékelhető javulást eredményezhet.
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Saját munkaterületén milyen elképzelései vannak a jövőre nézve?
Ez a szervezeti változás teljesen új kihívást jelent valamennyi TRAKCIÓ munkavállalónak. Új szemléletet követel, ugyanis nem csak
szolgáltatók vagyunk megrendelőinknek, hanem egyben a moz-
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donykarbantartás területén megrendelők is. Ez új munkakultúrát és
kapcsolati rendszer kialakítását követeli meg, melynek formáit most
tanuljuk. A jó megrendelő-teljesítő viszony természetesen nem alakul ki automatikusan, ezt közös, következetes munkával, folyamatosan „megtapasztalva” kell megszerezni.
Azon vagyok, hogy kollégáimat ebben segítsem.
Eddigi eltöltött hosszú munkaviszonyomat figyelembe véve nekem
már csak rövidtávú célkitűzéseim lehetnek melyek nem mások,
mint az új szervezetből adódó napi feladatok sikeres teljesítése és a
vezetői feladataim közeljövőben várható zökkenőmentes átadása.

?

Mi a véleménye jelenlegi mozdonyparkunkról?
A hozzánk állomásított mozdonypark a jelentkező feladatokat figyelembe véve darabszámát és felhasználható képességét is vizsgálva, vegyes képet mutat. Egyfelől viszonylag nagy számban megtalálhatók azok az alacsony pályaszámú V43-as mozdonyok, melyek
már több mint 40 évesek és nagy része cserére szorulna, de vannak
szép számmal már remotorizált M41-es, M62-es és M47-es mozdonyaink is. Természetesen az idősebb mozdonyokon teljesített munkaórák nem azonos feladatot jelentenek, de arra különösen büszke vagyok, hogy az ott elért minőségi és mennyiségi mutatóink nem
rosszabbak, mint a hálózati átlag. Ez nagyrészt mozdonyvezetőinket is minősíti.
A kérdés mögött én azt a mozdonyvezetői várakozást is érzem, hogy
mikor jelennek már meg térségünkben is, az utóbbi években beszerzett legkorszerűbb vontatójárművek?
A kérdés jogos, különösen azok után, hogy a remotorizált járműveken kívül új vontatójárműként utoljára M41-es 1979-ben, Bz. 1985ben, míg V46-os 1991-ben lett hozzánk állomásítva.
Egy új járműsorozat megjelenése mindig egy műszaki fejlődést, egy
új kihívást és egy minden áron való megfelelni akarást is magában
hordoz valamennyi munkavállaló számára. Ez pozitív irányban „felpezsdíti az életet” és ennek hiányát érzékelem már évek óta.

?

Hogyan vélekedik cégünk munkavállalóinak kereseti viszonyairól?
Nálunk a bérekkel kapcsolatosan mindenki elégedett, én a munkavállalók bérével a munkavállalók pedig az enyémmel. Ez persze csak
vicc, és mindez nem is igaz.
A kereseti viszonyok milyensége attól is függhet, hogy mihez viszonyítjuk. Más lehet az ország más ágazati szektorához viszonyítva és
más a vasúton és esetleg csak a cégen belül. Ezekre így ilyen megközelítésben nincsen rálátásom.
A Miskolci Vontatás-szolgáltatási Központhoz tartozó munkavállalói
csoportok kereseti arányait természetesen ismerem, de nem tudom
megállapítani, hogy ezek jól követik-e a nálunk használatos munkaköri besorolásnak megfelelő központi elvárásokat.
A központi elvárások pedig azonos munkaköri csoporton belül – már
hosszú évek óta – csak nagyon szűk körben és kis mértékben adtak
lehetőséget a munkavégzés milyenségének differenciált elismerésére. Azt szoktam mondani, hogy a bérfejlesztést nálunk a számítógép végzi. Ennek hatása érdekvédelmi szempontból biztosan pozitív, de munkáltatás szempontjából elvész az a lehetőség, amit egy
jól végzett differenciálás az egyéni kibontakozás terén biztosít.
Az összes létszámunknak a 85%-át kitevő mozdonyvezetői átlagjövedelmek alakulása 2007 évben „elfogadhatónak” mondható, igaz
ehhez közel 200 óra/fő rendkívüli munkavégzés is társult.
Egy cég tevékenységénél nagyon fontosnak tartom, hogy az anyagi elismerés megfelelő legyen, és kellőképen ösztönözzön a feladat
minél jobb elvégzésére. Rövidtávon önmagában a bér nem old meg
mindent, ahhoz megfelelő szaktudás megszerzésére is szükség van.
A jobb kereseti lehetőségek persze hosszabb távon meghozzák a
várt eredményt, ugyanis akkor megfelelő szintű munkaerő fog rendelkezésre állni.
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v ezetőmérnök, vontatási főnök, gépészeti központvezető, és a hosszú
mozgalmas évek alatt sok szép és kihívó feladat teljesítésével és néha
kudarcaival is volt mit tapasztalnom. Reszortosi ténykedésem alatt a
70-es években bekövetkezett energiaválság után, a vontatási energiát
csökkentő számos kezdeményezéssel – utazók külön oktatása, energiatakarékossági verseny megszervezése és lebonyolítása – remélem
hozzájárultam az akkori jó eredmények eléréséhez.
Részlegvezetői ill. vezetőmérnöki ténykedésem idejére esett a külső
telephelyek munkájának átszervezése, közvetlen vezetői irányítása,
az utazószemélyzet egységes vezénylésének a kialakítása.
Én koordináltam a miskolci környezetvédelmi beruházás keretén belül
végzett az egész fűtőházat érintő talajszennyezettség mentesítését.
Az ISO minőségirányítási rendszer kidolgozásában is aktívan részt
vettem, auditor végzettségemet az egész üzletágnál hasznosítottam.
2002. októberétől gépészeti főnök, majd röviddel utána területi gépészeti központvezető lettem. Erre a vezetői időszakra esett az üzletág
racionalizálási átszervezése, melyet nagyon sok feszültségektől sem
mentes egyeztetési folyamatot követően ugyan eredményesen teljesítettünk, de utólag visszagondolva ez nem volt egy könnyű feladat.

Mi a véleménye az érdekegyeztetésről vállalati, illetve
helyi szinten?
A TRAKCIÓ-nál végzett vállalati szintű érdekegyeztetésről – mindkét
oldalt figyelembe véve – csak közvetett információim vannak, ezért
erről nem lenne korrekt, véleményt nyilvánítanom.
A helyi szintű érdekegyeztetés formáit, annak gyakoriságát, módját,
az abba bevont témák körét én úgy érzem most már jól sikerült közösen kialakítanunk. Eljutottunk arra a szintre, hogy valamennyien tudjuk, hogy egymás nélkül nagyon kevés faladatot tudunk jól megoldani. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig mindenben egyetértünk
– amit az is bizonyít, hogy egy-egy témában sokszor akár hónapokig is
egyeztetünk – de mindkét fél törekszik a helyi szintű megegyezésre.

?

Hogyan ítéli meg a MOSZ tevékenységét területünkön?
A miskolci térségben Szerencsen, Füzesabonyban és Miskolcon van
MOSZ tagcsoport melynek vezetői a területi ügyvivővel közösen, jól
végzik tevékenységüket. Szakmailag és érdekképviseleti szempontból
is jól felkészült kollégákról van szó, akik jól szervezett egységes rendszerben tevékenykednek. Korrekt, a szakmai vitáink alkalmával tárgyszerű és konstruktív munkakapcsolatot sikerült velük kialakítanom,
melyet hosszú évek közös munkájának eredményeként értékelek.

?

A mellékvonalak esetleges „bezárása” érinti-e területünket?
A mellékvonalak esetleges „bezárása”, ha egyáltalán lesz, már csak
kis mértékben érinti a területünket. Remélem nem következik be. Az
elmúl közeli napok politikai hírei azt prognosztizálják, hogy 2010-ig
nem lesz vonalbezárás. Ha netán mégis, akkor az ott foglalkoztatott

mozdonyvezetőinket át tudjuk csoportosítani más területre és a jelenlegi létszámunkat figyelembe véve ez nem fog okozni foglalkoztatási nehézséget.

?

Családjáról hallhatnánk egy pár szót.
Nyugdíjas feleségemmel Nyékládházán egy kertes házban élek. 36
és 34 éves korú 2 nagy fiam van, akik már saját egzisztenciát kialakítva külön élnek. A kisebbik fiaméknál – akik Miskolcon laknak –
egy 6 éves kisfiú és egy 4 éves kislány unoka élete teszi szebbé és
őket ismerve mozgalmassá a mindennapjainkat.

?

Szabadidejében mivel szokott foglalatoskodni?
Két terület van amivel szabadidőmben szívesen foglalatoskodom a
természet és a sport, de szeretek olvasni is és az unokákkal való
foglalatosság is örömmel tölt el.
A természettel való jó kapcsolatomat hobbi szintű kertészkedéssel, méhészkedéssel, nagy ritkán horgászással, szabadban való főzőcskézéssel esetleg kirándulással gazdagítom, míg a sporttal való
kapcsolatom – az egészségmegőrző úszáson kívül – most már csak
a szurkolásban realizálódik. Ez nagyrészt a televízió csatornáin keresztül teljesül, de gyakran személyes jelenléttel is kifejezésre juttatom a nemzetközi szintű labdarúgás, valamint a hazai és nemzetközi
salakmotorsport iránti rajongásomat.
Köszönöm szépen az interjút.



Laczai Lajos
MOSZ Miskolc Területi Ügyvivő

Horgászverseny – Csepreg, 2008. július

A lógatás

y darab

Az első forduló vegyesen alakult, hiszen ki a professzionális horgászatot,
ki a szórakozást
tekintette
elsődleges
célnak, így a fogási eredmény is
jelentős szórást Biztonsá
gos fü
r d őz é
mutatott.
s
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Több tó közül válogathattunk, végül a legnagyobb, a Boldogasszony tó mellett döntöttünk, mely egy völgygáttal, töltéssel duzzasztott, ligeterdővel szegélyezett folyócskából alakult ki.
A rendezvényre az ország minden területéről 127 versenyző nevezett, de számosan jöttek versenyen kívül, csapatuknak szurkolni,
szórakozni. Külön örömünkre szolgált vendégül látni szabadkai kollégáinkat.



Magára a versenyre
hétvégén került sor, de
lehetőség volt ráhangolódásként a péntek
estét is Csepregen tölteni, csülökvacsorával, és egyéb kötetlen
programokkal segítendő az akklimatizálódást; meglepetésünkre igen sokan
éltek is ezzel, megalapozva a
rendezvény jó hangulatát.
Szombaton az ebéd és a sorsolás után kezdődött a verseny, 44 csapat részvételével. A rendezvényt a város képviseletében Horváth József hegybíró úr nyitotta meg, ismertetve a
helység történelmét, nevezetességeit.

Emlékhely

l ys z

ín

Idén tagcsoportunknak jutott az a megtisztelő feladat, hogy kollégáinkat a MOSZ országos horgászverseny keretében vendégül lássuk.
Helyszínül a közeli Csepreg városát választottuk, mely egyaránt nagy múltú, híres
horgászhely, és vendégszerető kisváros.

A he

első kézből

Horgászverseny 2008.

?
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A második nap, reggeli után az irányt ismét a tó felé vettük,
sort kerítve a második fordulóra, mellyel a verseny következőképp zárult:

1. Sopron I. csapat (Raffay Ferenc; Gombás Tamás; Ötvös Attila) 19,19 kg
2. Celldömölk I. csapat (Garas Géza; Nagy Zoltán Zsolt; Horváth Ferenc) 16,96 kg
3. Dombóvár (Farkas István; Pintér Norbert; Szabó István) 12,55 kg
A legnagyobb halat Nagy Miklós soproni versenyző fogta (4,45 kg);
a Fair Play díj pedig Fodor Ferenc szentesi kollégánkat illette meg.

Rendezvényünk fődíját, a GySEV Zrt. által felajánlott,
a Hotel Sopronban eltölthető wellness hétvégét Hungler Balázs pusztaszabolcsi versenyző nyerte.
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1. Sopron 1.
19.19 Kg
2. Celldömölk 1.
16,96 Kg
3. Dombóvár
12,55 Kg
4. Dunaújváros
12,48 Kg
5. Győr 1.
11,55 Kg
6. Kiskunhalas 1.
11,40 Kg
7. Kaposvár 1.
11,10 Kg
8. Mezőhegyes 3.
10,00 Kg
9. Győr 3.
9,74 Kg
10. Székesfehérvár 3. 8,98 Kg
11. Hatvan
7,86 Kg
12. Nagykanizsa
7,82 Kg
13. Szombathely
6,62 Kg
14. Pusztaszabolcs 1. 6,45 Kg
15. Hegyeshalom
5,56 Kg
16. Celldömölk 2.
5,50 Kg
17. Székesfehérvár 2. 5,42 Kg
18. Sopron 3.
5,05 Kg
19. Tapolca 1.
4,84 Kg
20. Püspökladány 1. 3,95 Kg
21. Veszprém 2.
3.70 Kg
22. Balassagyarmat
3,52 Kg
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23. Tapolca 2.
24. Kaposvár 2.
25. Szolnok 2.
26. Püspökladány 2.
27. Zalaegerszeg
28. Bátaszék
29. Veszprém 1.
30. Kecskemét 2.
31. Kiskunhalas 3.
32. Kecskemét 1
33. Székesfehérvár1.
34. Szolnok 1.
35. Mezőhegyes 1.
36. Sopron 2.
37. Győr 2
38. Szentes. 2.
39. Kiskunhalas 2.
40. Kiskunhalas 4.
41. Szolnok 3.
42. Pusztaszabolcs 2.
43. Mezőhegyes 2.
44. Szentes 1.

3,22 Kg
3,20 Kg
2,96 Kg
2,80 Kg
2,76 Kg
2,30 Kg
2,08 Kg
2,03 Kg
2,00 Kg
1,85 Kg
1,80 Kg
1,60 Kg
1,50 Kg
1,45 Kg
0,96 Kg
0,80 Kg
0,70 Kg
0,70 Kg
0,70 Kg
0,45 Kg
0,00 Kg
0,00 Kg

A legnag yobbat

MOSZ fogási összesítő

fogta

I. helyezett

A látottak és a résztvevők visszajelzései alapján úgy gondoljuk, hogy
egy tartalmas, eredményes, de mindenekelőtt jó hangulatú rendezvény részesei voltunk, és bízunk benne, hogy a résztvevők szép emlékekkel tértek haza Csepregről.
Az esemény szervezésében, lebonyolításában segítségünkre voltak: a Mozdonyvezetők Szakszervezete és a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. Külön köszönet illeti Csepreg város lakóit, akik odaadó
közreműködésükkel, vendégszeretetükkel mindent megtettek azért,
hogy jól érezzük magunkat, és megőrizzük a települést jó emlékezetünkben.
Sopron, 2008. augusztus 11.



Vas László
Ter. ügyv.GySEV



Horgászverseny 2008.

A verseny után a tónál vacsora várta vendégeinket, majd az érdeklődők számára Horváth József
hegybíró úr és családja szervezett szabadtéri borkóstolót, melyen a környék (mely a Soproni
Borvidék része) jellegzetes fajtáival ismerkedhettünk meg, egyre vidámabb hangulatban.

életünkből…

Szomorú Történet!

Folytatásos képregény…
2008. július 28-án 10:28 perckor a 6642
sz. vonat Debrecen-Balmazújváros között
teherautóval ütközött. A baleset következtében a személyvonat utasa közül egy fő
könnyebben sérült.
Megint szerencsénk volt…
2007 augusztusa óta ez a 4. baleset ugyanabban az útátjáróban, a májusi baleset 600
méterrel kijjebb történt.
Eddigi statisztika: elhunyt egy fő, könnyebben sérült három fő, 3 db személyautó totálkáros lett, 2 db vasúti jármű leselejtezve, 1 db motorkocsiban jelentős anyagi kár, 
2 db teherautó totálkáros lett, több órás pályaelzárás, rakománykár, stb.
Az illetékesek ingerküszöbét még nem
érte el az eddigi statisztika!
Mi kell még?
Több halott?
A nagy számok törvénye alapján be fog
következni, a kérdés az, hogy mikor.
És mikor lesz kolléga az áldozatok között?
Valamit tenni kellene, ezek az útátjárók
csak fénysorompóval vannak biztosítva!
Nyilvánvaló, hogy ez kevés. Mióta elérte
Debrecent az autópálya, jelentősen megnőtt ezen a szakaszon a közúti forgalom,
itt van ugyanis az autópályának a felvezető szakasza. A közúttal párhuzamosan futó vasút túloldalán egyre terjeszkedő ipari
park van, ahova jelentős a teherforgalom.
Tudomásunk szerint a MÁV-TRAKCIÓ is tett
lépéseket a közlekedésbiztonság javítása
érdekében, de úgy látszik az Ő szavuk is
halknak bizonyul.
A májusi baleset után eljutottunk egészen
a „Kék fény” stábjáig. A MÁV-TRAKCIÓ, a
Vasútbiztonsági Osztály, a MÁV sajtó osztálya is rendkívül segítőkész volt. A televíziót
azonban más érdekelte. Ők a Mónika Show
szintjére akarták süllyeszteni a segélykiáltásunkat. A szerkesztőt csak az érdekelte,
hogy a mozdonyvezető hogyan dolgozza fel
az ilyen baleseteket.
Telefonon elmondtam a szerkesztőnek,
hogy a mozdonyvezetők fel tudják dolgozni
a baleseteket, különben nem is lehetnének
mozdonyvezetők. Ennek ellenére pszichológiai riportot akartak csinálni a mozdonyvezetőkről. A riport emiatt elmaradt.
Mi nagyon sajnáljuk… Ha legközelebb elveszítünk egy kollégát, és a családja nem fogja visszakapni, azt nagyon nehezen tudjuk
majd feldolgozni…
Remélem, hogy ez csak egy rossz következtetés!
Szegedi Zoltán



2007. augusztus 29.

2008. március 19.

2008. április 29.

2008. május 17.

2008. július 28.

????. ????? ??.

A MOSZ KUPA kronológiája
A következő soraimmal a MOSZ fennállása óta megrendezett labdarúgó kupák történetére kívánok rávilágítani.
Visszatekintésemet nem csak azért teszem, mert tudomásom szerint, mindmáig még senki sem foglalta össze, az eddigi
eredményeket, hanem azért is, mert vannak
olyanok, akik nem lehettek ott a kezdetektől, s ismereteik hiányosak, s tudom, vannak olyanok is, akik nem szeretnek emlékezni.
Van azért még egy apropója, hogy elszántam magam az írásra. Mégpedig egy olyan
negatív tapasztalat, amelyhez még csak hasonlót sem tapasztaltam egyszer sem az
évek folyamán, se a pályán, sem a pályán
kívül.

?

Történt, pedig Debrecenben, az idei
2008-as Mozdonyvezetők Országos Találkozóján, hogy a „legjobb kapus” díj átadásakor, a kapus csapattársai – szándékkal,
vagy se-, fellökték a miskolci kapus feleségét, s némi szóváltás után, egyikőjük párja (nem tudom hogy felesége-e), a díjkiosztást közvetlenül követően, csúnyán össze is
karmolta a karját. Később, a bocsánatkérés megtörtént, de azt hiszem a tanulságot
le kell vonnunk!
Effajta agresszió, mint ahogy arra már
utaltam, nem volt jellemző sohasem a kupafordulókon. Kígyót-békát kiabáltunk egymásra, nem is egyszer a pályán, s azon
kívül, a játék hevében, de tettlegességig sohasem fajult a dolog. Bízom abban, hogy
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Januárban megalakult a MÁV TRAKCIÓ ZRt.
Érzékelsz-e valamilyen változást az eltelt 8 hónapban?
Látod-e a fényt az alagút végén?
Nagy reményekkel vártam a kiválást, de az elmúlt időszakra visszatekintve csalódnom kellett.
A Trakció, mint szervezet hozta magával a piaci viszonyokra nehezen
reagáló (vonatokat azért nem viszünk el, hogy ne legyen túlóra), bürokratikus szervezeti felépítését (valamely ésszerű ötletet több körön meg kell
futtatni, hogy megvalósuljon), mely a cég munkáját nemhogy segítené, de
egyenesen akadályozza. Szomorúan kellett tapasztalnom, hogy egyes cégen belüli szervezeti egységek más munkájába beleszólva, szakmaiatlan
javaslataikkal „segítve” (mely utasítások formájában jelennek meg), olyan
körülményeket teremtenek, ami nem az egészséges és sikeres munkavégzés előfeltétele.
Amire viszont valahogy nincs ember és pénz, az a mozdonyvezetők (akik
a bevételt hozzák a Trakciónak) munkakörülményeinek javítása. Viszont
van szolgálati autók bérlésére, új vezénylési program megvételére és
toldozgatására (ami a mai napig nem működik), stb.
Aggódva figyelem, hogy a cégünk egyáltalán létezni fog-e egy-két év
múlva!!!!!!
Noel Sándor
Szeged
A napi dolgokban nem nagyon vettem észre változást, talán ami mégis
érzékelhető, az a gazdaságosságra való „törekvés”.
Megy az 1-2 percekkel való lefaragása a normaidőknek, ami azért valljuk be nem valami nagy eredmény. A mozdonyok műszaki állapota
rendkívül rossz, s már az is előfordul, hogy a szállítatók igényeit nem
tudjuk teljesíteni. 30-40 éves járművekkel, amiknek a teljesítménye is
alacsony nem lehet a nehéz tehervonatokat továbbítani. A gépparkot
fel kellene újítani, azt bíztatónak találom, hogy a GPS egyre több mozdonyra felkerül.
Szerintem az adminisztrációs létszám továbbra is magasabb, mint
ahogy az elvárható lenne.
Bodzássy Márió
Miskolc
Ha a MÁV Budapest centrikus volt, ez a MÁV-TRAKCIÓRA méginkább
elmondható. Nagyon kevés az információ, ide még nem ért el a változás. Amiről tudomásom van az a központi vezénylésre való áttérés, ami
szerintem nem lesz feltétlen jó a mozdonyvezetőknek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BUDAPEST
TAPOLCA
MISKOLC
SZOLNOK
KISKUNHALAS
GYŐR
DOMBÓVÁR
BÉKÉSCSABA
NYÍREGYHÁZA
TOKAJ
TISZAÚJVÁROS
SZOLNOK
ESZTERGOM
SZOMBATHELY
PÉCS
DEBRECEN
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

FÜZESABONY
SZOMBATHELY
MISKOLC
MISKOLC
MISKOLC
MISKOLC
SOPRON
SOPRON
MISKOLC
MISKOLC
SZOLNOK
SZOLNOK
BP.–KELETI
KISKUNHALAS
SZOLNOK
MISKOLC

Jó lenne, ha megmaradna a személyes kapcsolat a személyzet és a
tervezők között. Azt nem értem, ha van fuvar azt, miért nem lehet elszállítani, ha a mozdonyvezetőnek túlórája van!
Így működik a piaci társaság?
Sajnos a MÁV-on belüli szétválás több vezetőt jelent, sok az alkalmazott. Azért bízom abban, hogy a mozdonyvezetők helyzete nem lesz
rosszabb, hanem javul a Trakció-nál.
Dergez László
Kaposvár

A legfontosabb változás talán az, hogy nem történt érdemi változás. Az
a véleményem, hogy a Trakció és a Gépészet között még nem történt
meg a valódi szétválás. Mire alapozom?
Nem valósult meg az a terv, ígéret hogy a Gépészet felé valódi megrendelőként lépünk fel, a mozdonyokat az arra kiképzett és megbízott
személy veszi át a karbantartás után. Eredmény, a mozdonyok kritikán
aluli állapota és főleg tisztasága. Nem érzem, hogy a mozdonyvezetők akkor is fontosak lennének, ha nem forog alattuk a kerék. Forduló
állomásokon, telephelyeken a kultúrált európai körülmények még nagyon messze vannak.
A humán szolgáltatás minőségén is lenne mit javítani és az nem is
pénzkérdés inkább a valódi szolgáltatás hiányzik.
Pinke Lajos
Hegyeshalom
Szerintem a mélyreható változások még előttünk vannak, de ahol már
érzékelem a különbséget, az az időszakos vizsgáztatással kapcsolatos.
A másik ilyen terület, ahol megindult egy folyamat az a menetkedvezmények, arcképes igazolványok körüli kérdés. Nem biztos, hogy számunkra kedvezőek lesznek ezek a dolgok.
Aztán a helyi függelékekkel kapcsolatos tárgyalások is nehezen haladnak. A munkáltató sokszor úgy érzem, nem készíti elő megfelelően a
személyzeti fordulók bevezetését, sok a rögtönzés, amit nagyon nehéz
a Kollektív Szerződéssel összhangba hozni.
Ami bíztató az talán az, hogy a Trakció új járművek beszerzését tervezi, így sikerülhet a versenyben fennmaradni. Palatinusz József
Budapest–Keleti

soha többé nem fordul elő még csak hasonló eset sem, oldalvonalon belül, s kívül egyaránt!
Éljen a sportszellem, s győzzön a jobbik!
Az első alkalommal Budapesten került megrendezésre a foci, ahol tulajdonképpen csak labdarúgás volt. A következő évtől kezdve került megrendezésre a
Mozdonyvezetők Országos Találkozója Tapolcán, amely már más programot is kínált.
Miskolc csapata nyert 7-szer, két vándorkupa birtokosa, Szolnok csapata nyert
3-szor, egy vándorkupa birtokosa. Sopron
csapata nyert 2-szer, Füzesabony; Szombathely; Bp.Keleti; és Kiskunhalas csapatai egyszer-egyszer emelhették magasba
a bajnoknak járó kupát.

Gratulálok minden kupagyőztes bajnokcsapatnak, különösképpen szívem csücské
nek, a HÉTSZERES KUPAGYŐZTES MISKOLC
I. csapatának.
Azt gondolom, el kell még azt is mondanom, hogy a MOSZ KUPÁBAN részt vevő vala
mennyi csapat megérdemli a dicséretet, hiszen a munka mellett, nem kis teljesítmény
a pályán is helyt állni. Nem beszélve arról,
hogy mindig színvonalas kemény meccseket
láthattunk. A középdöntőkön pedig, keményen meg kellett küzdeni a döntőbe való bejutásért.
Elismerés jár még a fordulók, középdöntők,
döntők megrendezőiknek, hiszen nem kis feladat az sem, amit magukra vállaltak, és teljesítettek egy-egy rendezés alkalmával.

Laczai Lajos

MOSZ Miskolc Területi Ügyvivő



életünkből

Rendezvény helyszíne, éve	Kupagyőztes

Barsi Balázs
rovata

megkérdeztük

Kérdés:

Minden év szeptembere az az időpont, amikor előtérbe kerül a túlóra területi szintű felhasználása. Mindenféle kommentár nélkül nézzük,
milyen volt a helyzet az év derekán.
megoszlása
területenként 2008.
I.-VI.I.-VI.
hó
Túlórák Túlórák
megoszlása
területenként
2008.
hó
80,00
75,25

73,25
70,00

66,76
60,00

T echn. váltás alaptevékenységből adódóan; 1,67%
Betegség; 22,42%
Szabadságok; 4,42%
Szakszervezeti és munkavédelmi kikérők; 6,74%
Vágányzár; 1,09%
Vonatkésés-túlszolgálat;
2,65%
Típusismeret, képzések;
1,03%

57,14

54,30

53,97

38,91

38,79

50,00
Százalék

Trakció-s adatok

2008. VI. havi mozdonyvezetői túlórák okai (%-ban)

42,43

40,00

32,58

30,00

20,00

150 óra felett (%):
100-150 óra (%):
40-100 óra (%):
40 óra alatt (%):

18,07

17,68

10,00

8,87

0,00

0,19

0,90

Bp TVSZK

Db TVSZK

5,88

6,68
0,00
Miskolc TVSZK

Bp TVSZK Db TVSZK

0,44

0,22

Pécs TVSZK

4,14
3,10
Szeged TVSZK

Miskolc Pécs Szeged
TVSZK TVSZK TVSZK

150 óra felett
0,19
0,90
0,00
0,22
(%):
100-150 óra (%):
17,68
38,91
18,07
0,44
40-100 óra (%):
73,25
54,30
75,25 32,58
40 óra alatt (%):
8,87
5,88
6,68 66,76
Összes túlóra: 118 676,60
60145,37 31 788,92 6298,62
1 főre eső:
76,86 90,71699849
78,69 33,09

4,14

120,00

0,21
0,21
Szombathely
TVSZK

K ülönvonati megrendelések; 3,72%
Sztárjk túlóra; 0,0%
6. feletti átvezénylés
miatt; 0,14%
Üzemi Tanács választások; 0,0%
Pótszabadság (gyerek születése után); 0,0%
Bp. kirendeltek túlórája; 0,44%
Kötelező óra felett teljesített; 4,91%

Szombathely
TVSZK
0,21

103,20
90,72

100,00

78,69

76,86
80,00

ÁTLAG

60,00

38,66

0,95

53,97
0,21
21,55
38,79
42,43
52,77
3,10
57,14
24,74
59853,3 18 131,15 49 148,99
103,20
38,66
70,20

Magyarországon tesztelte legkorszerűbb mozdonyát a Siemens
A GYSEV-nél teljesítette ötezer kilométeres tesztüzemét a Siemens AG
egyik korszerű villamos mozdonya, az Eurosprinter. A szlovén vasúttársaság, a Slovenske Zeleznice három feszültségű két-áramnemű mozdonya
biztonsági rendszerét tesztelte a magyar-osztrák vasúttársaság vonalain
május elején. A 230 km/h-ás végsebesség, és 3000 tonnás vonat gond
nélküli mozgatása – ezek a legfőbb jellemzői annak a korszerű, közel egymilliárd forintba kerülő Siemens Eurosprinter villamos mozdonynak, amely
május elején futotta ötezer kilométeres tesztüzemét a GYSEV vonalain.
A szlovén vasutak, a Slovenske Zeleznice tulajdonában lévő vadonatúj vontatójármű a vonatbefolyásoló, éberségi biztonsági berendezéseit
tesztelte Nyugat-Magyarországon. A piros mozdony további érdekessége,
hogy egyen- és váltakozó áramú felső vezeték hálózat alatt is üzemelhet,
vagyis az egyenáramú szlovén és olasz mellett az osztrák, a
német, a horvát és a magyar felsővezeték rendszer alatt is képes nehéz tehervonatok vagy gyorsvonatok továbbítására. A teszthez a magyar-osztrák vasúttársaságot a Siemens szakmai felkészültsége miatt választotta partnerül. A GYSEV Gépészeti Üzletágánál ugyanis
évek óta összesen tíz – öt saját, és öt bérelt – Siemens villamos mozdony szolgál, és létesít kapcsolatot az egymástól eltérő feszültségű
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és áramnemű vezetékhálózattal villamosított KeletAusztria és Nyugat-Magyarország között. A GYSEV soproni műhelye pedig el tudja végezni a legfontosabb biztonsági ellenőrzéseket és karbantartásokat.
Összeállította:
„Ne csak vezesse a vonatot,
Bartha Géza
takarítson is a masiniszta
– meglepő javaslat a Deutsche Bahn-nál”

A Deutsche Bahn új munkaügyi igazgatójának kinevezett Norbert Hansen – aki néhány nappal ezelőtt még szakszervezeti tisztséget töltött
be – máris létszámleépítést jelentett be. Emellett a német vasúttársaság új vezető tisztviselője arra készül, hogy jelentősen bővítse a vasúti
dolgozók munkavégzéssel összefüggő feladatait a nagyobb hatékonyság
érdekében. A német Bild szerint Hansen azt fejtegette, hogy Németországban már számos olyan regionális vasúti társaság működik, amelyek
megmutatják, hogyan lehet dolgozni. Ezeknél például a mozdonyvezetők
nemcsak irányítják a vonatot, hanem a vasúti fülkéket ki is takarítják.
(Úgy látom, a vezetőink szoros kapcsolatot igyekeznek kialakítani a német vezetőkkel, hiszen nálunk is képesek hosszú álmatlan éjszakák után,
véresre könyökölt kézzel reggel felriadva hasonlókat kitalálni.) 
G
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Miskolc

Az elmúlt havi hírek megírása óta másfél hónap telt el. Július második szombatján, 12-én került megrendezésre a
Vasutasnap, melyet az MVSC pályáján
rendeztek meg. Azt mondhatom, hogy
egy jól megszervezett színvonalas rendezvény volt. Különösen kiemelem ROKKER ZSOLTI produkcióját, no
nem csak azért, mert Ő
is „földink”, hanem azért
is, mert nem csak az előre meghirdetett ideig,
hanem azon jócskán túl is, szórakoztatta a közönséget, kellőképpen edzve a nevetéshez igénybevett izmainkat. Örömünkre szolgált még az is,
e jeles napon, hogy a miskolci tagcsoport focicsapata nyerte a labdarúgó kispályás tornát, sok kiváló csapat előtt. Meg kívánom jegyezni, hogy a
kupán, Kósa Zoltán TVSZK igazgató úr kérésére
indultunk. Úgy látszik, jó volt a meglátása, érdemes volt indulnunk!
A MOSZ miskolci tagcsoportja július 20-án tartotta a Miskolci Mozdonyvezetők Napját, a diósgyőri strandon. A rendezvényen, közel kétszázan vettünk részt, összesen 190 fő,
a 20 fős szlovák vendégekkel együtt. Nagyon jó időt fogtunk
ki, s emelte a színvonalat az is, hogy aki akart, részt vehetett egy tartalmas vár látogatáson. Korhű ruhákban kísértek minket végig a várban, s bemutatták a vár középkori életét, aktív résztvevőket kiválasztva közülünk. Aki részt vett e
programon, egy nagyszerű élménnyel lett gazdagabb.
Tulajdonképpen uborkaszezonnak is mondhatnánk az azóta
eltelt időt, hiszen a nyár derekán járunk, s ez érezhető szinte
minden téren. Viszonylagos nyugalomban, különösebb problémák nélkül teltek el a napok. Értem ezt a munkáltató, és
szakszervezetünk közötti kapcsolatra. Van azért egy érdekes
dolog, amit megosztok most minden kedves olvasóval.
Kettő olyan Helyi Érdekegyeztető Tárgyaláson vagyunk túl,
amit, a magát szakszervezetként aposztrofáló gépész társaság tett színessé. No nem csak a jelenlétével –ami nem
is teljesen igaz-, hanem az ott elmondottaival. Július 11-én
megtudhattuk P.J.-tól, hogy egy ötfős tagcsoportot képvisel
Miskolcon, s a fő céljuk (mármint a gépészeké) : ” az önképzés szabadidőben történő megvalósítása”. !!!!????? Életveszélyes kijelentés „szakszevezeti” szájból! Képzés, oktatás,
vizsgáztatás, típusismeret – mint ahogy tették is –, vonalismeret, mind-mind szabadidőben! Ez aztán az érdekvédelem!
Minek munkabért felvenni, amikor szabadidőben is el lehet
végezni ezeket!
A józan eszüket hová tették azok, akik ezt képviselik „érdekvédőként”, vagy akár tagként e bagázsban?
Ezt a szabadidős érdekvédelmi tevékenységet egyetlen társ
szakszervezet sem tudta elfogadni, de még a munkáltató
sem!
Augusztus 8-án a következő HÉT ülésen, e szabadidős egyletet K.A. Bp. ferencvárosi mozdonyvezető kívánta képviselni. Elmondta, hogy: „igazából nem ismerem a helyi dolgokat”,
ekkor viszont, a jelenlévők nem értették, hogy mi keresnivalója van a miskolci helyi érdekegyeztetésen, hiszen mi sem
megyünk Budapestre. Választ nem kaptunk. El is ment, dolga végezetlenül, de azt gondolom, a szabadidejébe ez is belefért!
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Hosszú-hosszú idő után végre pont kerül, úgy néz ki a vizsgáztatás végére. Megérkeztek a vizsga kérdései könyv formában, amely tartalmazza bár a kérdéseket, de sajnos azt
kell, hogy mondjam, gyakorlásra nem alkalmas a könyv, hiszen nem teszt könyvet kaptunk, de a megállapodás arról
szólt, hogy a kérdéseket mindenki megkapja vizsga előtt 2 hónappal.
Remélem a vizsgák országszerte sikeresen
le fognak zajlani, s elégedett lesz vele minden kolléga!
Laczai Lajos
területi ügyvivő, Miskolc

Debrecen

Sajnos nem kellett túl sokáig várni, július 28-án bekövetkezett az újabb baleset Debrecen határában a 108-as vonalon. Bz teherautóval ütközött. Ez már az ötödik, tizenegy hónap leforgása alatt. Ismét megúsztuk egy könnyű sérülttel.
Eddig csak egy ember vesztette életét a balesetek sorozatában, szerencsére ő sem mozdonyvezető volt. Nem hiszem,
hogy az én jövőbe látó képességem fejlődött volna ennyire.
Ebben az igencsak megnőtt forgalmú, a vasúttal párhuzamosan futó négysávos útról bekanyarodó kereszteződésben kevés a fénysorompó! Nem alul, vagy felüljárót akarunk, csupán
a fénysorompót kellene félsorompóval kiegészíteni! Azt már
szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Nem tudom, mennyibe kerülhet, de szerintem az anyagi kár már ennek a sokszorosa, hogy az emberi életről ne is beszéljünk. Várjuk a következőt???
Augusztus 4-én délelőtt
tűz keletkezett a debreceni Nagyállomás irányító
központjában. Egy áramellátó szekrény vált a tűz
martalékává, melynek következtében a város környéki vasúti sorompók és
jelzőberendezések sem működtek. A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy miután az épületet leáramtalanították, a közel
egy kilométerre lévő „púpos” motorral hajtott tartalék generátor tudta a dolgát, automatikusan beindult és újra feszültség alá helyezte a vezérlőtermet.
A helyreállítást a kis szériában gyártott DOMINO 70-es berendezés alkatrészeinek beszerzésén kívül az iszonyatos mennyiségű összeégett kábelköteg cseréje is nehezíti. Lapzártáig,
már közel két hete az egész állomás abszolút kézi vezérléssel üzemel, és vannak hidraulikus váltók is, melyek kézi állítása nem is olyan egyszerű művelet. Az állomás szinte minden
dolgozójának megfeszített, áldozatkész munkájának köszönhetően a vonatközlekedés, ha
kisebb-nagyobb fennakadásokkal is, de mindeddig baleset nélkül zajlik. Köszönet és tisztelet Nekik! Remélem, mire ez a cikk megjelenik, ez már csak történelem lesz.
Liszkás Sándor
területi ügyvivő, Debrecen

Debrecen – Kelet

Az úgynevezett uborkaszezonban nem sok említésre méltó
esemény történt a területen. A nyári szabadságolások és a
nagy meleg okozta a legtöbb gondot. Ez a nagy meleg, a már
visszatérőnek mondható ásványvíz körüli probléma kibontakozásához vezetett ismét. Nem megoldott egyelőre Záhony-
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ban az, hogy a nagy meleg és hőségriadók alkalmával a szükséges mennyiségű hűtött ásványvíz eljusson az átforrósodott
mozdonyon szolgálatot teljesítő, kitikkadt kollégákhoz! Talán
lehetne nevezni felháborítónak is, hogy míg a fővárosban és
a nagyobb városokban ingyen osztogatják a vizet a járókelő,
sétálgató, semmittevő embereknek az utcán, addig itt a keleti régióban a törvények által előírt kötelezettségét sem tudja teljesíteni a munkáltató a hőségriadó alkalmával! (Azt tudni
kell, hogy azokról a kollégákról van szó, akik nem a felvigyázónál jelentkeznek fel, hanem állomásokon.) Sok vita van a hőmérséklet méréséről, a mérések idejéről, helyéről is, illetve
valakinek rendelkeznie is kellene a szükséges plusz vizek kioszthatóságáról is! Június hónapban volt erre a problémára a központvezetőnek egy javaslata, amit a szakszervezet és
munkavédelem el is fogadott, még jól is működött, de ez a lehetőség már július hónapban nem ált rendelkezésre, így maradt a meleg, „no” hűtőszekrény, „no” klíma!
A nyíregyházi kollégáknak augusztus hónapban volt a tagcsoport által szervezett kirándulásuk, majd a későbbi lapszámban olvashattok a beszámolóról.
Mátészalka külső szolgálati telephelyen július 25-én megtartották idén is a „vasutasnapot” az ottani mozdonyvezető kollégák. Volt sült kolbász, csapolt sör (saját csapolással igény
szerint) és babgulyás is. A nap kellemesen telt el és tiszteletét tette a központvezető úr is.
Záhonyban is lezajlottak a vasutasnapi „műszak bulik”. Mivel
még többnyire a dolgozók „4-es túr-ba” járnak, így minden műszaknak saját bulija van. Rendszerint sport tevékenységet is
folytatnak a bulikon (foci), vannak erőművészek is, akik csak
„súlyt emelnek”, illetve szellemi tevékenységként sakk, vagy ulti csatákat vívnak.
Sajnos már menetrendszerűnek mondható, hogy itt ezekben a sorokban beszámolok rossz hírekről. 2008-08-05én hosszan tartó betegség után 52 éves
korában elhunyt Bogdán Gábor záhonyi
nyugdíjas (leszázalékolt) kollégánk. Fájó
szívvel búcsúzunk a mozdonyvezető família egy kedves tagjától. Az ég legyen veled
Gabi hosszú utad alkalmával!
Gyüre Ferenc
területi ügyvivő, Debrecen- Kelet

Szombathely

Augusztus elején megérkeztek a mozdonyvezetői vizsga tesztkérdései könyv alakban. Amivel nem is lenne más gond csak
kettő, amit a kollégák neheztelnek. Az egyik az apró betűs szedés, a másik az, hogy a helyes válaszok aláhúzással vannak
megjelölve. Így nagyon nehéz gyakorolni. Sokkal jobb lett volna,
ha a megfelelő fejezet után lettek volna a megoldó kulcsok.
Területünkön javában folyik az Ukk-Zalaszentiván vonal átépítése. Emiatt a tehervonatok vágányzári menetrend alapján
közlekednek amit az érintett személyzet nem kapott meg, hanem az állomások adják ami vagy sikerül vagy nem.
A Trakció bevállalta, hogy a gépcserés állomáson a mozdonyszemélyzet végzi a kapcsolást, de az utasítás szerint aki
kapcsol az végzi a megfutamodás elleni biztosítást is. Ebből már
születtek konfliktusok mert azt tudni kell, hogy közlekednek olyan
vonatok, amelyeken egyáltalán nincs rögzítőfék. Megtörtént
eset, amikor egy ilyen vonatnál a 20 kilós szolgálattevő hölgy
hozza a féksarut, mi meg majd vigyük el. Amikor ezt bevállalták
erre gondoltak. De ez visszafele is működik amikor nekem kellene kapcsolni. Kérdés miért olyan állomáson kell a gépcseréket
végrehajtani ahol a feltételek nem adottak?
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A másik problémás dolog a sebességmérő óra szalagok kezelése, ami talán addig nem gond amíg azonos telephely váltja
egymást. De nálunk megtörténhet, hogy nem így van. Honnét
szedik majd elő, addig is mivel védekezhetünk ha majd valami történik.
A vizsgákkal kapcsolatban meg kell jegyezni, a kollégák egy része tart az új rendszertől...
Majd meglátjuk. Celldömölk lesz a kísérleti nyúl. Mire ezek a
sorok megjelennek, reméljük sikeresen túljutunk rajta.
Azért az elmúlt hónapban voltak ezeknél üdébb színfoltok is.
Július 11-én Celldömölkön tartottunk családi hétvégét, majd
12-én Szombathelyen a Trakció vasutasnapi rendezvényén
a szombathelyi tagcsoport kispályás focicsapata megszerezte az első helyet. 19-én Csepregen egy nagyon jól szervezett
horgászversenyen vett részt területünkről 4 csapat (Zalaegerszeg, Tapolca, Celldömölk), ahol Celldömölk 2-es csapata szerezte meg a 2. helyet. Tagjai: Garas Géza, Sikos Jenő,
Nagy Zoltán Zsolt.
Augusztus 17-én a szombathelyi tagcsoport tartott családi hétvégét Püspökmolnáriban.

Többéves hagyománynak megfelelően, idén is megrendeztük a „Kultúra és Egészség”
programunkon belül a „Családi
Nap” nevezetű programot.
Egy nap a kikapcsolódásra, szombat reggel 9 órától vártuk,
kollégáinkat, barátainkat, nyugdíjasainkat s családtagjaikat a
P-molnári hétvégi házba. Reggeli után, 10 órától indult a horgász, ulti, sakkverseny. Közben a többiek, beszélgetve, napozva töltötték az időt. 13 órától babgulyás volt a fő szám, majd
ebéd után eredményhirdetés. Horgászversenyt Dugmanits
Krisztián, ulti versenyt Doktor Attila, sakk versenyt Németh
Gyula nyerte. Ezután cégünk átalakulásáról szóló totót töltött
ki a társaság „eredményesen”, majd az óvodások s alsó tagozatos általános iskolások
örömére, versmondó versenyt hirdettünk.
Jó hangulatunkat csak „fokozta” a karaoke
meg nem hirdetett, de kiteljesedett versenyünk. Az énekesek jobban bírták, mind a
hallgatók. Programunkon 80 fő adózott a
kikapcsolódásnak.
Lóránt Imre
területi ügyvivő, Szombathely

Szeged

Július 14., 15., 16-án magyar-román szakszervezeti találkozó volt Herkulesfűrdőn. Az elmúlt évben találkozott első ízben
a határ két oldalán lévő öt-négy „Fűtőház” szakszervezeti vezetése. Akkor megállapodtunk, hogy a találkozók rendszeresek lesznek, s megalapozunk egy hosszútávú közös munkát.
A román kollégák részletesen beszámoltak a kongresszusukról, az előttük álló feladatokról, jövőbeni elképzeléseikről. Mi
is tájékoztattuk őket a jelenlegi helyzetünkről, a TRAKCIÓ működéséről, annak általunk vélt előnyeiről, hátrányairól. A kellemes környezetben folyt tárgyalások végén megállapodás
született a tagcsoportok között a további közös munka érdekében.
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záállásunk most is hasonló lesz a tavalyihoz. Nem befolyásol
bennünket az a tény, hogy most esetleg nemzetközi személyszállító vonatot kell „feltartóztatni” a határállomáson mindaddig, míg le nem szállnak a gépről a román kollégák. Mi mozdonyvezetők –magyar és román- megértettettük egymással,
hogy a határállomásokon kölcsönösen le kell szállnunk a mozdonyokról. Mindenki a saját hazájában keresse meg a megélhetéséhez szükséges jövedelmét, s ne veszélyeztessük egymás munkahelyeit! Reméljük munkáltatóink is megértették,
megértik gondolatainkat.
Több fordulós viták után augusztus 19-én a MOSZ területi
tagcsoportjai aláírták a Szeged TVSZK KSZ HF-ét. Kompromisszumos megállapodás született. A munkáltató, meg mi is, jócskán engedtünk az
eredeti elképzeléseinkből. A tanulságokat a
jövőre nézve le kell vonnunk!

Baráth Géza

területi ügyvivő, Szeged
Gyász hír! Elment egy fiatal kolléga, itthagyva két kiskorú árvát, a következőt pedig várva.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

HORNOK IMRE

békéscsabai mozdonyvezető
2008. augusztus 14-én 27 éves korában
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
A család gyászában osztozik
a Mozdonyvezetők Szakszervezete Békéscsaba Tagcsoportja.
Nyugodj békében, emléked megőrizzük!

Temesvár 2008-07-15
Baráth Géza
MOSZ Békéscsaba
Szeged Területi ügyvivő

Radu Emil
SML Arad

Huszár Ernő
MOSZ Vésztő

Bolos Joan
SML Temesvá

Kiss Zoltán
MOSZ Püspökladány

Gaceu Dorinel
SML Nagyvárad

Szegedi Zoltán
MOSZ Debrecen

Chioreanu Radu
SML Szatmárnémeti
Nagy Gergely Zsolt
MOSZ Mátészalka

Gyüre Ferenc
Területi ügyvivő
Debrecen-Kelet

Liszkás Sándor
Területi ügyvivő
Debrecen

A román kollégáktól kaptuk a hírt, miszerint lehet, hogy újabb
merénylet van előkészülőben a magyar mozdonyvezetőkkel
szemben. Konkrétan arról van szó, hogy a 2008. év végi menetrendváltástól a nemzetközi vonatokat Bukarest – Budapest között román mozdonyokkal kívánják továbbítani. Eddig
ezzel még nincs is semmi gondunk, hiszen teljesen felújított,
a V43-as mozdonyainktól valószínűleg jobb mozdonyokról van
szó.(A MARFA-s mozdonyok is jó állapotban vannak). A gondok ott kezdődnek, hogy már a CFR ki is jelölte az átjáró, magyarul beszélő mozdonyvezetőket, kik a jelenlegi információnk
szerint csak oktatni jönnének, s nem vezetni. Csak sajnos
az elmúlt évről rossz emlékeink vannak a CFR MARFA-s gépek bejövetelével kapcsolatban. Akkor a román kollégák nem
akartak leszállni a mozdonyokról a határállomáson, mindaddig, míg határozottan fel nem léptünk. A kiszélesített határmenti szakszervezeti kapcsolatot ezek után kezdeményeztük.
Azt már előre tudjuk mondani, hogy a magatartásunk, a hoz-

2008. szeptember



Pécs

A Dél-Dunántúlon is, mint ahogy az egész országban, emberpróbáló hőségben végzik felelős munkájukat a kollégák. Ahogy
az embert, úgy a technikát is rendkívüli hatások érik.
2008. augusztus 2-án meg is történt, ami megtörténhet.
Kurd és Szakály-Hőgyész állomások között kisiklott a 8203as számú vonat. Hála a vasút „védőszentjének”, halálos kimenetele
nem volt. 12 könnyebb sérüléssel, súlyos anyagi kárral és kétnapos vonatközlekedés szünetével
zárult az országos közfeltűnést
keltő rendkívüli esemény.
Nem hivatalosan, de saját magunk számára közlöm a mozdonyvezetői véleményt, miszerint a pályában bekövetkezett
nyombővülés volt az oka. Megnyugtatva azt is tudatom, hogy
kollégánk fizikai sérülést nem
szenvedett. (Azért fogalmaztam így, mert tudom magamból kiindulva, „a rémálmok még nagyon sokáig visszatérnek”.)
Saját véleményem szerint, munkatársunk az események során végig, úgy emberileg és szakmailag, a
helyzet ura volt.
Fő tanulsága az eseménynek, hogy a mozdonyvezető mindig tartsa be az előír sebességet. A mellékelt képek maguktól beszélnek.

Dörnyei Szilárd

területi ügyvivő, Pécs
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területi hírek

MEGÁLLAPODÁS
A 2007. november 3-án, Temesváron kötött határmenti megállapodást az aláíró felek továbbra is érvényesnek tekintik, ill.
az alábbiakkal egészítik ki:
– A Határmenti Tagcsoportok Szakszervezeti Szövetséget (továbbiakban HMSZSZ) hoznak létre, mely szövetség tagjai az
aláíró tagcsoportok: Temesvár, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Békéscsaba, Vésztő, Püspökladány, Debrecen, Mátészalka.
– A HMSZSZ célja hogy megvédje a tagok jogait és képviselje azok érdekeit.
– A z aláíró felek nem folytatnak olyan tevékenységet, amely
sértené a másik fél érdekeit.
– A HMSZSZ dokumentumok gyűjteményét hozza létre, (Kollektív Szerződés, Helyi Függelékek, szakszervezeti alapszabályok, stb.) mely segítik a felek munkáját.
– A határforgalmi megállapodásban szereplő állomásokon a
szövetség tagjai kölcsönös érdekvédelmi segítséget nyújtanak egymásnak.
– A HMSZSZ tagjai a hatékony érdekvédelem elősegítése érdekében rendszeressé teszik a találkozókat és biztosítják a
folyamatos kapcsolattartást.
– A HMSZSZ tagjai mindkét országban képviselőt választanak, akik biztosítják az együttműködést.

hírek

nemzetközi hírek

Alapítványi hírek

Alapítványunk július 22én és augusztus 12-én
is ülésezett. A júniusi
ülés során 21, az augusztusi ülésen 22 támogatás iránti kérelmet vizsgáltunk meg.
Öt kérelem korábbi kiegészítésre váró volt, de ismét
érkezett egy olyan, mely kiegészítésre vár. Két kérelmet elutasítottunk, mert
nem derült ki a szociális rászorultság. A többi 40 kérelem pozitív elbírálásban részesült, összesen 860 eFt
összegben. Két, mozdonyvezetők sportolását segítő szervezet is sikeresen pályázott támogatásért. Az idén először
ajánlott fel alapítványunk a Mozdonyvezetők
Országos Találkozójának tomboláján nyereménytárgyat. Bízunk abban, hogy az 50 eFt
értékű sporteszköz sok örömet nyújt, és a
nyertes egészségét szolgálja.
Korábban tévesen tájékoztatjuk a tisztelt
kollégákat 2007 évi adójuk 1%-os felaján-

lásairól. A hiba nem
a mi készülékünkben
volt, az APEH honlapján téves adatok olvashatók.
(No comment…)
Az alapítványunk 2008.
szeptember 1-je után nem
küld postai úton támogatást,
csak és kizárólag bankszámlára utalással teljesítünk kifizetéseket. A postai pénzküldés hosszadalmas, költség
és időigényes.
Új típusú támogatás/segélykérő lapot rendszeresítünk.
Valamennyi tagcsoportnak
elküldtük elektronikus formában és a MOSZ
honlapjáról is letölthető. Kérjük a kollégákat, a jövőben ezt használják. Természetesen a régi nyomtatványt is elfogadjuk.
A következő alapítványi ülést 2008. szeptember végén, a MOSZ székházában tartjuk.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke

Beszámoló az olasz társszakszervezettől
(FAST FerroVie)
Az elmúlt időszakban négy fontos területen tevékenykedett a FAST FerroVie.
• 2008. március 13-15-ig tartotta a szakszervezet a kongresszusát
• A Kollektív Szerződés tárgyalás – az összes szakszervezettel
• Politikai válság előrehozott parlamenti választással
• A Vasútbiztonság Intézet megalapítása
A FAST FerroVie által tartott kongresszuson egy régóta tartó szervezeti folyamat befejezésére került sor. A célkítűzés az volt, hogy egyetlen szakszervezetet alapítsanak az egész utazószemélyzet részére. Célként szerepelt mindenek előtt, hogy a mozdonyvezetők és a vonatkísérők részére biztonságot nyújtsanak.
A Kongresszus engedélyezte egy szakszervezeti jogalany létesítését, mely az autonómia elvét szemelőtt tartja. Ennek következtében a FAST FerroVie mindenekelőtt egy új szervezettel jött létre. Az új szakszervezet elnöke Pietro Serbassi.
2008. február 21-án mutatták be az utazószemélyzetre vonatkozó Kollektív Szerződés tervezetet. Ez a Kollektív Szerződés tervezet a szakszervezetek válasza az olasz vasúti liberalizációra. Ez a Kollektív Szerződés tartalmazza az összes szállításban dolgozó személyzetre
(transzport személyzetre) vonatkozó szabályokat.
A Vasúti Hivatalnak nincs vezető szerepe. Mivel a szakszervezetek a vasúti vállalatokkal
szemben egy egységes erőt képeznek, ezért a vasúti vállalatoknál előnyös szabályok vannak
életben, valamint a gazdasági feltételek is pozitívak.
A politikai krízis az előrehozott parlamenti választásokkal késlelteti a liberalizációhoz szükséges hozzájárulás megadását.
2007. július 18-án a FAST FerroVie, úgymint az összes többi szakszervezet megállapodást
kötött a kormánnyal a vasúti törvény módosításáról. Ezért alakult meg a Vasútbiztonsági
Intézet. A FAST FerroVie úgy véli, hogy a Vasútbiztonsági Intézet felállítása mindenképpen
szükséges volt.
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Központi Üzemi
Tanács hírei

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. megalakulását követően a tavasz folyamán megtörténtek az üzemi tanácsi választások. ( Az eredmények ismertek.) Természetes volt, hogy létrejöjjön
a vállalatnál egy Központi Üzemi Tanács.
Mindez, MOSZ-os segítséggel, április 21-én
megalakult. Több mint két hónapi munkával
az Üzemi Megállapodás is megkötésre került, így a működés is beindulhatott.
Az eddigi tapasztalataim szerint a munkáltató minden intézkedési tervét megküldte
KÜT-nek és ami számomra megnyugtató a
szakszervezeteknek is. A törvényi lehetőség
minden fél számára nyitott.
Az Üzemi Tanácsoknak a lehetőségei az
együtt döntésekben és a véleményezésben
van. Az adott tárgykörben, az eddigi működésünk során a KÜT munkavállalói képviseletének eleget tett. (Pl.: típusismereti utasítás véleményezése.)
Fontos együttdöntés volt a segélyezési körülmények és lehetőségek szabályozása.
E szerint az alábbi elosztások történnek a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél:
– az éves keret 11.426.800 Ft
– közvetlen hozzátartozó esetén a temetési segély elkülönített központi kertből
(5.286.000) 36 000 Ft/fő az eltemettetőnek a megfelelő dokumentumok csatolása esetén
– rendkívüli élethelyzet kezelésére különítettünk el 1.000.000 Ft tartalékkeretet
– a fennmaradó összeget az illetékes Üzemi Tanácsokhoz irányítottuk át létszámarányosan.
A munkabérelőleg megállapításának, kifizetésének és visszafizetésének szabályai is
külön utasításba kerültek.
Két alkalommal is tárgyaltuk a FEB munkavállalói képviseletét.
Augusztus 19-i értekezletünkre bizonyíthatóan meghívtuk a vállalatnál képviselettel
rendelkező összes (7) szakszervezetet és a
megjelenésük után (VSZ, MOSZ a többi…?)
döntöttünk a delegáltak személyéről.
Jelöltjeink: Kiss László (MOSZ elnöke) és
Németh László (MOSZ alelnöke).
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi üzemi Tanácsa minden hónap harmadik keddi napján
ülésezik. Természetes, hogy az ott történtekről, ha Mozdonyvezetők Lapja lehetőséget biztosít, minden hónapban, rövid hírekben tájékoztatást adunk.

Dörnyei Szilárd

KÜT elnök

2008. szeptember

Amint az előző számban már említettem, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) által meghatározott
törvényes öröklési sorrend szerint, ha leszármazó nincs, a házastárs örökli az örökhagyó minden vagyonát. Ugyanez a helyzet akkor
is, ha az örökhagyó hagyatékában nincsen ági vagyon (ennek minősül az örökhagyóra valamelyik felmenőjéről öröklés vagy ingyenes
juttatás útján hárult vagyontárgy), vagy ági öröklésre jogosult személy, amennyiben viszont ági vagyon szerepel a hagyatékban, azt
az ági örökösök öröklik, a házastársat pedig „csak” haszonélvezeti jog illeti meg.
Itt kell utalnom egy új, 2009. január 1-jével hatályba lépő családjogi jogintézményre, a bejegyzett élettársi kapcsolatra (ld. Mozdonyvezetők Lapja júliusi szám), amely a jövőre nézve alapvető változást
hoz az öröklési jog tekintetében is, ugyanis a bejegyzett élettárs
azonosan örökölhet majd a házastárssal.
A házastárs haszonélvezeti jogát
nevezi a magyar jog özvegyi jognak, amelyet a Ptk. a következőképpen határoz meg: „az örökhagyó házastársa örökli mindannak
a vagyonnak a haszonélvezetét,
amelyet egyébként nem ő örököl”. Ennek megfelelően az özvegyi jognak két esete van a Ptkban, nevezetesen a leszármazók
állagöröklése, illetve az ági vagyon tekintetében.
A házastárs, mint haszonélvező jogosult az állagörökös (a leszármazó vagy az ági örökös)
tulajdonában álló dolgot birtokolni, használni és hasznait szedni.
Az állagörökös tulajdonosokkal
szemben teljes terjedelemben
biztosítja az özvegyi jog a haszonélvezetből eredő jogokat. Tehát az állagörökösök a haszonélvezet tartalmát képező jogokat
csak annyiban gyakorolhatják,
amennyiben azokat a házastárs
átengedi nekik.
Az özvegyi jog a házastársat haláláig illeti meg, illetve akkor is
megszűnik a haszonélvezeti jog,
ha a házastárs új házasságot
köt. Ezen szabály megalkotását az indokolta, hogy az özvegyi jog
célja nem más, minthogy biztosítsa a házastársnak a házasság ideje alatt megszokott környezetet, életkörülményeket, amelynek a további fenntartása egy új házasságkötés esetén már nyilvánvalóan
indokolatlan lenne. Fontos megjegyezni azonban, hogy a Magyar
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által kialakított bírói gyakorlat szerint a túlélő házastárs haszonélvezeti (özvegyi) joga azáltal nem szűnik meg, hogy házasságon kívül élettársi viszonyt folytat.
A túlélő házastársnak elvben korlátlan haszonélvezeti jogot biztosít az özvegyi jog, azonban olyan is előfordulhat, hogy a megszokott
életkörülmények, korábbi életszínvonal megtartásához szükségtelen az egész hagyatékon fennálló haszonélvezet. Erre az esetre biztosítja a jogalkotó a haszonélvezeti jog korlátozásának a lehetőséget, de csakis a leszármazók számára, vagyis az ági örökösök ezt
nem kérhetik. A haszonélvezeti jog korlátozása kizárólag olyan mértékű lehet, hogy a korlátozott haszonélvezet biztosítsa a házastárs
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szükségleteit, figyelembe véve a házastárs saját vagyonát, munkájának eredményét és az általa örökölt vagyontárgyakat is.
Fontos azt is megemlíteni, hogy a haszonélvezeti jog korlátozására kizárólag a törvényes öröklés címén fennálló haszonélvezeti jog
esetében van lehetőség, tehát a végintézkedésen alapuló haszonélvezeti jog korlátozására nem támasztható igény a leszármazók részéről.
Lehetőséget biztosít jogrendszerünk az özvegyi jog megváltására is.
Ennek megfelelően mind a házastárs, mind pedig az örökösök (a leszármazók és ági örökösök is) kérhetik a házastárs haszonélvezeti
jogának a megváltását. A megváltás iránti kérelmet el lehet utasítani, ha a házastárs korábbi életkörülményeinek a fenntartása meghiúsulna, vagy az örökös jogos érdekei szenvednének sérelmet.
A házastárs által lakott lakásra, az általa használt berendezési és
felszerelési tárgyakra nem terjedhet ki a megváltási igény. Ennek a
rendelkezésnek nyilvánvalóan az az indoka, hogy a haszonélvezeti jog megváltása folytán se kerülhessen ki a házastárs a megszokott környezetéből. Azt azonban nem tiltja a Ptk., hogy az érdekelt
felek szerződéssel ezekre a vagyontárgyakra is rendelkezzenek
a haszonélvezeti jog megváltásáról. A haszonélvezet megváltásának eredményeként - természetesen a megváltás által érintett
körben - állagörökös lesz a házastárs.
A Ptk. meghatározza a megváltás
mértékét, amelynek értelmében
a megváltásra kerülő vagyonból
olyan rész illeti meg a házastársat, amelyet mint az örökhagyó
gyermeke törvényes örökösként a
leszármazókkal együtt örökölne,
vagyis az özvegyet egy gyermekre
jutó örökrész illeti meg. Ági öröklés esetén az ági vagyon egyharmada illeti meg a házastársat. Ez
azt jelenti, hogy a gyermekek számától függően jelentős eltérések
lehetnek a megváltási összegben,
például egy gyermeknél az örökség ½ része, három gyermeknél
¼ része.
A haszonélvezeti jog megváltása a hagyatéki vagyon egy részére vagy meghatározott vagyontárgyakra is kérhető. A haszonélvezet
megváltása fejében járó értéket
természetben célszerű kiadni, de természetesen az örökösök érdekei és a hagyaték jellege ezen érték pénzben történő kiadását is
megalapozhatja.
Amíg a haszonélvezeti jog korlátozásának bármikor helye van, addig
a haszonélvezet megváltása csak a hagyatéki eljárás során, ennek
hiányában az öröklés megnyílásától (örökhagyó halálától) számított
egy éven belül kérhető, amelynek nyilvánvaló indoka az, hogy ne legyen hosszú ideig bizonytalan helyzet az örökös megállapítása és
a hagyatéki terhek rendezése tekintetében. A
megváltási igényt a hagyatéki eljárásra egyébként illetékes közjegyzőnél kell előterjeszteni.
Miután a magyar törvényes öröklési rend tárgyalása során többször utaltam az ági öröklésre, mint sajátos öröklési formára, így a következő számban innen folytatom.

dr. Király György s.k.
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jogtanácsos válaszol

Az öröklés rendje II.

munkavédelem

Üzletpolitika, vagy diszkrimináció?

Az elmúlt időszakban nem olvashattátok munkavédelmi tárgyú írásaimat,
ennek az volt az oka, hogy a TRAKCIÓ megalakulása miatt türelmi időszakot kellett adnom a munkáltatónak. Megtettem, mivel nagy reményeim voltak a jövőt illetően. Végre a magunk urai lehetünk, a magunk problémáira
koncentrálhatunk – reméltem. Tudtam, hogy ezek a problémák leginkább a mozdonyparkunk minőségéből adódnak majd, hiszen középvezetőinknek
(TVSzK vezetők) a közelmúltban sikerült megakadályozniuk a munkavédelmi érdekképviseletek törekvéseit a mozdonyok állapotának javítására. A műhely költségmutatóit ezzel jelentősen javították, de ennek az volt az ára, hogy a mozdonyaink 60 %-ának állapota a munkavédelmi előírások minimum
szintjének közelébe, vagy az alá csökkent. Nehéz helyzetben kellett tehát indulnunk, de én bíztam a mozdonyvezetők lelkierejében, és a vezetőink
szemléletváltásában. Most mégis kénytelen voltam tollat ragadni, mert a reményeim lassan szertefoszlanak. Eltelt 8 hónap, és csak a mozdonyvezetőkbe vetett bizalmam igazolódott be! Továbbra is felvesszük a munkát a sok esetben kritikán aluli állapotú mozdonyokon, szolgálva ezzel a TRAKCIÓ
érdekeit. A vezetőink egy része azonban nem tudott átlépni a saját árnyékán! Tovább folytatódik a problémák előli elzárkózás, a megoldások keresése
helyett a „struccpolitika”, a valóság elfedése az íróasztalokon felgyűlő mappákban.
A munkavédelem szaktevékenységi részét az
EBK végzi a TRAKCIÓ részére, mint szolgáltatást. Az ő feladatuk (lenne!), hogy a munkavédelmi szabályok megvalósulása érdekében
felhívják a munkáltató figyelmét a hiányosságokra, megalkossák a szabályzatok, egyéb
munkavédelmi dokumentumok szakmai részét. Sajnos nem látjuk egyértelműen bizonyítottnak, hogy megfelelően végzik ezt a
tevékenységet. Mire alapozom a kijelentéseimet? Több területről kaptam olyan jelzéseket, amelyek arról tájékoztattak, hogy az EBK
munkatársai a valóságot elferdítve a munkáltató javára tévednek, segítséget nyújtanak a
munkavédelmi kiskapuk megkeresésére, ezzel akadályozva az érdekképviselet törekvéseit. Nem ismerem a dolog hátterét, nem is
akarok pálcát törni senki felett, hiszen nem
tudjuk, hogy a TRAKCIÓ várja el ezt a fajta „szolgáltatást”, vagy esetleg önszántukból teszik az EBK munkatársai? A közelmúltban elkezdődtek az újonnan alakult cégeknél
kötelezően megalkotandó munkavédelmi
szabályozások, kockázatértékelések körüli munkák. Sajnos olyan szinten kozmetikázott anyagokkal találkoztunk, hogy nem is kívánom minősíteni. Eközben a munkáltató sok
esetben nem biztosítja a lehetőséget a munkavédelmi érdekképviseletnek a jogai gyakorlására. Nem biztosítják a törvényben előírt információkat, nem vonnak be bennünket az új
munkahelyek létesítésébe, a mozdonyok felújításába, nem biztosítják részvételünket a
munkáltató azon döntéseinek az előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára. Nem
hiszem el, hogy az EBK oldalán nem ismerik
a jogszabályokat, és a valós helyzetet! Miért
nem hívják fel a munkáltató figyelmét erre?
Vagy megteszik ezt, és a munkáltatónk sért
szándékosan törvényt? Persze tudom, hogy
az EBK egy szolgáltató cég, a megrendelések elveszíthetőek, de ne tőlünk várják a segítséget - a mozdonyvezetők rovására - a piacuk, és a munkahelyeik megvédésére. Ha
ilyen irányú félelmeik vannak, javaslom, hogy
alakítsanak szakszervezetet!
A másik érdekes gondolkodásmódot folytató
szervünk a Járműmenedzsment. Az ő feladatuk (lenne!) a mozdonyok előírásszerű állapotának biztosítása. Mivel az elmúlt 10-20 év
forráskivonásai a mozdonyaink állapotán erősen megmutatkoznak, nem kívántam ennek
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a helyzetnek a következményeit egyszerre a
nyakukba zúdítani. Párbeszédre, együttműködésre törekedtem a problémák felszámolása érdekében, de olyan szintű inkorrektséget tapasztaltam, amely még az én edzett
szervezetemet is kikezdte. Nem kívánom az
ügy részleteit nyilvánosságra hozni, de a kérdést felteszem, és mindenki válaszolja meg
tetszés szerint: lehet partnerként együttműködni egy olyan szervezettel, ahol az adott
szónak nincsen semmilyen súlya? Én a közeljövőben nem fogok erre törekedni, az biztos!
Ez tehát a jelenlegi helyzet, most nézzük,
hogy mit hozhat a jövő! A címben utaltam
egy jelenségre, amely már valós veszélyként kopogtat az ajtónkon. Mindenki előtt ismeretes az a tény, hogy hazánk a gazdasági fejlettség arányában több részre szakadt.
A TRAKCIÓ - üzletpolitikai álarc mögé bújva
- szintén így kívánja kialakítani a saját belső struktúráját? Nem vitatom annak szükségességét, hogy a magasabb pályasebességre
alkalmas mozdonyaink erre alkalmas vonalakon közlekedjenek, de nem tudom elfogadni
azt a gondolkodást, amely korrektnek tartja a
borsodi, szabolcsi, békési stb, mozdonyvezető alól egy tollvonással kivenni a jobb minőségű mozdonyt. A Balaton, az előváros valóban fontos, talán a tévéstábok is gyakrabban
megfordulnak itt. A képmutatás gyarló emberi tulajdonság, könnyű beleesni ebbe a hibába, hiszen mi itt Borsodban, Szabolcsban
leginkább akkor kerülünk képernyőre, amikor
a szociális problémák, a leépülés a téma. A
MÁV-TRAKCIÓ, és a MÁV-START is így gondolkodik? Lemondtak rólunk? Ezt a kérdést
felteszik politikai tárgyú fórumokon is, és az
ország – mindenkori – vezetése törekedett,
törekszik, a különbségek kiegyenlítésére. Ennek első lépése a közlekedési infrastruktúra
fejlesztése. A MÁV-TRAKCIÓ, és a MÁV-START
talán nem így gondolkodik? Természetesen
ismerem a realitást. Vannak jobb, és vannak
rosszabb mozdonyaink, a kényszer diktálja ennek a mostani helyzetnek az elfogadását. De
ki meri elvitatni a miskolci, vagy más, gazdaságilag fejletlen országrészben élő mozdonyvezetők jogát arra nézve, hogy az országos
átlagnak megfelelő minőségű mozdonyokon dolgozzanak? Félre ne értse valaki, nagyon örülök, hogy egyes területeken emberhez méltó körülmények között dolgozhatnak
a kollégáink. A különbségeket nem az ő rová-

sukra kívánom csökkenteni, hiszen a Központi Munkavédelmi Bizottság tagjaként értük is
felelősséggel tartozom! Kérem tehát ezeket a
szerencsésebb helyzetben lévő kollégáimat,
hogy ebben a szellemben értelmezzétek a
mondanivalómat! Én azt akarom megakadályozni, hogy a bontó helyett Miskolcra, vagy
más hátrányos helyzetű térségbe irányítsák a
kiöregedett mozdonyokat!
Amikor megírtam ezt a cikket, elküldtem a
Központi Munkavédelmi Bizottság tagjainak.
Kollégáim visszajelzései alapján kijelenthetem, hogy konszenzus van köztünk a kérdésben. A TRAKCIÓ megalakulásakor meglévő
helyzetet tekintjük az alaphelyzetnek, mindenki ismeri a területén működő mozdonyok
állapotát, és úgy döntöttünk, hogy csak minőségi javulást fogadunk el, romlást nem. Ennek
érdekében lépéseket teszünk (tettünk). Kétféle módon érhetjük el ezt a célunkat. Az egyik
az, hogy megköveteljük a munkavédelmi törvény adta jogaink tiszteletben tartását ebben
a kérdésben. A másik az, hogy fokozottan fogjuk ellenőrizni a területünkre átirányított mozdonyokon uralkodó munkavédelmi helyzetet,
és ha hiányosságot tapasztalunk, akkor meg
fogjuk akadályozni ezek üzemeltetését.
A munkavédelmi érdekképviseletek tehát
minden rendelkezésükre álló eszközzel ellen
fognak állni a negatív irányú folyamatoknak.
Bízunk az erőnkben, és ha kell meg is mutatjuk azt. Én az elmúlt félévben a TRAKCIÓ érdekeit is szem előtt tartottam, átéreztem a
helyzet komolyságát, és a felelősségemet. Itt
lenne az ideje, hogy a másik oldalon is ráébredjenek egyes emberek a saját felelősségükre! Ez volt ugyanis a vasúti szemszög,
de ennek az ügynek a társadalmi vetületéről is beszélnünk kell. Ki mer kiállni a közvélemény elé, és kimondani, hogy a vonatjegy Borsodban is ugyanannyiba kerül, mint
máshol, de ezért nekünk nem jár a Flirt-ök,
Desiro-k nyújtotta kényelem! Üzletpolitika ez,
vagy negatív diszkrimináció?
A mozdonyvezetők az elmúlt tizenöt év során
már bebizonyították néhányszor, hogy nem
engedik meg, hogy figyelmen kívül hagyják az
érdekeiket. Most sem fogjuk ezt megengedni! Az érzéketlenség a problémáinkkal szemben súlyos konfliktusokat okozhat, és komoly
gazdasági hátrányt jelenthet a TRAKCIÓ számára. Tisztelt Érintettek! Vállalják ennek a felelősségét?
Sáfrány Csaba
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160 évvel ezelőtt 1848-ban érkezett az első vonat a mai Szlovákia területére Bécsből.Akkor még gőzmozdony vontatta, csakúgy mint 6 évvel
később amikor megépült a Bécs-Pozsony-Érsekújvár-Vác-Budapest vasútvonal. Ez volt az első kötöttpályás
összeköttetés Pest és Pozsony közt.
Az 1960-as években indult meg a villamos vontatás Magyarország és az
akkori Csehszlovákia között, napjainkban 4 üzemváltó állomáson folyik villamos mozdonyok húzta szerelvények határátlépése és vontatójárműveinek ill. személyzetének
cseréje. Ezen mozdonyok zászlóshajója a szlovák vasút 350 sorozatú villamos vontatójárműve, a gorilla.
Már 30 évvel ezelőtt történtek kísérletek arra, hogy Budapest és
Pozsony valamint Prága viszonylatban a nemzetközi expresszvonatok a 350-es kétáramrendszerű (akkor még CSD ES 499.0 sor.)
mozdonnyal vontatva közlekedjenek, de a kedvezőtlen tapasztalatok és tisztázatlan jogi és utasításbeli problémák miatt ez a megoldás csak két évig élt.
Áttörést az 1990-es évek hoztak mikor a zavarok áthidalása után az
1993/94-es menetrend bevezetésekor kettő pár gyorsvonat a 350es sorozatú villamos járművel, a honos vasút személyzetével közlekedett a MÁV és a ZSR vonalain. Az azóta eltelt időszakban a menetrend függvényében hol több, hol kevesebb vonatnál valósult meg
a gépcsere nélküli határátmenet. Jelenleg 5 EC, IC, EX vonat vontatása gorillákkal történik a Budapest-Keleti-Vác-Pozsony-Prága vonalon.
A 350.sor. (CSD ES499.0) mozdonyok voltak az akkori Csehszlovák vasút első kétáramrendszerű járművei. A Pozsony-Brünn-Prága
vasútvonal két villamos vontatási rendszere (25 Kv 50 Hz ill. 3 Kv =)
indokolta egy kétáramrendszerű mozdony kifejlesztését.
A gorilla prototípusa a Skoda Plzen szerelőcsarnokában 1973-ban
készült el, amit hamarosan követett a 200 km sebességre megépített második darab is. A sorozatgyártásra 1975-ben került sor.
Összesen 20 mozdony készült el, de balesetek miatt napjainkban
18 üzemel. A Csehszlovák vasút a pozsonyi fűtőházba állomásította a gorillákat, amelyek Szlovákia megalakulása után a szlovák vasút tulajdonába kerültek pozsonyi honállomással. A ZSR a Budapest–
Pozsony–Prága és a Pozsony–Zsolna–Kassa vasúton közlekedteti,
kizárólag gyorsvonatok továbbítására.
Amikor 1993 áprilisában Budapest Keleti fűtőházban a típusismereti oktatás keretében a 350-004 pályaszámú mozdony megjelent,
a kollégák körében meglepetést keltett. Robosztus, szokatlan külseje, a vezetőállás kialakítása, a gépekkel, berendezésekkel telezsúfolt géptér, a számunkra ismeretlen műszaki megoldások és kezelési szabályok idegenül hatottak. Aztán ahogy megismertük, meg
is kedveltük mert a vonattovábbítások során előjöttek kedvező tulajdonságai, például kiváló menetstabilitása, kényelme, kezelhetősége.
Akkor még újdonságnak hatott, hogy az áramszedőcsere a vezetőállásról is elvégezhető, hogy a főlégtartályok lecsapolása a mozdonyszékben ülve egy villamos kapcsolót működtetve is lehetséges
csakúgy mint a vörös fény megvilágítása. Aztán annak is a csodájára jártak, hogy az áramszedő leengedése a főmegszakító kikapcsolása nélkül is üzemszerű. Emlékszem a felsővezetékes szakszolgálat vezetőinek értetlenségére mikor a pozsonyi fűtőház mérnökei a
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szokatlan megoldást
bemutatták, magyarázták.
A mozdony 4 MW
teljesítményű, elektrodinamikus fékteljesítménye 3,6 MW,
ami 25 km/h-ig hatékony. Legnagyobb
sebessége 160 km/
h, tengelyelrendezése Bo’Bo’, szolgálati
tömege 89,6 t.

Teljesítményszabályozása ellenállásos, legnagyobb vonóereje 210
kiloN, állandó vonóereje 126 kiloN. Alkalmazható feszültség 25 Kv
50 Hz ill. 3 Kv =.
A mozdonyszekrény áramvonalas kialakítású, két végén kerültek kialakításra a vezetőállások. Közöttük a gépterem, amely reteszelt ajtókkal és rácsokkal van elválasztva vezetőállásoktól. Csak kikapcsolt főkapcsoló és leeresztett áramszedő mellett lehet a géptéren
át közlekedni.
A fülkék alatt helyezkedik el a két főlégtartály, az alvázra felfüggesztve a főtranszformátor, az olajhűtők és az olajkeringetők találhatók. A gépterem egyfolyosós kialakítású, az ellenállások és
hűtőventillátorok a felső részen helyezkednek el. A géptérbe került beszerelésre a kontaktorállvány, a menet-fék átkapcsolók,
rendszerválasztókapcsolók, fő- és segédkontaktorok, biztosítékok,
sztatikus akkutöltő, a MIREL vezérlőrendszer, az egyenáramú főkapcsolóegység, az áramirányító és a légnyomásos- és fékszerkezeti egységek.
A jármű kettő kéttengelyes forgóvázon fut melyek lengéscsillapítása
alaposan kidolgozott. A kerékpárok küllős kivitelűek, abroncsosak.
A forgóvázban 2-2 vontatómotor van, amelyek nyomatékát csuklós
tengelyhajtás közvetíti a hajtott fogaskerekekre.
A fékrendszer érdekessége, hogy az önműködő fékezőszelep villamosan vezérelhető, rendkívül könnyen kezelhető. A mozdony fékezése fékrudazat nélküli fékblokkokkal megoldott. A kerekek csak
egyoldalról fékezettek, a mozdony alulfékezett. A löketek automatikusan állítódnak, kézi utánállítást nem igényelnek.
A mozdony mindkét áramrendszerben megbízhatóan ugyanazon elvek alapján működik. A teljesítményszabályozás az ellenállások változtatásán alapul amelyet kontaktorok végeznek.Mindkét áramszedő mindkét áramrendszerben használható, az áramrendszer váltása
menet közben a rendszerátkapcsoló működtetésével lehetséges.
56 fokozat és 10 söntfokozat biztosítja, hogy kedvezőtlen domborzati viszonyok között is velünk van az erő.
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szakmai kitekintés

A ZSR 350. sor.
villamos mozdonya,
a Gorilla!

szakmai kitekintés

nyári emlékek

A jármű vezérlőrendszere a jelfogós-érintkezős alkatrészek meghibásodási lehetősége miatt, komoly változáson ment át. Az elavult
rendszert a mozdony teljes egészében mikroprocesszoros váltotta
fel, amit szlovák cég fejlesztett ki. A MIREL rendszer kedvező üzemi tapasztalatai után került sor az UIC követelménynek megfelelő vonatbefolyásoló és elektronikus sebességmérő kifejlesztésére
és beszerelésére. Ezek a korszerűsítések a vonatbefolyásoló tekintetében, lehetővé tették, hogy 2008 áprilistól a MÁV vonalain is egy
személyessé vált a mozdony kiszolgálása. Az EÉVB rendszerátkapcsolása és kezelése rendkívül egyszerű és természetesen az elfoglalt vezetőállásról elvégezhető.
A MIREL rendszer kifejlesztése igazi sikertörténet. A vezérlőrendszer kiváló tulajdonságai optimális járművezérlést tettek lehetővé. A
nagyteljesítményű kontaktorok teljesítménye 60 %-al csökkent, kisebb lett a mozdony fogyasztása és javult az elektrodinamikus fék
hatékonysága is. A fejlesztéseknek megfelelően a vontatójárművek
2 meghibásodás közötti futása 70.000 km-re emelkedett, a lgmegbízhatóbb gyorsvonati mozdonnyá váltak.
Néhány érdekesség a fékrendszerről. A mozdony DAKO rendszerű,
nem sebességfüggő önműködő és kiegészítő fékkel, valamint kézifékkel felszerelt. A vontatómotorok villamos fékrendszerben is működhetnek.

Nyaralás a napfényes Szicílián

A tengerpart

Vonat a komp gyomrában
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Az önműködő fék ep. vezérlésű, meghibásodása esetén az un. szükségüzemi váltó átállításával a kiegészítő fék fékezőszelepének kezelésével is szabályozható a fővezeték nyomása. 2 főlégsűrítő biztosítja
a levegőellátást, a jármű üzembe helyezését segédlégsűrítő segíti.
A mozdony egyéb berendezéseiről elmondható, hogy megbízhatóan, mozdonyvezetőbarátan, jó minőségben működnek, gondolok itt
a műszervilágításra, ablaktörlő- és fűtő berendezésre, a mozdonyrádióra, a hang- és fényjelzőkre. A vzetőállások tisztasága, a székek
állapota jó. S hogy egy kedvezőtlen jelenségről is essen szó, a nyári
időszakban a vezetőállások rendkívül melegek, lehúzott ablaknál pedig a menetzaj elviselhetetlen. Elkezdődött a vezetőállások légkondicionálóval való felszerelése a komfortérzet javítására.
A több mint 30 éves járművek a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően még valószínűleg sokáig trakcionálnak, de a Skoda már kifejlesztette legújabb kétáramrendszerű mozdonyát amely a tervek szerint 2010-2011-ben szolgálatba áll a cseh vasutat gazdagítva.
S hogy miért gorilla, a gorilla?
Úgy szól a fáma, hogy a gépteret elválasztó rácsos
háló ami a majomketrecre emlékeztet(ett valakit)
volt a névadó!!!
Forrás: Oktatási segédlet Halász István

Barsi Balázs
A nagykanizsai tagcsoport
szervezésében immár 12.
alkalommal
került
sor egy kéthetes szicíliai
apartmanos
nyaralásra, Brolo városában. A csoport
vonattal utazó létszáma 48 fő volt, de
Miskolcról, Győrből
és Szolnokról is érkeztek a helyszínre
autóval. A Kanizsáról induló csoport izgatottan várta az indulás idejét, mivel
az idei esztendőben
több olyan mozdonyvezető és családja is
jött, akik először indultak ilyen hosszú
útra. Nyaralásunk,

június 12-én csütörtök este, a 240-es Venezia
EN-al indult (Nagykanizsa–Velence 630 km).
Akik voltak már ilyen hosszú úton, azok elmondták az újaknak, mire is kell készülniük.
Mindenki legalább egy-másfél hónappal előre
megvette a kötelező globál helyjegyet, sajnos
azonban előfordult nem egy esetben, hogy a
családtagok négy különböző helyen ültek. A
vonaton minden jegy eladva, esélye nem volt
senkinek, hogy elcserélje a jegyeit.
Mindegy, a mozdonyvezető bírja a gyűrődést
és arra gondolva, hogy két csodálatos hét nyaralásban lesz része, elviselte a kezdődő nehézségeket. Még nem tudták, hogy a következő
10 és fél órában mi vár rájuk…
Gyékényes, az országhatár. Mivel ez nem uniós határ, útlevél-vámvizsgálat mindkét részről.
Mindez a maga bájával, úgy ahogy megszoktuk még valamikor.
Vonat indul tovább, bele a nagy sötétségbe.
Vidám a hangulat, a sör még hideg, a légkondi
működik, a kocsik fényárban úsznak (CAF termes kocsik) a keskeny, középen fel nem hajt-

Nagy utazás

2008. szeptember

2008. szeptember

Venezia – Róma: 573 km, menetidő 5 óra 40
perc. Összehasonlításul Nagykanizsa – Bp.
Keleti 221 km, 3 óra 58 perc. IC-vel!
Bologna állomáshoz közeledve az ott szolgálatot teljesítő kalauz mégis kifogást talál a jegyünkben. Az ő értelmezése szerint erre a szabadjegyre, pótjegyet kellett volna váltanunk.
Szerinte fizessünk 576 eurót, most itt helyben
a 48 főre. Az ütő is megállt bennünk! Nem
tudjuk, hogy számolt, de nem volt szerénytelen! A rendőrséggel fenyegetés ellenére sem
tántorított el minket, nem fogunk fizetni.
Kalauz elmegy, hívja a vonatvezetőt. – Na,
ilyenkor jó az ismeretség, és barátság!
Az ALE-n belül megismert kapcsolatok alapján azonnal telefonálok Rómába, és elmondom olasz kollégámnak, mi is történt. Segíteni próbál. Kb. 2 perc elteltével csörög a kalauz
mobiltelefonja. Sejtem kivel beszélhet. Üveges
figyelő tekintettel hallgatja a telefon másik végén lévő hangját, majd ott hagy bennünket.
Érkezünk Bolognaba, várjuk az emlegetett
rendőrséget, de sem a kalauzt, sem a hatóságot nem látjuk. Nagyon nem sajnáltuk! Rómáig új személyzet érkezik, kéri a jegyeket,
probléma egy szál sem, majd jó utat kíván a
magyar kollegáknak.
Rómába menetrend szerint érkezünk, ahol barátunkkal személyesen is megbeszélhetjük a
vonaton felmerült problémát. Az említett kalauz verebet akart fogni, nem sikerült neki. Ilyen
kalauz csak Olaszországban lehet.
21 óra 18 perckor utazunk tovább Rómából.
Erre a vonatra már van helybiztosításunk, amit
előzőleg ennek a barátunknak a segítségével
vettünk meg. Amint a vonatot betolják, természetesen nem oda, ahová ki van írva, megrohanják az utasok, így biztosított helyünket
nem tudjuk elfoglalni. Ismét barátunk segít, és
az olaszokat kitessékeli a foglalt fülkéinkből.
Egy kis anyázás mindkét részről, de az erő velünk van!
A vonat kb. 20 perc késéssel elindul, s belevágunk a második éjszakába, igaz itt már kényelmesebben utazunk. Az olasz kocsi fülkés, az
üléseket akár össze is tolhatnánk, de a vonat
olyan szinten tele van, hogy a mosdókat sem
tudjuk megközelíteni, a folyosón állnak az emberek. (Erre a vonatra otthon cousette jegyet
csak 38 euróért lehetett volna venni személyenként, ami kicsit húzós ár lett volna)
Róma–Messina 631 km, már beleszámítva a
be-és kihajózást is, 8 óra 12 perc alatt ezt a
távot is lezavarjuk.
Telik az éjszaka, megérkezünk Villa S.Giovanniba, kb. hajnali 4 óra van. Itt a teljes vonatot
behajózzák (16 kocsi, tele utasokkal). Partot érünk a szigetnél, Messinában kiszállunk,
mert a vonat Siracusa felé megy tovább, mi
pedig Palermo irányában folytatjuk utunkat.
Menetrend szerint innen csatlakozásunk lenne
Brolo felé, de az a vonat az új menetrend szerint nem közlekedik, ami pedig helyette van, az
nem áll meg Broloban. Az éjjeli menetrendvál-

tásról még senki sem tudott az olasz vasutakon, de új menetrendet égen-földön sem lehetett utolérni.
Forgalmi irodába be, – nem azért mozdonyvezető a mozdonyvezető , hogy ilyen kis problémától elsírja magát – előadjuk a mi kis problémánkat. Mivel itt az utóbbi két évben nagy
átépítések voltak, közvetlen a forgalmi iroda
mellé került a KÖFI irányítás, így ott helyben a
segítségünkre tudtak lenni. Elintézték, hogy a
csoport részére a vonat Brolo állomáson megálljon, s már írták is a hozzánk hasonló 3 példányos írásbeli rendelkezést a mozdonyvezető számára.
Kimegyünk a 4-es peronra, és amikor a vonat
húz be a vágányra (3 részes villamos motorszerelvény FLÖRT típusú), ismerős mozdonyvezető integet a vezetőállásról.
Induláskor a magyar kollégák közül, akit érdekel bemehetett a vezetőállásra. Az utolsó 85
km-es szakaszt, amely tele van alagutakkal és
viaduktokkal, s részben már teljesen újjáépítették, 150 km-es sebesség mellett tekinthették meg.
8 óra 30 perckor a vonat megáll velünk
Brolo állomáson, lecihelődünk, és csomagjainkat beszállítva elfoglaljuk apartmanjainkat. Megkezdődik a felejthetetlen két hetes
nyaralás.
Szállásunk 30 m-re fekszik a tengertől, úszómedencével és teniszpályával. A nem túlságosan pihentető utazás után elérkezett a
Kánaán. A szicíliai két hét alatt sokan kirándultak Palermo, Cefalu, Taormina, Etna és
környékére, valamint a velünk szemben lévő Eolie szigetcsoportokra (Lipari, Vulcano,
Stromboli).
Az édes pihenés közben pár nap elteltével
már a visszafelé tartó kényelmesebb útra
gondolva, megkerestük a helyi utazási irodát, ahol mit tesz Isten, láss csodát! 12,50
euróért fekvőhelyes jegyet tudtunk váltani.
Ez azt jelentette, hogy a Trinacria expressel
egészen Bolognaig az éjszakát fekve tudtuk
megtenni.
A két hét borzasztóan hamar eltelt a mindig
napsütötte, gyönyörű Szicíliában, ahol az árak
sem haladják meg az itthoniakat.
A hazautazás utolsó próbatétele a Velencéből
induló 241-sen, ugyanazok a gyötrelmek voltak, mint kiutazásunkkor.
Összegezve, minden nagyon szép volt, jó volt,
leszámítva az utazás kisebb, nagyobb kellemetlenségeit, amelyek az idő múlásával és a
gyönyörű emlékekkel természetesen elhalványulnak.
Csoporttársaink zöme úgy búcsúzott, hogy jövőre ugyanígy találkozunk Szicíliában annak
reményében, hogy kényelmesebb utazási körülményeket fogunk tapasztalni.
Viszlát Szicília!

Róka György
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nyári emlékek

ható karfájú ülésekben a gyerekek, és az ötven kilós felnőttek még elvannak, ötven kiló
felettiek viszont keményen szenvednek.
Zágráb, pontos érkezés, pontos indulás. Mivel a szlovén határ már csak harminc kilométer, innen folyamatos az ellenőrzés a részükről.
Megérkezünk Dobovára, a szlovének szigorúan,
barátságosnak nem nevezhetően végzik az okmányok ellenőrzését. Még a nagyító is előkerül
az útlevelek ellenőrzésekor (fő a precizitás!).
0 óra 04 perc: menetrendszerinti indulás a
határról, a jegyvizsgáló kéri a helyjegyeket.
Ljubljanában megtelik a vonat, az előterek és
az ülések közti rész is tele van. A hegyek között haladunk, egyre többen kezdenek fázni a
légkondicionáló beállításával van egy kis gondunk. Várjuk a kalauzt, de nem találjuk, így
magunknak kell megoldani a helyzetet. Szakaszkulcs elő, légkondi beállít, és a világításon is javítunk egy keveset. Kalauz sehol, de
lehet, hogy jobb is. Hálás tekintetek mindenfelől, közben vélemények is elhangzanak a
civil utasok részéről, amelyben nem éppen
dicsérően nyilatkoznak azon vasúti szakemberek intézkedéséről, akik ilyen kocsikat közlekedtetnek éjszakai vonaton, ennyi pénzért.
A felmenőket emlegetve a legenyhébb kifejezések, hogy azt utaztatnák ezen a vonaton
oda-vissza, aki ezt így kitalálta. Igazság van a
dologban, mert mi tudjuk, hogy pl. a Kvarner
IC –amely egy nappali vonat – kényelmes, fülkés kocsikkal közlekedik. Abban lehetne aludni, de nappal minek? Mi, védve a mundér becsületét, úgy mosolygunk szépeket, meg hát
igen, ez van, mi nem tehetünk róla és hát
azért úgy elvagyunk egymással.
Mindegy, kicsit nyugszanak a kedélyek, jó a
hőmérséklet, nincs olyan nagy fény, szépen
szunyókál a csapat. Ki kényelmesen, ki kevésbé.
Sezena 4 óra 2 perc: menetrendszerinti érkezés, a vonat kivárja a tartózkodását. Villa Opicina, az olasz határ, itt már semmilyen
ellenőrzés nem történik. Lehet, hogy ez már
európa?
Érkezik az olasz jegyvizsgáló, jegyek, helybiztosítások ellenőrzése. Mellettünk svéd fiatalok. Hogy milyen okból, csak Sezenáig volt
helybiztosításuk, a kalauz keményen büntet, 5
euró a helyjegy, 5 euró a büntetés. Fizetnek,
nem vitatkoznak.
7 óra 16 perc, pontosan érkezünk Venezia
S.Lucia pályaudvarra. Mivel itt sok időnk van –
csak délben megyünk tovább - a csomagokat
egy helyre összerakjuk, és megszervezzük őrzésüket. Valaki mindig a csomagokra vigyáz.
13 óra 23 perc: útirány Róma az IC 705-ös
számú sima intercity vonattal. Előzetesen érdeklődtünk, a FIP szabadjegyünk erre a típusú vonatra elegendő-e? Annak ellenére, hogy
péntek van, és 13-a, bíztunk abban hogy semmi problémánk nem lesz. Erre a vonatra helyjegy váltása nem kötelező, így a csoport kényelmesen elhelyezkedik.

szabadidő, hobby, kultúra

életünkből

Hobby – Az amerikai foci

A Mozdonyvezetők Lapjának júniusi számában a szerkesztők tettek egy ajánlatot, hogy mutassuk be a hobbynkat. Azonnal éreztem,
hogy eljött az én időm! Az újság előző számaiban már találkozhattatok a munkavédelemről írt cikkeimmel, most mégis két igencsak balesetveszélyes hobbyról írok. Az egyik az amerikai foci. A másik az érdekvédelem! Az amerikai fociból sajnos már kiöregedtem, nem űzöm

versenyszerűen, csak a partvonalról nézem, bíztatva kedvenc csapatomat a Miskolc Steelers-t. A hobby szó talán már nem is megfelelő,
jobb lenne, ha családi életformának nevezném. Igen, családi, mert a
két fiam, sőt a feleségem is osztozik velem ebben a szenvedélyben.
Az érdekvédelemben a Központi Munkavédelmi Bizottság tagjaként
a pályán kell helyt állnom. Amerikai foci. Amikor kimondom ezt a két
szót, azonnal érkezik a kérdés: „Ja ,ez az a játék, ami olyan, mint a
rögbi?”. Elnéző jóindulattal azt szoktam mondani: Igen olyan, csak
teljesen más. Azt is mondhatnám, hogy úgy hasonlítanak egymásra, mint egyik tojás a másik tyúkra. Én néhány éve ismerkedtem
meg ezzel a sporttal, majdnem egy időben azzal, hogy munkavédelmi képviselő lettem, és bekerültem a MOSZ csapatába. A párhuzam is innen indul. „Párhuzam”, kérdezhetitek? Mi köze a tojáslabdával rohangáló őrülteknek az érdekvédelmi munkához? Bebizonyítom,
hogy rokonszakmák! Az amerikai fociban a cél az ellenfél célterü-

Árutovábbításra jogosult
vasúttársaságok
A vasúti pályahálózatokat a működési engedéllyel rendelkező társaságok használhatják.
A működési engedély valamennyi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatra, valamint a működési engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra adható ki. A működési engedély mellett a társaságok számára más, nem a Magyar
Vasúti Hivatal által kiadott engedélyek beszerzése is szükséges a
tevékenység végzéséhez.
Engedélyek az Európai Vasúti Térség és az országos hálózatok használatára:
Forrás: volt Magyar Vasúti Hivatal
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letére juttatni a „tojást”.
Megkapod, és elkezdesz
rohanni vele, miközben
110 kilós nehézfiúk futnak szembe, mindent elkövetve, hogy leüssenek
a lábadról. Ismerős a szituáció? A célterület 100
Szerelés
yard távolságban van (1
yard = 0,91 m), bizony
ennek az első kísérletre való elérése az álom kategóriába tartozik. A szakszervezeti munka során
nincsenek ilyen álomszerű célterületek? Mivel reálisan gondolkodunk, kitűzünk magunk elé egy elérhetőbb célt: tegyünk meg 10 yard-ot! Nekilódulunk, és már kapjuk is az első kemény „tackle-t”
(szerelés). Ki nem élte még át ezt szakszervezeti, munkavédelmi érdekképviselőként? Fekszünk a
hátunkon, és nagyon fáj. De nincs idő sírni, már
pattanunk is fel, mert az ellenfél formációja felállt,
a csapattársaink várnak ránk, és az irányító üvölt:
„ready” (készülj)! Felállunk, megrázzuk magunkat, és újra nekirohanunk a „defensive-line-nak”
(védekező vonal). Ezért szeretem ezt a sportot!
Itt nincs vereség. Ha felállsz, már nyertél. Nyertél
egy élményt: nem tudnak legyőzni. Nyertél egy tapasztalatot: jobban fel kell készülnöd. A következő
A csapat
„play-ben” (játék) kettőzött akarattal küzdesz, és
láss csodát: az áttörhetetlennek hitt fal átszakad! Futsz, de látod,
hogy vészesen közeleg egy safety (hátsó védő), várod a jól ismert fájdalmas ütközést, ekkor feltűnik a csapattársad, és egy blokkal felfogja a neked szánt ütést, megvéd. Az érdekvédelem sem működik
ilyen társak nélkül. Beérsz a célterületre: touch-down (gól)! Hát, ez
lenne az amerikai foci. Vagy ez lenne az érdekvédelem? Rátok bízom a döntést. A sport talán humánusabb, mert a játékosokon van
sisak, mélyütés-védő. Egy biztos, mindkettő
csapatjáték.
Egy Vince Lombardi idézettel búcsúzom: „Nem
az tesz naggyá, ha sosem buksz el, hanem ha
a bukás után képes vagy talpra állni!” Kívánok
magunknak továbbra is jó csapatot, és soksok touch-down-t!

Sáfrány Csaba
Társaság neve
Szentesi Vasútépítő Kft.
G&G Növényvédelmi Kft.
Eurocom Zrt.
Bobo Kft.
Pannontrain Zrt.
MÁV Cargo Zrt
MMV Magyar Magánvasút Zrt

Székhelye
1135 Budapest, Szegedi út35-37.
3726 Szeged, Torockói u. 3/B
1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
3518 Miskolc, Csele u. 10.
1239 Budapest, Ócsai út 7.
1133 Budapest, Váci u. 92.
1033 Budapest, Hajógyári sziget
323. épület
4028 Debrecen, Jósika u. 9.
1097 Bp.,Könyves Kálmán krt. 16. I. em.
9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
1046 Budapest, Damjanich J. u. 5.
3272 Visonta, Erőmű utca 11.
9023 Győr, Csaba út 9
8184 Fűzfőgyártelep, Gagarin u. 14.
1094 Budapest, Bokréta u. 7-9.
1139 Budapest, Váci út 85.

Train Hungary Magánvasút Kft.
CER Zrt.
GySEV Zrt
FLOYD Szolgáltató Zrt
Mátrai Erőmű Zrt
Vasútépítők Kft.
Balatoni Iparvasút Szolgáltató Kft.
Eurocom Zrt
Masped Rail Cargo Zrt.
Záhony-Port
Záhonyi Logisztikai és Rakománykeze- 4625 Záhony Baross G. u. 1.
lési Szolgáltató Zrt.
MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt.
1062 Budapest, Andrássy út 73-75.

2008. szeptember

A szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány céljainak megfelelően
szervezi az aktuális vasúttörténeti kiállításait és rendszeresen színesíti azokat fényképekkel is. Az önálló fotókiállítások képeit a pályázóktól kaptuk a kiírások szerint, hogy azok az Alapítvány tulajdonába
kerülve rendszeres nyilvánosságot kaphassanak.
A “150 éves a Magyar Vasút - 1996”
“1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulója-1998”
“Millenniumi Szent István Nap - 2000”
“100 éves Szegedi Indóház - 2002”
“150 éves Szeged vasútja - 2004”
„1956-os forradalom 50. évfordulója – 2006”
ünnepségsorozatainak tiszteletére megrendezett: Országos Vasutas
Fotókiállítások nagy sikert arattak. A két, évenkénti rendszerességgel a hagyományt immár megteremtve a 2008. évi pályázatot a volt
szegedi vasúti híd megépítésének 150 éves évfordulója tiszteletére írtuk ki. A VII. Országos Vasutas Fotókiállítást július 12-én nyitjuk
meg Szegeden és a szervezetekkel való egyeztetés alapján tovább
vándoroltatjuk. Vasúti szolgálati helyek, csomóponti főnökségek,
művelődési intézmények rendezik meg az igényléseik alapján szokásosan, aktuális időpontokban a másodbemutatókat.

Szucsik László:
Elővárosi korszerűsítés

A GySEV vasutasnapi ünnepségén a kamarazenekar toronyzenét játszott.
Toronyról persze szó sem volt, hacsak a mintegy 30 centi magas pódiumot
nem tekintjük annak. Ezeknek a zenészeknek biztos tériszonyuk volt, vagy
csak nem kaptak toronypótlékot, ezért nem voltak hajlandók magasabbra
mászni. De az is lehet, hogy nem volt torony a közelben. Mindenesetre ennyi
erővel vízizenét is játszhattak volna a Sopron hotel dísztermében.

NL

Lassú munkához idő kell

Csepi Lajos szakállamtitkár a MÁV Cargo privatizációja kapcsán indított
uniós versenyeljárásra azt mondta, azért várható csak az év végére a befejezése, mert minden körülményt alaposan vizsgálnak és mérlegelnek.
Régen mondták már ilyen szépen, hogy Brüsszel szarakodik.

NL

Az átlag csal

Még mindig GySEV vasutasnap. A csúcsvezetők átlagéletkora a cégnél
45 év – mondta elégedetten Székely Csaba vezérigazgató úr a soproni
ünnepségen: Ahogy elnéztem az elnöki asztalnál ülő csúcsvezetőket, néhány óvodásnak is kell lennie a csapatban ahhoz, hogy az átlag kijöjjön.

NL

Takács Zsolt:
A vasipar idomárja

Ha a kórházakban is olyan szakemberek dolgoznának, mint a MÁV-nál,
mindenki meghalna – fakadt ki a VDSZSZ egyik alelnöke a MÁV vezetőinek állítólagos hozzá nem értését korholva. Ez nehezen vitatható állítás.
Először is, mert egyszer valóban mindenki meghal. Ha meg a kórházakban
tényleg vasúti vezetők gyógyítanának, még hamarább. Azaz, talán mégsem, mert hát van olyan, hogy a beteg a terápia ellenére meggyógyul.

NL

Kolozsvári Dezső:
Takarítás

Dani Szabolcs:
Itthon vannak
Molnár Dorottya:
A mozdonyvezető

Földszinti toronyzenészek

Szakértelem

A pályázatra 67 szerző 540 fotója érkezett be. A zsűri a kiállításra
58 szerzőtől 252 db képet fogadott el, melyből 28-at díjazott. A tematikus kategóriák - a vasutasok, a vasút és a táj, az ember, a formavilág, a múlt - helyezettjei, 15 fő pénzdíjazásban, míg 18 pályázó
különdíjban részesült. A Vasúttörténeti Alapítványt a kiállítás megszervezésében és a díjazások méltó megvalósításában számos vasúti és civil szervezet segítette. A pályázaton résztvevők összetétele
igen sokrétű: vasutasok (a résztvevők mintegy egyharmada) és civilek, diákok és nyugdíjasok az ország minden tájáról. A kizárólag vasúti témájú képekből összeállt csodálatos kivitelezésű anyag elsősorban hagyományos, analóg kivitelezésű, mivel a digitális technikára
külön írunk ki pályázatot.
Az Alapítvány részéről Nagy József nyugdíjas MÁV főtanácsos, kuratóriumi titkár koordinálja a kiállítás ügyét és további, részletesebb
felvilágosítással is szívesen szolgál. Elérhetőségi adatai: Vasúttörténeti Alapítvány, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30, 30/4412652, 62/540-708 illetve vasúti telefonon a 06/18-84-en és vasuttortenet@freemail.hu E-mailen.
Szeged, 2008. július 1.
Vasútbaráti tisztelettel: Nagy József

2008. szeptember

Szilánkok
és bölcsességek

Az más

A Vasutasok Szakszervezetének legesélyegyenlőbb vezetője az esélyegyenlőségi bizottság összehívását kezdeményezte, mert a vasutasnapi plakátokon csak egy férfi tartotta a vállalatcsoportot jelképező lufikat, és ez szerinte a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés. A
MÁV kommunikáció azzal védekezett, hogy ez így van, de a lufik közül az
egyik nő volt. Így azért sokkal jobb a helyzet a nőkre nézve.

NL

Nem mindegy

A bor illata vágott szénára, íze bodzára emlékeztető jegyeket tartalmaz – fejtegeti nagy szakértelemmel a pincemester egy borkóstolón.
Azért nem baj, hogy nem fordítva van.

NL

Hamvában holt helyreigazítás…

A Mozdonyvezetők Lapja, XVIII. évfolyama 8. számában Sz. Z. azt állítja, az országos találkozóról szóló cikkében, hogy a szakszervezet behatásának következtében elhunyt kengurut, a MOSZ saját halottjának tekinti. Ugyanezen újság, egy másik cikkben – a MOSZ anyagi helyzetéért
aggódó N. L. – azt állítja, hogy a MOSZ nem tekinti saját halottjának a
szerencsétlen állatot. Hitelességünk megköveteli, hogy most már vállaljuk be a kengurut!
Egyébként Sz. Z. ezúton tájékoztatja N. L.-t, hogy az országos találkozó két napjára hamvában holt rendezvénybiztosítást kötöttünk az
Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel. Tehát biztonságban vagyunk. Ha a
hamvában holt kenguru mégis kártérítési igényt nyújtana be irányunkba,
akkor azt továbbítjuk egy hamvában holt biztosítási ügynöknek. Hamvába holtukig majdcsak megegyeznek!
Az utánunk következőknek azt ajánljuk a figyelmébe, hogy a futball labdára is kössenek biztosítást, ugyanis azt lefoglalták, mint tárgyi bizonyítékot.Kárunk tehát: egy hamvában holt futball labda.
SzZ
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szilánkok, bölcsességek

VII. Országos Vasutas Fotókiállítás

FOTÓ PÁLYÁZAT!
„MOZDONYOK”

Legyél a fotósunk, engedd meg, hogy
a Te szemeddel lássuk a mindennapi
munkaeszközünket, a mozdonyt!
A Mozdonyvezetők Szakszervezete
digitális fotópályázatot ír ki,
„mozdonyok” címmel.

A pályázat célkitűzései

Pályázati és részvételi feltételek

Pályázati anyagok beadása

A pályázati anyagokon fel kell
tüntetni:

A fotópályázat legjobb képeiből
kerülnek kiválasztásra a szakszervezet
2009. évi falinaptárába felkerülő képek
és egyéb nyomdai kiadványainkon is fel
kívánjuk használni a beküldött anyagokat
a szerző nevének feltüntetése mellett.
Maximum 5 db képet minimum 800x600,
maximum 1280x1024 pixel méretben,
72dpi felbontásban kérjük elektronikus
úton a mosz@mosz.co.hu email címre elküldeni.

1. Csak saját készítésű képpel lehet pályázni.
2. A pályázók egyenként összesen 5 db képet küldhetnek be.
Sorozat esetében a sorozatban szereplő képek mindegyike külön képnek számolandó.
3. A pályázaton való részvétel ingyenes, a MOSZ valamennyi tagja pályázhat.
4. A pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti file-t be kell mutatnia.
5. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen kiírást és pályázati feltételeket
bármilyen módon megszegi, a szakmai zsűri a pályázatból azonnal kizárhatja.

- a szerző nevét
- postai és elektronikus címét, telefonszámát
- a szerző MOSZ tagcsoportjának nevét
- a kép címét
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impresszum
Családi biztonság

szakszervezeti tagoknak járó
szolgálatatások és engedmények
Szakszervezeti csoportos balesetbiztosítás
Igénybe vehetik:
Szakszervezeti tagok (a tagdíj tartalmazza a díjat)
A szakszervezeti tag családjai
(Közös háztartásban élő 0-18 éves korig gyermekek
és 18-60 éves korig házastársak/élettársak)

Szakszervezeti otthon-biztosítás
Egyénileg vehető igénybe.
Amennyiben az engedményre jogosult szakszervezeti tag
nem tulajdonosa a biztosított vagyontárgyaknak, akkor
a biztosítás szerződője a szakszervezeti tag, a biztosított
pedig a tulajdonos lesz (családtagok)
Engedmény mértéke: 20% – 55%
(4000 – 13 000 Ft megtakarítás/család)
A szakszervezeti kedvezményre való jogosultságot igazolni
kell (tagkönyv, tagkártya, makasz kártya, stb.)
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
egyénileg vehető 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.)
(5000 Ft – akár 20 000 Ft megtakarítás)
A szakszervezeti tagság jogán
igénybe vehető kedvezményekkel
a megtakarítás évente 9000 ft – 40 000 Ft/család

szakszervezeti tagság = jog a biztonsághoz

Mozdonyvezetők
Szakszervezete
tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta

Kiadja: a Mozdonyvezetők

Szakszervezete

Főszerkesztő: Kiss László elnök
Szerkesztő bizottság tagjai:
Dr. Borsik János ügyvezető alelnök,
Dörnyei Szilárd területi ügyvivő
Barsi Balázs tagcsoport vezető
Szerkesztőség: 1145 Bp., Bácskai u. 11.
Tel./Fax: 2
 20-3822, 220-4561,
221-4026
Üzemi telefon:
01-16-62, 01-18-40,
01-19-90, 01-21-87
E-mail: mosz@mosz.co.hu
Honlap: www.mosz.co.hu
Nyomda: A.EDITOR Grafikai Műhely
www.aeditor.hu
Felelős vezető: Kovács Attila
Nyomdai előkészítés: Korpás Krisztina
© 2008 MOSZ. Minden jog fenntartva.
A kiadvány szerkezete, tartalmi és
tipográfiai kialakítása védett, annak
teljes vagy részbeni átvétele, másolása a
szerkesztőbizottság engedélye nélkül tilos.

