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első kézből

Egy baleset margójára
A Monorierdőnél bekövetkezett baleset ismét a vasútra
terelte a figyelmet. A tragédiában elhunytak hozzátartozóinak gyászában és a sérültek fájdalmában osztozik a
Mozdonyvezetők Szakszervezete.
Ma még zajlik a vizsgálat, annak ellenére, hogy a médiákban „magukat megnevezni nem akaró szakértők”
bölcsességeitől hemzsegnek a híradások.
Szakszervezetünk a vizsgálat lezárását követően tájékoztatni fogja olvasóit.
A mozdonyvezetői társadalmat is megrázta az esemény, s egyre több jelzés érkezik a biztosító berendezés
nem is oly ritkán előforduló működési zavarairól.
Természetesen ezek a fotók azt bizonyítják, hogy nem
minden esetben ad hiteles jelzési képeket a vezetőállás
jelző. Az viszont szomorú, hogy ezekről csak akkor értesülünk mi is és a szakma is, amikor már bekövetkeznek a rendkívüli események.
Mint ahogy már említettem, nem kívánok a vizsgálat
lezárta előtt véleményt formálni, de tény, hogy a baleset
helyszínén korábban is előfordultak már és azóta is fordulnak elő biztosítóberendezési
zavarok. A karbantartási költségek folyamatos lefaragása veszélyeztetheti a közlekedés
biztonságát, melyet a Biztonsági Igazgatóság első féléves értékelése is megállapított.
Nézzük az ügy másik vetületét. A baleset kapcsán – annak ellenére, hogy ennek köze
nem volt hozzá – ismét előtérbe került az időszakos vizsgáztatás ügye. Az új rend-

szerű, a vizsgabiztosok szubjektivitását kizáró vizsgáztatás ellenlábasai újra erőre
kaptak. „ŐK” megmondták, „ŐK” tudják, „ŐK” állítják, hogy csak a 160 éve működő őskövületes vizsgáztatási terror a jó módszer arra, hogy ellenőrizhessék a munkavállalók ismereteit. Néhány ember kezéből kikerült a pallos, nem dönthetnek emberi
sorsok felett, hatalmas szakmai tudásukra hivatkozva. Persze nekik fáj az új rendszer
bevezetése. El kell mondanom – tisztelet a kivételnek, mert van ilyen is –, hogy a számítógép több pedagógiai képességgel bír, mint néhány valamikori – megkérdőjelezhető
iskolai végzettségű – vizsgabiztos. Hangsúlyozom, tisztelet a kivételnek!
Bizonyára a véletlen műve, hogy a baleset bekövetkezése napján, mondhatnám azonnal a Nemzeti Közlekedési Hatóság „Határozat”-ban tiltotta meg az időszakos
vizsgák következő év elejére történő átütemezését. Mi is ennek a következménye? Az
időszakos számonkérést bele kellett sűríteni az idei évbe, ezáltal nem marad elég idő
arra, hogy minden vizsgáztatási helyszínen kellőképpen megismerkedhessenek a kollégák a szimulátorral még a vizsgák előtt. Ennek lehetősége a baleset napjáig biztosított
volt. Furcsa gondolatok kavarognak bennem. Miközben egy olyan rendszert próbálnak meghonosítani, mely Európa több országában évtizedek óta hatékonyan működik,
nálunk ennek néhányan folyamatosan keresztbefekszenek. Igen, nálunk megállt az idő
és néhányan keményen kapaszkodnak az óramutatókba, nehogy azok megpróbáljanak
elindulni. Mert „ÖK” aztán tudják! Látszik az eredménye a magyar vasúti közlekedésben. Európa fejlett országaiban a 150-250 km/h sebességgel közlekedő vasutak hiteles vizsgaként fogadják el azt, amit mi, pontosabban „ŐK” folyamatosan támadnak.
Elvégre mi 60 km/h sebességgel is megyünk, ha éppen nincs ott lassújel.
Isteni szerencse, hogy a balesetben érintett kollégáink még nem vizsgáztak az új rendszeren, mert most nem is tudnám, hogy „ŐK” mit mondanának.
A tragédia bekövetkezésekor az első kérdések azt firtatták, hogy érvényes vizsgákkal
rendelkeztek-e az érintettek. Igen és ezt „ŐK” is tudják.
Kiss László


Interjú Német Zoltán Úrral,

a MÁV-TRAKCIÓ Zrt Területi Vontatás-Szolgáltatás Központ Budapest Vezetőjével

„A legnagyobb területű és a legnagyobb létszámú TVSZK vezetőjét kérdezzük a TRAKCIÓ tevékenységéről,
az érdekképviseletekkel kialakított viszonyáról, vállalati jövőképéről, a bérek alakulásáról, családjáról”

?

A TVSZK vezetők közül Ön a legfiatalabb, hogyan birkózik
meg ekkora terület irányításával?
Nehezen. Természetesen nem azért, mert nincs elég szakmai tapasztalatom, sokkal inkább az Ön által is jelzett terület nagysága miatt.
1829 dolgozó, Hegyeshalomtól Szolnokig 18 jelentkezési hely. Budapest elővárosi közlekedése, a legforgalmasabb, legnagyobb sebességű vonalak kiszolgálása, a legsokszínűbb járműparkkal.

?

A MÁV CARGO privatizációjára várhatólag Brüsszel is hamarosan áldását adja. Hogyan érintheti ez a terület mozdonyvezetőit? Gondolok a foglalkoztatásra, esetleg új mozdonytípusok megjelenésére.
Nagy feladat előre megjósolni a Cargo új tulajdonosának stratégiáját.
Sajnos a jelenlegi vezetésük nem igazán elégedett a szolgáltatásunkkal. Elsősorban a rugalmasságunkat éri a legtöbb kritika. Mindannyiunknak a tudásunk, a munkánk legjavát kell nyújtanunk, hogy az új
tulajdonosi kört meggyőzzük, csak mi vagyunk képesek az általuk megrendelt szolgáltatást teljeskörűen és kiváló minőségben elvégezni.
Egy új mozdonytípus megjelenése mindig kihívást jelent, de számomra garancia, hogy az elmúlt években is folyamatosan jelentek meg a
területünkön új járműtípusok és mindig jól vettük az akadályokat.

?

Mi az Ön véleménye az érdekegyeztetésről? Hogyan tekint
Ön a szakszervezetekre, ÜT-re?
- Természetesen szükséges és fontos. A munkavállalók által a munkáltató irányában kifejtett véleménynyilvánítás, bizonyos kontroll elengedhetetlen egy vállalat működésében.
- Érzelemmentesen, gazdasági középvezetőként minden döntésemben a cég érdekeit képviselem.
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Tudomásul kell vennie azonban mindenkinek, hogy mindannyian ebből
a vállalatból élünk. Elemi érdekünk, hogy jól működjön. Egy vezetőmet
idézve „együtt sírunk, együtt nevetünk”.

?

A Budapesti TVSZK helyi függeléke még nem született meg!
Ön szerint mik lehetnek ennek az okai, legfőbb akadályai?
Rengeteg energiát beleöltünk, ezért legfőbb vágyam, hogy végre aláírásra kerüljön.
A legnagyobb akadályt abban látom, hogy nem csak a Központ nagy,
de a szakszervezeti oldal is nagy területet ölel fel. Három területi ügyvivő és 18 tagcsoport. Munkáltatóként ragaszkodom ahhoz, hogy a
MOSZ részéről a három területi ügyvivő írja alá a helyi függeléket.
Nem akarom kizárni a tagcsoportvezetőket, de 20 fős MOSZ delegációval (egy esetben azonos a területi ügyvivő és a tagcsoportvezető személye) képtelenség tárgyalni. A legelső tárgyaláson Ön felvetett egy
kompromisszumos javaslatot, miszerint a három terület tagcsoportjaival külön-külön is tárgyaljak, majd ezt követően együtt az összes tagcsoporttal. Végül az aláírás a három területi ügyvivő részéről történne
meg. Én ezt támogatom, de a MOSZ részéről csak a Budapest Kelet
fogadta el. A többieket jelenleg is több-kevesebb sikerrel győzködöm
ezen megoldásról.
A tárgyalások részleteiről nem szívesen beszélnék. Nem szeretnék
egyoldalú megnyilatkozásokat tenni úgy, hogy a másik oldal nem tud
rá azonnal válaszolni. Megígérhetem azonban, ha valakit konkrétan érdekelnek a tárgyalások eddigi történései személyesen tájékoztatom.

?

A bérek alakulása a MÁV vezetése és a szakszervezetek
közötti kemény alku eredménye. Hogyan vélekedik a bérek, keresetek alakulásáról?
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?

A z Ön által irányított területen jelentős a túlórák száma.
Ezzel kapcsolatban hallhatnánk véleményét?
Ön konzultált a gazdasági feletteseimmel? Akárcsak Őket hallanám!
Az egy főre jutó göngyölt túlórák tekintetében a harmadikok vagyunk a
központok rangsorában és jelenleg kis mértékben ugyan, de kevesebb
a túlóránk, mint tavaly ilyenkor. Sokat dolgozom azért, hogy általunk
gazdaságosan továbbítható vonatokat vegyünk át a nálunk leterheltebb központoktól. Sajnos itt azonban meg kell említeni, hogy a hatékonyságunk romlott a tavalyi évhez képest és a sztrájkok, valamint a
friss vizsgások nagy száma miatti típus-, és vonalismereti utak jelentős emelkedése csak részben ad magyarázatot rá. Nagyon fontos feladatunk a hatékonyság romlásának részletes feltárása.

?

A területen sajnos közfeltűnést keltő súlyos baleset történt. Ön szerint mi lehet ennek az oka? Lehet-e mes�szebbre mutató következtetéseket levonni?
A tragikus kimenetelű baleset kapcsán nehéz megszólalni és válaszolni a kérdésre.
Először is őszinte részvétemet kifejezem ki az áldozatok hozzátartozóinak, illetve mielőbbi gyógyulást kívánok a sérülteknek.
Nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni, kérem várjuk meg a vizsgálatok eredményét.
Összességében azonban ez a baleset is rámutatott, hogy a közlekedés-biztonságánál nincs fontosabb.

?

Hallhatnánk terveiről a TRAKCIÓ-n belül?
Legnagyobb erényemnek tartom, hogy fogékony vagyok az újszerű
megoldásokra, a legnagyobb gondnak viszont azt látom, hogy a na-

Október elején megkezdődtek a bértárgyalások az Országos Érdekegyeztető Tanácsban (OÉT).
2005. november 25-én hároméves megállapodás született a minimálbérek és a szakmunkás bérminimum emelésére. Ez azt jelentette,
hogy 2006-ban és 2007-ben nem kellett tárgyalni ezekről, „csak” a
bruttó keresetajánlásról. A megállapodás 2008. december 31-én lejár és nincs helyette másik egyezség. Ez annyit jelent, hogy idén a minimálbérről, a szakmunkás bérminimumról és a bérajánlásról együttesen tárgyalnak a felek. Emlékeztetőül, 2007-ben a reálkeresetek 4,8
%-kal csökkentek országos szinten. Az idei év első nyolc hónapjában
0,3%-kal volt nagyobb a bérek vásárlóértéke.
A tárgyalásokon a bérajánlásra a kormánynak kell tenni javaslatot, a
minimálbérre a szakszervezeteknek. A kormány első javaslata bruttó
5-6%-os bruttó keresetnövelésre szól, amit írásban átadtak, de ugyanazon a napon jelezték, hogy a pénzügyi krízis miatt új javaslatot fognak tenni. A szakszervezetek 2009. január 1-jétől 80 000 Ft-ot javasoltak a minimálbér összegéül. A kétéves munkaviszonnyal nem
rendelkező szakmunkásoknál 120%-kal, az ezen túli időtartamra pedig 125%-kal kell számolni.
A következő OÉT ülésen a kormány új javaslatot terjesztett elő, mely
szerint csak 4-5%-kal javasolja növelni a 2009. évi bruttó kereseteket. Egyidejűleg visszavonták az adó- és járulékváltozással kapcsolatos korábbi javaslatukat, amely többek között az SZJA 18%-os sávjának kiszélesítését is jelentette volna. Az évi bruttó kereset 1,7 milliós
értékéig szól a 18%, ezt évi 2 millió forintra akarta emelni a kormány.
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?

Családjáról megtudhatnánk egy pár mondatot?
Nős vagyok, két gyermek, egy hatéves kislány és egy kilencéves kisfiú édesapja.

?

Szabadidejét mivel tölti szívesen?
Nagyon kötődöm a természethez és alföldi emberként a hegyekhez.
Szeretek kirándulni, túrázni, gombát szedni. Kerékpáron nőttem fel
és az utóbbi években a sík terepet felváltottam az emelkedőkkel, lejtőkkel.
Végezetül szeretném megköszönni a központ minden dolgozójának a
munkáját és azirányú vágyamat kifejezni, hogy egyszer elmondhassam, minden dolgozónkkal kezet szorítottam.
Köszönöm az interjút! Köszönöm a lehetőséget.
 

Velkei Béla

A mintegy 140 ezer forintos bruttó kereset feletti munkajövedelmeknél ez 4500 Ft növekedést jelentett volna.
A kialakult pénzügyi válság sajnos magával hozhatja a gazdasági recessziót, melynek első jelei már mutatkoznak a gépkocsi gyártásban,
az informatikában és az építőiparban. A két válság között valószínűsíthető a különbség, mely szerint a pénzügyi krízis időben gyorsabban lefut, mint a gazdasági visszaesés. Ez utóbbinál – egyes szakértők szerint – várhatólag egy-két év lesz a terhelt időszak. Nem kizárt, hogy
a szolgáltató szektorban és az ipari szférában elbocsátások lesznek,
amit még súlyosít a munkavállalók, a lakosság nagyarányú eladósodottsága. Rendkívül magas a lakossági kölcsönök aránya, melyeknek
több mint 75%-a devizaalapú. Ez azt jelenti, hogy kisebb kamatra tudtak az emberek kölcsönt felvenni, de már emelkedtek a havi törlesztő részletek.
Ilyen feltételek és körülmények között a munkáltatók (9 országos érdekképviseleti szervezet) azt az álláspontot képviselik, hogy még
nominális szinten sem szabad növelni a béreket. A kormány azt javasolja, hogy 2009-re olyan megállapodást kell kötni, ami nem engedi a
reálkeresetek csökkenését. A hat országos konföderáció pedig reálkereset növekedést tűzött ki célul.
Az OÉT megállapodása egyre több helyi szintű bérmegállapodásban
kapott kiemelt szerepet az elmúlt évek során. Ezek
a megállapodások éves, országos, átlagos szinten rendszeresen 1-2%-kal meghaladták az ajánlott mértéket. Ha nem jön létre megállapodás
2009-re, annak komoly következményei lehetnek.

Dr. Borsik János
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autonóm hírek

Megkezdődtek a bértárgyalások

pi problémák óriási energiákat kötnek le a munkám során. Elsősorban
ebből szeretnék kitörni.
A piacról, a versenyről, a szolgáltatásról már nem beszélnék, mert ez
gondolom mindenkinek a könyökén jön ki. Szeretném azonban ezen
interjú kapcsán is megragadni az alkalmat, hogy felhívjam a kollégák figyelmét a menetigazolvány helyes vezetésére, illetve a vonatkozó
utasítások szerinti kitöltésére. A menetigazolvány a legfontosabb üzleti dokumentum, amely a számlázás és a végzett tevékenység elszámolásának alapját képezi. Ami nem jelenik meg a menetigazolványon,
azt nem lehet érvényesíteni.
A kiadások terén a legnagyobb tétel a vonattovábbítási energiafelhasználás költsége. Üzleti céljaink eléréséhez megfogalmaztuk az energiatakarékosság, illetve a gazdaságos üzemeltetés jelentőségét. Ezzel
összefüggésben átfogó tájékoztatást és intézkedési tervet készítettünk, melyet a napi tapasztalatok alapján tovább szeretnék fejleszteni.
A végzett ellenőrzéseink is jelentős eredményeket hoztak.
Jelenleg folyik egy mozdonyrádió beszerzési mini projektünk is,
11 db budapesti tartalék mozdonyt fogunk új, korszerű rádióval felszerelni, melyekből négy gép az összes tolató körzetben használható
lesz. Az első gépeket reményeim szerint még az idén felszereljük.

első kézből

A munkáltató részéről az alapvető cél (mindannyiunk érdeke), hogy az
alkut követően a vállalat gazdasági egyensúlya biztonságban maradjon. Az alku pedig akkor jó, ha mindkét fél elégedett.
A személyes véleményem, hogy új alapokra kellene helyezni a szükséges meddőidők és a ténylegesen bevételt hozó tevékenységek díjazását. Biztos vagyok benne, hogy összességében mindkét fél jobban járna és rugalmasabban tudnánk szolgáltatni.

üzembiztonsági helyzetkép

A MÁV Zrt. és a MÁV csoporthoz tartozó vasútvállalatok
2008. I. félévi üzembiztonsági helyzetének kivonata.
(Készítette a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága)

A MÁV Zrt. az általa üzemeltetett vasúti hálózat működtetése során az
adott feltételekhez képest megfelelő színvonalon biztosította a vasúti pálya és tartozékai, a vasúti üzemi létesítmények üzembiztos állapotát. A vasúti hálózatot használó vasúti társaságok tevékenysége megfelelt az előírásoknak. A MÁV Zrt. szervezeti átalakulásának folyamatában
a vontatási tevékenység kiválása, 2008. január 1-jétől a MÁV-TRAKCIÓ
Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. megalakulása az üzembiztonságra eddig nem volt negatív hatással. A MÁV Zrt. vezérigazgatója és biztonsági
igazgatója meghozták a szükséges és indokolt döntéseket. A MÁV Zrt.
2006-ban elfogadott biztonsági stratégiája alapján kidolgozott biztonságirányítási rendszere egységes.
A Biztonsági Igazgatóság által működtetett Biztonsági Testület munkájában részt vesznek a kivált vasúti társaságok vezetői is. Egységes maradt az üzembentartói balesetvizsgálat rendszere is, a baleseti ügyeleti
és vizsgálati feladatokat valamennyi társaságnál a Biztonsági Igazgatóság látja el. A Biztonsági Igazgatóság megkezdte az egységes, a vasúti baleseteket, rendkívüli eseményeket és a biztonságra veszélyt jelentő
egyéb biztonsági jelekre vonatkozó információkat tartalmazó számítógépes rendszer kiépítését, mely 2009. január 1-jétől működik.
Az üzembiztonság általános értékelése
A MÁV Zrt. és a MÁV Csoportba tartozó vasúti társaságok baleset
megelőzési tevékenységüket, az üzembiztonság javítására irányuló
feladataikat a 2008. évre vonatkozó biztonsági program, és a MÁV
Zrt. vezérigazgatója által kiadott Üzembiztonsági Feladatterv alapján
végezték.
A MÁV hálózatán 2008. I. félévben 535.845 személyvonat és 53.944
tehervonat közlekedett. A félév során vasúti hibás halálos baleset nem
történt, azonban az üzembiztonság megítélését kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a közlekedő vonatok baleseteinek száma jelentősen nőtt.
A hároméves (2005., 2006., 2007.) kiegyensúlyozottság után a 2003.
év kedvezőtlen tendenciái érvényesülnek. A romló helyzetet súlyosbítja, hogy a balesetek fele műszaki okból, főként pályahibából történt.
A közlekedő vonatok veszélyeztetése és a tolatási balesetek száma tovább csökkent, ami a technológiai fegyelemnek és a szigorú ellenőrzésnek köszönhető.
Balesetek és veszélyeztetések száma
baleset jellege

közlekedő vonatok balesetek
ebből idegen fél hibájából
közlekedő vonatok veszélyeztetése
ebből idegen fél hibájából
tolatási baleset
ebből idegen fél hibájából

2006.
I. fév
5
–
25
1
153
12

2007.
I. fév
8
3
23
3
161
13

2008.
I. fév
13
–
17
131
17

Közlekedő vonatok balesetei
A közlekedő vonatok baleseti statisztikája kedvezőtlenül alakult, 8-ról
13-ra, 62%-kal nőtt. Kiemelendő, hogy személyi sérüléses baleset
csak egy esetben 1, míg 2007. év hasonló időszakában két esetben
fordult elő 2 3. Az okokat vizsgálva megállapítható, hogy az előző időszakkal ellentétben műszaki okból, főleg pályahibából, történtek járműsiklások.
6 esetben műszaki ok:
– 4 pályahiba, (Budafok-Háros, Pestszentimre, Tarcal, Nyírtelek),
– 1 járműhiba (Pusztaszabolcs-Adony),
– 1 biztosítóberendezési hiba (Pusztaszabolcs),
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2 esetben forgalmi mulasztás:
- biztosítóberendezés szabálytalan kezelése (Örkény),
- váltóellenőrzés elmulasztása (Kőbánya-felső),
3 esetben vis major, rendkívüli időjárás:
- homokátfújás (Kecskemét-Kiskőrös),
- villámcsapás (Göd-Vác),
- viharos szél (Kecskemét-Városföld),
2 esetben egyéb ok:
- sebességtúllépés (Iváncsa),
- szabálytalan rakodás (Szolnok).
A közlekedő vonatok baleseteinek területi megoszlása a balesetek helyszíne szerint:
- Budapest körzet 8 eset,
- Szeged körzet: 3 eset,
- Debrecen körzet: 2 eset.
A pályahibából történt balesetek bekövetkezési helyét elemezve azt a
következtetést lehet levonni, hogy azok az elmúlt évektől eltérően nem
a mellékvonalakon, állomási mellékvágányokon következtek be, hanem nagyforgalmú, illetve viszonylag nagyforgalmú vonalak állomásainak fővágányán megtűrt nyombővülés miatt fordultak elő. Ez felhívja a
figyelmet a vágányhálózat karbantartási hiányosságain túl arra is, hogy
gazdasági szempontok miatt a pályafelügyeleti rendszer tovább nem
enyhíthető a vasútbiztonság veszélyeztetése nélkül.
A közlekedő vonatok veszélyeztetései

Az anyagi kárral járó, és az
anyagi kár nélküli veszélyeztetések száma az előző időszakhoz képest mintegy 20%-kal csökkent.
A veszélyeztetések továbbra is emberi mulasztások
miatt történtek. A kár nélküli veszélyeztetések száma csökkent a budapesti, a szegedi és a pécsi területen, kis anyagi
kárral járó esemény viszont budapesti, miskolci és a szombathelyi területen többször fordult elő. A jelzés gyakori figyelmen kívül hagyása rámutat a hatékonyabb ellenőrzések szükségességére.
Jellemző veszélyeztetési okok különösen:
– jelzés figyelmen kívül hagyása: 7 eset (2007-ben 7 eset),
– váltó és vágányút ellenőrzésének elmulasztása: 4 eset
(2007-ben 5 eset),
– járműhiba (kocsiajtó, alkatrész, szóródó rakomány): 3 eset (2007-ben
5 eset).
Elegyrendezés közben történt (tolatási és gurítási) balesetek
Az elmúlt években az üzembiztonsági helyzet javítására kiadott intézkedési tervek különösen fontos feladatnak tekintették a tolatási balese-
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tek visszaszorítását, ennek érdekében a személyi és technikai ellenőrzések számának növelését, az oktatások hatékonyságának fokozását,
a megállapítások alapján szükséges intézkedések azonnali megtételét.
Az intézkedések eredményeként a tolatási balesetek száma 20%-kal
csökkent.
Az események száma a miskolci, és a debreceni területeken kis mértékben nőtt, máshol csökkent, leggyakrabban Záhony, Szombathely, Debrecen, Nagykanizsa, Kál-Kápolna és Kaposvár állomásokon fordultak
elő. A balesetek közel 90%-át emberi mulasztás, több, mint 10%-át
pá-lyahiba okozza.
A jellemző tolatás baleseti okok:

2006. 2007.
I. fév I. fév
váltóellenőrzés elmulasztása, aláváltás: 37%
36%
pályahiba:
9%
11%
időbeni fékezés elmulasztása:
12%
9%
vágányon hagyott saru, alátétfa:
7%
6%
megfutamodás elleni biztosítás elmu–
4%
lasztása:
engedély nélküli tolatás:
7%
4%

2008.
I. fév
49%
12%
11%
3%
5%
13%

Vasúti átjárókban történt balesetek
Vasút – közút szintbeni kereszteződésben vasúti hibás baleset nem történt. A balesetek minden esetben a közúti járművezetők (40 eset), illetve a gyalogosok (3 eset) szabályszegő, figyelmetlen magatartása miatt
következtek be. E balesetek során 9 esetben 10 személy halt meg, és
13 bal-esetben 22 személy szenvedett sérülést.

2008. 10. 06. (index.hu)

2008. I. f.év
148 fő
91 fő
44 fő

Összefoglaló
A 2008. I. félév eseményeinek értékelése alapján megállapítható, hogy
a MÁV Zrt. és a MÁV Csoport üzembiztonsági helyzete ellentmondásosan alakult. A közlekedő vonatok baleseteinek száma 62%-kal nőtt.
A balesetek fele műszaki okból következett be, amely a felújítások elmaradásának következménye. A pályafelügyelet, a vasúti vágányok és
tarto-zékai ellenőrzésének csökkenése további biztonsági kockázatot
eredményezhet.
Kedvező viszont, hogy 2008. I. félévben tovább csökkent a közlekedő
vonat veszélyeztetések és a tolatási balesetek száma, ami nagyrészt a
vasutas munkavállalók áldozatvállalásának és a technológiai fegyelemnek köszönhető.

Négy ember meghalt, 26 megsérült, többen életveszélyesen Monorierdőnél, amikor
egy Budapest felé tartó személyvonat utolérte a vele egy irányba tartó intercityt.
Lemondott Szabó Pál közlekedési miniszter, Heinczinger István, a MÁV vezérigazgatója és Kamarás Miklós, a MÁV Zrt. igazgatóságának elnöke. Heinczinger lemondását Gyurcsány Ferenc nem fogadta el, a miniszterét és az elnökét viszont igen.

Fontosabb részletek
• Egy főváros felé tartó intercitybe hátulról beleütközött egy személyvonat.
• Legalább négy ember meghalt, több tucat megsérült.
• Lemondott a közlekedési miniszter és a MÁV igazgatóságának elnöke
• A vonatok az érintett szakaszon kerülővel, nagy késéssel járnak.

Összeütközött két vonat Pest
megyében hétfőn Monorierdőnél, Pilis és Monor között 10
óra 20 perckor. A Debrecenből a főváros felé tartó intercity
utolsó kocsijának ütközött hátulról egy Ceglédről Budapestre
Az Index képei a helyszínről
tartó személyvonat.
A balesetnek négy halálos áldozata és huszonhat sérültje van: három életveszélyes, négy súlyos, 19 könnyű. A halálos áldozatok az
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2007. I. f.év
140 fő
94 fő
55 fő

intercityben utaztak. Szem- Képek a vonat belsejéről
tanúk beszámolója szerint
a Budapest felé közlekedő
InterCity vonat az állomás
előtt lelassított, lehet, hogy
meg is állt, ezért szaladt
bele a szerelvényt követő
személyvonat. A személyvonat mozdonya az előtte
Fotó: Kis-Guczi Péter (Országos
haladó szerelvény alá fúróKatasztrófavédelmi Főigazgatóság)
dott, több vagon leesett a
sínekről. A tűzoltók a sérülteket az ablakokon keresztül mentették ki.
Heinczinger István, a MÁV vezérigazgatója kedd este azt nyilatkozta,
hogy a szerencsétlenség bekövetkezte előtt volt egy „biztosító berendezés zavartatás”, aminek következtében sem a pálya melletti, sem a
mozdonyon lévő jelzőberendezés nem üzemelt.
Lapzártakor a vizsgálat még tart.
Forrás: www.index.hu
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kommentár nélkül

Négy halott a vonatbalesetben,
lemondott a miniszter

Sérült személyek:
Meghaltak:
Ebből öngyilkos:

üzembiztonsági helyzetkép

2006. 2007. 2008.
I. f.év I. f.év I. f.év
Összes útátjárós baleset
36
39
43
Halálos baleset
9
12
9
Sérüléses baleset
10
11
13
Teljes csapórudas sorompó
–
1
–
Fénysorompó
27
19
30
Félsorompóval kieg. fénysorompó
4
7
7
Nem biztosított átjáró
5
12
6
A balesetek oka a közúti járművezetők figyelmetlensége. A gépjárművezetőkben továbbra sem tudatosultak a vasúti átjárókban való közlekedés szabályai, hiányzik, illetve nem hatékony a pre-ventív rendőri ellenőrzés.
A balesetek döntő többsége fénysorompóval biztosított átjárókban történt, a tapasztalatok szerint a félsorompók hiánya nem megfelelő biztosítottsági szintet jelent. A vizsgálatok megállapításai szerint a biztosító berendezések minden esetben jól működtek, az átjárók körzetében a
forgalmi rend szabályozása megfelelő volt.
Vasúti területen történt személyi sérülések, halálesetek
2008. I. félévben vasúti hibás halálos baleset nem történt. Változatlanul magas a vasúti átjárók-ban, vasút más területén történt balesetekben megsérült, meghalt személyek, valamint az öngyilkosok száma.
Útátjárós balesetek száma

nemzetközi hírek

Czotter Gábor
mozdonyvezető

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Horváth György
a Mozdonyvezetők Szakszervezete
ceglédi tagcsoportjának tagja,
54 éves korában
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Emlékét a tagcsoport megőrzi.

Született: 1947. október 29-én, Alsóságon.
Már fiatal korában megérett benne a vasút és a mozdonyok iránti tisztelet
és elkötelezettség. Két dolog érdekelte a vasút és a boksz. Majd egy baleset
következtében a sportolást abba kellett hagynia. Ekkor már tudta, hogy
masiniszta lesz.
1967. július 10-én jelentkezett mozdonyvezető kadétnak Győrben. 1970.
március 16-án villamos mozdonyvezetői vizsgát tett. 1971. december
12-én kiváló minősítéssel a gőzmozdonyvezetői vizsgát is megszerezte.
Későbbiekben a daru segédkezelő és diesel mozdonyvezető képesítést is letette.
Ő a mozdonyvezetést hivatásnak tekintette. Gábor a kollégák elismerését
is kivívta lelkes és odaadó munkájával, a vasút iránti elhivatottságával.
Pályafutása során bejárta az ország összes vasútvonalát, de a szíve mindig
visszahúzta Ság hegy környékére. 2003 szeptemberében vonult nyugdíjba
Hegyeshalom Vontatásról. Büszkén nézett vissza a szakmában eltöltött
éveire. A MOSZ-nak megalakulásától tagja volt. 1990-1994 között
tagcsoporti helyettesként ténykedett.

2008. augusztus 26-án 61. évében érte utol a hirtelen halál.
2008. szeptember 5-én búcsúztatták
az alsósági temetőben.

Emlékét örökre megőrzik a barátok, munkatársak, ismerősei
és a hegyeshalmi tagcsoport.

ALE elnökségi ülés Görögországban

Az ALE őszi elnökségi ülését Thessalonikiben rendezték meg október 2-5-ig.
A MOSZ delegációt Kiss László elnök és Róka György nemzetközi referens képviselte.
A csütörtöki érkezés estéjén a résztvevők egy közös vacsorán találkoztak először,
ahol új elnököt köszönthettek a GDL német
szakszervezet képviseletében Claus Weselsky személyében. Nagy meglepetésünkre hosszú évek után a portugál küldöttség
is képviseltette magát, de önmagukra nem
cáfoltak rá, mert nem hoztak tolmácsot.
Az ülésen nem tudtak megjelenni a szerb
mozdonyvezetők szakszervezetének képviselői, mert állítólag sztrájkoltak. Erről a hírről
csak a helyszínen értesültünk. Másnap, pénteken 9.30 órakor megkezdődött az elnökségi ülés. Vendégként köszönthette az ülés
a görög közlekedési minisztert, és a görög
államvasutak vezérigazgatóját. Tájékoztatást
adtak a görög vasutak jelenlegi helyzetéről
és további tervekről, fejlesztésekről.
A vendégek távozása után az elnökség a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:
a budapesti és berlini ülések jegyzőkönyveinek elfogadása,
• elnöki beszámoló,
• országonkénti tagszervezetek beszámolói,
• a portugál szakszervezetek helyzete a részvételükkel és tagdíj elszámolásukkal kapcsolatban,
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• az ALE szerepvállalása a vasúti szociális
csomag kialakításában,
• döntés a december 1-2-án Brüsszelben
tartandó CESI kongresszusra választandó
delegáltak személyéről,
• az ALE elnöke által minden tagszervezet
részére kiküldött kérdőívre adott válaszok
megtárgyalása,
• az Aacheni ülésen megalakított két munkacsoport konkrét feladatainak
végrehajtása,
• a jövő évi római ülés lebonyolítása, ahol az ALE 20 éves
fennállását ünnepeljük,
• lehetőség az osztrák mozdonyvezetőkkel való párbeszédre,
• pénztárosi beszámoló,
A konkrét napirendi pontok tárgyalásaiból:
A berlini ülés emlékeztetőjében kértek apróbb módosítást a lengyel szakszervezet
képviselői. Ennek megtörténte után ezeket
a testület elfogadta.
A portugálok vállalták, hogy az eddigi tagdíj
elmaradásuk 50 %-át rendezik és a jövőben
rendszeresen tiszteletüket teszik majd minden elnökségi ülésen.
A vasúti szociális csomag témában az
ETF- el való további tárgyalások lényege, hogy az ALE milyen mértékben tudja befolyásolni és érvényesíteni a meghatározott és elfogadott határozatait.

Az elnök által megkért kérdőívre adott válaszok kiértékelése, pl. sztrájk megtartása,
hogyan, meddig, ki dönthet róla, milyen törvény szabályozza, ki kezdeményezheti, stb.
Országonként sok eltérés mutatkozik, ezért
munkacsoportok dolgozzák fel ezeket.. A
munkacsoportok tagjai: ZZM lengyel, VSLF
Svájc, FSCR cseh, GDL német, FSSR szlovák, SEMAF spanyol, MOSZ. Azok a tagszervezetek, akik nem küldték meg a kitöltött
kérdőíveket, néhány nap haladékot kaptak.
Konkrét feladatok megtárgyalására
26-án
Brnoban kerül sor első
ízben.
Az ülés végén szolidaritási levelet fogalmazott meg az elnökség, a
szerb szakszervezet felé.
Az elnökségi ülés este 19.40 órakor fejeződött be, ezután a gyakorlatnak megfelelően még majdnem minden tagszervezet
kisebb-nagyobb csoportokban tovább folytatta a megbeszéléseket. Általában ezeken
a szűkebb körű eszmecseréken lehet több
információt begyűjteni társ szakszervezeteinkről.
A hagyományoknak megfelelően szombaton
a házigazda görög szakszervezet kirándulást
szervezett a vendégek részére. A műemlékek megtekintésében bővelkedő programot
este egy hangulatos tavernában megrendezett vacsora zárta.
Róka György
MOSZ nemzetközi referens
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2008. szeptember 26-án a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium II. emeleti Klubtermében ülésezett a Vasúti Egyeztető Bizottság. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének képviseletében Kiss László elnök és Németh László ügyvezető alelnök vett részt a tárgyaláson.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.)
módosítására vonatkozó törvényjavaslat megtárgyalása volt az első napirend.
A Vtv. módosításával kapcsolatosan a KHEM Közszolgáltatások Szervezése Főosztály nevében dr. Kerékgyártó János főosztályvezető-helyettes úr tartott tájékoztatást. Elmondta, hogy július 1-re tervezték a Vtv.
módosítását, az Országgyűlés azonban az őszi ülésszakra halasztotta a
Vtv-t módosító törvényjavaslat tárgyalását. Időközben a törvényjavaslatról személyesen tájékoztatták az MSZP frakciót, valamint ötpárti egyeztetésre is sor került, ahol a törvényjavaslat támogatásáról valamennyi
parlamenti párt biztosította az előterjesztőt. Az egyeztetéseken megfogalmazódott az igény a vasúti törvény 2009-2010 során történő újrakodifikálására is. 2008. szeptember 23-án a törvényjavaslat általános vitája lezárult, 23 módosító javaslat érkezett be.
A módosító javaslatok a mozdonyvezetők vezetési és begyakorlási idejére, a személyszállítási közszolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezések beültetésére vonatkoznak, jogtechnikai pontosításokat is tartalmaznak. Az előterjesztők a vasúti igazgatási szerv alkalmazottaira
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok változtatását, az NKH bírságokra vonatkozó szabályozás megváltoztatását javasolják, valamint a
menetkedvezményekkel kapcsolatos egyes szabályok törvényi szintű
emelésére is javaslatot tesznek, továbbá a vasúti pálya fogalmát újradefiniálják, a vontatási engedélytípus törlését indítványozzák.
A KHEM jelezte, hogy a törvényjavaslatra beérkezett módosító javaslatok a szakszervezetek illetve a résztvevők számára elektronikusan elküldésre kerülnek, melyekhez sürgősen várják az észrevételeket. (A MOSZ
a megjelölt időpontig elküldte véleményét a javaslatokról)
Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló miniszteri rendelet tervezete (menetkedvezmények) megvitatása volt a következő napirend.
A menetkedvezményekről szóló miniszteri rendelet tervezetét a KHEM
véleményezés céljából megküldte a szakszervezetek és a vasúti társaságok részére, amelyektől kapott észrevételek alapján a rendelet tervezete átdolgozásra került. Az átdolgozott verzió a szakszervezetek részére a VEB ülését megelőzően továbbításra került.
Dr. Kerékgyártó János úr bevezetőjében kiemelte, hogy a Vtv. és a
179/1994. (XII. 28.) Korm.rendelet szabályaira épülő rendszert módosítani kell, és erre szolgál a készülő miniszteri rendelet tervezete.
Dr. Schützenhoffer Dániel úr ismertette a rendelettervezet azon pontjait, amelyek a szakszervezetektől, illetve a vasúti társaságoktól érkezett észrevételeket követően módosításra kerültek. A KHEM megígérte, hogy az ülést követően a rendelet legújabb tervezete elküldésre
kerül a szakszervezetek részére, akik a véleményüket írásban küldhetik meg. Kerékgyártó János úr felhívta a figyelmet a menetkedvezmények ÁFA összefüggéseire, ugyanis az új ÁFA törvényből kikerült az a
rendelkezés, hogy a törvény vagy kormányrendelet alapján ingyenesen
nyújtott szolgáltatások áfamentesek, ennek megfelelően a kedvezmények nyújtásának komoly áfa kockázatai vannak. A menetkedvezmény
értékét általános forgalmi adó terheli. Szakszervezeti kérdésre Kerékgyártó úr elmondta, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre olyan adatbázis, amely ki tudná mutatni, hogy mekkora a jelenlegi jogosultsági kör.
A MÁV Cargot a jövőben megillető kedvezmények rendszerével kapcsolatban Schützenhoffer Dániel úr elmondta, hogy azok a munkavállalók, akik a MÁV-tól munkajogi jogutódlással kerültek a Cargohoz,
őket a Cargo létrejöttétől fogva, jelenleg és a jövőben is megilletik a
már megszerzett kedvezmények a Vtv. 87. § (3) bekezdése alapján. A
Cargo 2006. január 1-én történő megalakulása óta az újonnan felvett
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munkavállalók már
nem kaptak arcképes igazolványt, és
ez a gyakorlat a tervezet szerint sem
változna.
Schützenhoffer Dániel úr elmondta, hogy a vasútegészségügyben dolgozók és igényjogosult
hozzátartozóik, és azok a nyugdíjasok, akik már megszerezték a kedvezményeket, ők a kifutó rendszerben történő szabályozással a szerzett jogok tiszteletben tartása mellett a kedvezményre továbbra is jogosultak.
A rendelet hatálybelépését követően azonban a tervezet szerint a vasút
egészségügyi dolgozó csak önmaga, és csak aktív korában lenne jogosult a kedvezményre, tehát nyugdíjasként már nem kaphatja a kedvezményt, a hozzátartozók pedig egyáltalán nem jogosultak arra.
A Vasutasok Szakszervezete kifogásolta, hogy a vasútegészségügyi
munkavállaló hozzátartozóját a kedvezmény nem illeti meg a tervezet
alapján. Javasolták a mérhetőséget olyan módon, hogy a jegyeken például vonalkód legyen, vagy a nulla forintos jegy is ellátná az általuk nem
feltétlenül szükségesnek tartott chipkártyát.
Kerékgyártó János úr elmondta, hogy a menetkedvezményeknél a vasúti társaságok közötti megállapodást szükségesnek tartja a KHEM,
ugyanis a megállapodásban kell szabályozni a menetkedvezmény biztosításának beltartalmát. A megállapodást a Vtv. is megköveteli.
A közszolgáltatási szerződések aktualitásai napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatót dr. Kerékgyártó János főosztályvezető-helyettes
úr tartotta meg. Kiemelte, hogy a közszolgáltatási szerződések kérdésköre 2004 óta napirenden van, azonban a három év derogáció lejárt,
továbbá az uniós támogatások a közszolgáltatási szerződések megkötését feltételként előírják. A 2008. év elejére a szerződéseket nem sikerült megkötni, azonban 2008. július 3-a óta a GySEV Zrt-vel él a szerződés. A MÁV-START Zrt. részéről a szerződés a megbeszélést megelőző
napokban aláírásra került, amely a miniszter úr aláírását és a pénzügyminiszter úr ellenjegyzését követően hatályba is lép.
2009-től a közszolgáltatási szerződések várhatóan tartalmazzák már a
finanszírozást is, közvetlenül rendelkeznek a szolgáltatás-ellenszolgáltatásról, és a törvény csak kereteket ad ehhez, továbbá várhatóan a menetrend is a közszolgáltatási szerződés részét képezi majd.
A 2009-es költségvetésben a MÁV-START Zrt. részére 173 mrd Ft költségtérítést terveztek.
A vasúti szakmai képzés és vizsgák napirendi ponttal kapcsolatos
tájékoztatást dr. Vincze Árpád főtanácsos úr tartotta meg.
A vasúti szakmai vizsgákkal kapcsolatosan a Vtv. felhatalmazást ad a
miniszternek az egyes vasúti munkaköröket betöltő szakemberek képzésének és vizsgáztatásának a szabályairól rendelkező miniszteri rendelet megalkotására.
Kiemelte, hogy egyetlen belső hatóságok közötti kérdés eldöntése maradt hátra, amely várhatóan két héten belül megoldódik.
A KHEM ígéretet tett arra, hogy a végleges szöveg megszüntetését követően a tervezet megküldésre kerül a szakszervezetek részére.
Az orvosi vizsgálatok megtartásának a szabályai napirendi ponttal
kapcsolatosan dr. Vincze Árpád úr elmondta, hogy 2002 óta napirenden van a kérdés, eddig orvosszakmai kérdésekben történt egyeztetés,
ezek tisztázása után lehet a többi minisztériummal illetve a szakszervezetekkel egyeztetni.
A tervezetet 2-3 héten belül megküldi a KHEM a szakszervezetek részére.
A legközelebbi ülés időpontja – a miniszter lemondása okán – kérdéses.

K.L.
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életünkből...

Egyeztetés a minisztériumban

Fotópályázat 2008.

Fotópályázat 2008.
Fotópályázat 2008.
Fényképeken az imádott mozdonyok

A társadalmi rétegek közül a vasutasok, de azon belül is a mozdonyvezetők mindig is élen
jártak a kulturális tevékenységükben, akár hobby szinten, akár profi, mesterségbeli tudásukkal. A vizuális kultúra terén a képzőművészet ágaiból a fényképezés csak később alakult ki.
Egyrészt technikai akadályai voltak: fényképezőgépek, filmek kezdetlegességei, másrészt viszont a vasutas vaskalaposság: „A vasút területén fényképezni tilos!” sajátos értelmezése.
Mára mindezek a múltba vesztek, hihetetlenül gyorsan terjedt el a fotózás, főleg a digitalizált technikával.
A fénykép egy megragadott pillanat megörökítését jelenti, de egyáltalán nem mindegy, hogy a fotós mikor és milyen körülmények között,
milyen technikai segédeszközökkel készíti el a felvételt.
A „mozdonyok” címmel kiírt fotópályázat – első látásra – mintha leszűkítette volna a témát, de mozdonyvezetőink a beküldött képek láttán mégsem skatulyázták be magukat a szó szerinti témakörbe. A vasút területén a vasparipa mindenütt főszereplő, akár a kígyózó szerelvény elején, akár az állomáson pihenve, a műhelyben türelmetlenkedve, vagy éppen csak egyes részletében mutatva meg magát. A pályázók többsége nemcsak a szokványos „képeslap” beállítást küldte be, hanem bátran alkalmazta
a teleobjektívet a távolság összesűrítésére, az állványt az esti felvételeknél, valamint a mozgás,
a lendület képi megjelenítésének technikáját. A digitális technika képmódosító voltát és ezzel a
mondandó megváltoztatását viszont nagyon kevesen alkalmazták még, pedig ez az egyik előnye
ennek a technikának a hagyományos eljárással szemben.
Nehéz dolga volt a zsűrinek: a sok-sok jó kép közül a kevés díjat odaítélni hálátlan feladat. Hiszen
a többi szerző is jó fotókat küldött be és ezzel ők is dobogón érezhetik magukat. Tessék csak bátran fotózni, gyűjteni, válogatni a képeket, mutogatni, megvitatni egymással és még több fórumot
keresni-találni a megmérettetésre is.
Gratulálok a pályázóknak, valamint a MOSZ vezetésének is a vasúti fotózás ilyetén felkarolásá- A zsűri: Bhöm Katalin, Kiss László és Nagy József
hoz!
Nagy József a zsűri elnöke
Vasúttörténeti Alapítvány

I. helyezett:
Dani Szabolcs
kollekciója

Dani Szabolcs: Az első fürdős

Dani Szabolcs: Egy pillanat a nyárból

Dani Szabolcs: Száguldás-Bz-Szerelem

Dani Szabolcs: Szép kilátás

Dani Szabolcs: Pihenő
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Katona Zoltán: Tükörben

!

A fotópályázat képeit
viszontláthatja az olvasó
a januári szám mellék
leteként megjelenő 
A2-es méretű falinaptáron!

Visy Márton: Éjjeli őrjárat

Katona Zoltán: Hegyek között…

Katona Zoltán: Tél

Balogh Sándor: Btx 032

Fotópályázat 2008.

II. helyezett:
katona Zoltán
kollekciója

Katona Zoltán: Naplemente

Katona Zoltán: Különös szilveszter

MOSZ fotópályázat
végeredménye

A Mozdonyvezetők Szakszervezete által kiírt
Fotópályázat végeredménye.
A pályázatra 133 kép érkezett. A fantasztikus képek közül – hosszú, nehéz döntést követően - a zsűri a következő sorrendet alakította ki.
Hetesi József: Vihar előtti csend

1. Dani Szabolcs kollekciója, soproni tagcsoport (MOSZ díja)

2. Katona Zoltán kollekciója, pusztaszabolcsi tagcsoport (MOSZ díja)

3. Balogh Sándor képe, pécsi tagcsoport:
Btx 032 (MOSZ díja)

4. Visy Márton képe, soproni tagcsoport:
Éjjeli őrjárat (MÁV TRAKCIÓ Zrt. díja)

5. Hetesi József képe, pécsi tagcsoport: Vihar előtti csend (MÁV-TRAKCIÓ Zrt. díja)

6. Porpáczi Richárd képe, szegedi tagcsoport: Hajnal a terminálon (MÁV-START
Zrt. díja)
7. Korom Imre képe, esztergomi tagcsoport: Merj nagyot álmodni (Vasúttörténeti Alapítvány)

Porpáczi Richárd: Hajnal a terminálon

Komor Imre: Merj nagyot álmodni
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Köszönjük, hogy ilyen sokan, ilyen nagyszerű
képeket küldtek el szakszervezetünkhöz. A díjnyertes képeket most, s a többit majd később
bemutatjuk a Mozdonyvezetők Lapjában.
Köszönet Nagy Józsefnek a zsűri elnökének
és Bhöm Katalinnak.
K.L.
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jogtanácsos válaszol

hírek

Nyugdíj előtti felmentés

Mint tudjuk, 2008. április 1-jén lépett hatályba a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-vel kötött kollektív szerződés (továbbiakban: KSZ). Ezen KSZ-nek is része lett az a
sok éven át alkalmazott szabály, amely alapján a nyugdíjba vonuló kollégákat
a felmondási idejük felére mentesítette a munkáltató a munkavégzési kötelezettségük alól – a KSZ 21.§ 1. pontja szerint: „A felmondási idő [Mt. 92.§
(1) és (2) bek.] legalább felére fel kell menteni a munkavégzés alól a munkavállalót, ha a munkaviszonyát nyugdíjra jogosultságára tekintettel, rendes
felmondással szünteti meg.”.
Telt az év, már nyár derekán jártunk, amikor tisztségviselőinkhez olyan jelzések érkeztek, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. nem a korábbi éveknek megfelelően
értelmezi a KSz fenti pontját, vagyis a nyugdíjba vonuló kollégák munkavégzésére a teljes felmondási idő alatt igényt tartanak a munkáltatói jogkörgyakorlók.
Szakszervezetünk megkeresésére a társaság ismertette álláspontját, amely
szerint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
(továbbiakban: Tny.) 2008. január 1-jén hatályba lépett módosításának következtében a KSz 21.§ 1. pontjába foglaltak alkalmazhatatlanok az előrehozott öregségi nyugdíjba vonulás esetén.
Mi is ez a változás? A 2008. évben a 62. életévének betöltését megelőzően az a férfi jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra, aki a 60. életévét betöltötte és legalább 38 év szolgálati időt szerzett, valamint nem áll biztosítással járó jogviszonyban – esetünkben munkaviszonyban. Tehát az életkor és
a szolgálati idő feltételek kiegészültek azzal, hogy a biztosítással járó jogviszonyt meg is kell szüntetni az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez,
amely módosítás ugyan ellentétben áll a Munka Törvénykönyvének idevonatkozó rendelkezéseivel -a hazai jogalkotás ilyen minőségéhez, azt hiszem, már

Zsákay László sk.
Szakszervezetek 
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
hozzászokhattunk –, ennek ellenére az értelemszerűen alkalmazandó.
A KSZ létrejöttekor a Tny. fenti módosítása már hatályban volt. Azt nem tudom, hogy egyszerű figyelmetlenség miatt nem vette észre a cégvezetés a jogszabályi háttér változását, vagy esetleg más körülmények álltak a háttérben, de az tény, hogy a társaságnak is
érdekében állt tárgyalóasztalhoz ülni, amelynek eredményeként a KSZ 21.§ 1. pontjának közös értelmezése tárgyában megszületett
a megállapodás. Ennek értelmében, a 2008. december 31-ig nyugdíjba vonuló kollégákat a korábbi éveknek megfelelően mentesítik a munkáltatói jogkör gyakorlók a felmondási idejük felére vonatkozó munkavégzési kötelezettségük alól. A 2009. január 1-je után
nyugdíjba vonulók esetében viszont már figyelembe veszi a társaság a Tny. módosítását, vagyis nyugdíjra jogosultnak
– többek között – azt a munkavállalót kell ekkor tekinteni, aki a rendes felmondására irányuló nyilatkozatában meghatározott felmondási idő kezdő időpontjáig a Tny. szerinti életkort már betöltötte és a Tny. által előírt, a társadalombiztosítási szerv által elismert szolgálati idővel rendelkezik. Ez azt eredményezi, hogy a Tny. szerint irányadó életkor
betöltése előtt a nyugellátás igénybevételére tekintettel, a rendes felmondásra irányuló jognyilatkozatát még nem
tudja előterjeszteni a munkavállaló, így a korábbi évektől eltérően a nyugdíjba készülőknek – a letöltött éveiktől függően néhány héttel vagy másfél hónappal –, de mindenképpen tovább kell dolgozniuk. 
dr. Király György s.k.

Alapítványi hírek

Alapítványunk szeptember 15-én is ülésezett, az ülés során 34 kérelmet vizsgáltunk
meg. Három kérelem korábbi, kiegészítésre váró volt,
de ismét érkezett három olyan, mely kiegészítésre vár.
Itt említem meg a kiegészítésre váró kérelmek hiányosságait.
Az egyik kérelmen még csak az sem szerepel, hogy
mit, és miért is kéri a kolléga. A másik kérelem esetében a hosszas betegállomány igazolása hiányzott. A
harmadik egy magánlevélben érkezett, környezettanulmány nélkül.
Kérjük a kollégákat, kérelmezőket ezekre figyeljenek,
kérésüket dokumentumokkal támasszák alá. Így hamarább érkezik a segítség, és egymás idejét is megkíméljük.
Egy kérelmet elutasítottunk, itt nem derült ki a szociális rászorultság.
A többi 30 kérelem pozitív elbírálásban részesült, összesen 745eFt
összegben. Sajnos ebben a hónapban is hunyt el kollégánk és ezért
utaltunk a családjának a 100eFt-ot. 50eFt segélyben részesült egy
kollégánk, akinek a munkáltatója munkaviszonyát egészségi állapota miatt megszüntette. Tizenhárom kollégánk kapott gyermekszü-
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letés jogcímen 15-15eFt, egy kollégánk
részkártérítés címen 80eFt, két kollégánk
tartós betegsége miatt összesen 70eFt, tizenhárom
kollégánk egyéb jogcímen, összesen 250eFt segélyt.
Ismét megemlítem, hogy az APEH tájékoztatása szerint a kollégák, és az alapítványunkkal szimpatizálók
2007 évi adójuk 1-os % felajánlásai alapján alapítványunk számlájára várhatóan 10.023.077 Ft fog érkezni. Nagyon köszönjük a kollégák és szimpatizánsaink segítségét. Mint tudjátok ez az alapítványuk
legfontosobb – szinte egyetlen – anyagi forrása.
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. november 19-én, a küldöttgyűlés után a MOSZ székházában tartjuk.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila
a kuratórium elnöke
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A legutóbbi számban Dancsa Attila a BGOK vezetője beszélt a mozdonyvezetők új rendszerű
vizsgáztatásával kapcsolatban.Most mozdonyvezetőket kérdeztünk:
Hosszú viták, tárgyalások, egyeztetések után elindult az elektronikus vizsgáztatási rendszer.
Hogy értékeled a komplex rendszert, milyen tapasztalatokat szereztél a vizsgák során?
Elsőnek ültem a szimulátorba, bennem volt a drukk de az hamar elmúlt.
Nagyon elégedett vagyok ezzel a vizsgáztatással kapcsolatban kár, hogy
csak most vezették be és nem 10 évvel ezelőtt. A tesztkérdések között sajnos előkerültek nem egyértelműen megfogalmazottak is, ezeket jó lenne
egyszerűsíteni. A szimulátoron jó lett volna többet gyakorolni, mert nem
teljesen életszerűen adja vissza a képeket, a jelzéseket. Ha az oktatások
alatt lenne lehetőség jobban megismerni, akkor a forgalmi helyzetre nagyobb figyelem jutna. Még szerencse, hogy a főbb kezelőszervek, a fékkar
és a menetszabályozó viszonylag könnyen kezelhetők. A vizsgáztatók segítőkészsége, hozzáállása nagyon pozitív volt, ez kedvező légkört teremtett
végig a feladatok során. Először minden kolléga tartott egy kicsit ettől a pár
naptól de aztán minden rendben lezajlott. Remélem a kezdeti hibákat folyamatosan javítva még jobbítható is.
Uránovics Béla
Celldömölk
Nálunk szeptember 29-től október 3-ig tartott az időszakos vizsga. Már
augusztusban megkaptuk a tesztkönyveket, ami azonnal a viták középpontjába került. Miért ilyen vastag stb. A legfőbb probléma a betűk
mérete volt. El kell ismerni a takarékosság miatt tényleg nagyon apróra
sikerült nyomtatni és emiatt olvasni nehéz. Aki számítógéppel és internet kapcsolattal is rendelkezett az a BGOK honlapján elérhető teszten
próbálgatta tudását. Ez teljesen megegyezik az éles helyzettel. A vizsgákon sokan választották a papír alapú kérdéseket, azonban a többség gépen vizsgázott. A kollégáknak jó volt a véleménye a számítógépes kérdéssorozatról, bár több kérdésnél kiderült, hogy a hibás válasz
a jó. Továbbra is vannak olyan kérdések, amik nem igazán függenek
össze a mozdonyvezetők feladatával.
Kritika csak a szimulátor vizsgát érte. Ott is inkább a kezelőszervek ismerete ill. ezek begyakorlására adott idő rövidsége volt a gond, hiszen 5 perc
volt erre. Hiába a vizsgát megelőző héten a gyakorlásra biztosított lehetőség, mert oda nem mindenki tudott eljutni. Valakinek dolgozni is kell.!!
Az ilyen típusú vezetőállás nálunk sok kolléga számára ismeretlen,
ezért többeknek keresgélni kellett a kürt-, áramszedő- főmegszakító
kapcsolót ill. a kiegészítőféket is. Annak ellenére, hogy két mobil szimulátor volt, sokáig tartott a napi 30-35 fő vizsgáztatása. Egy gyakorlat kb. 20-25 perces, előtte 5 perc gyakorlás, valamint a kiértékeléssel
együtt 30-35 percet vett igénybe. A kollégák megfelelően készültek,
ezt bizonyítja az összesen 2 sikertelen vizsga. Ezeknél sem a tudás hiánya, hanem a teszt kapkodó kitöltése ill. a számítógépen a „teszt befejezése” gomb véletlen lenyomása okozta. Összegezve a kollégáknak
jó benyomása volt a mostani vizsgáról.
Banka Attila
Nagykanizsa
Szerintem a kornak megfelelő lett végre az időszakos vizsgáztatás. Objektív, a mozdonyvezető nincs kitéve a vizsgáztató hangulatának. Viszont így a vizsga kevésbé konzultatív jellegű, a problémás eseteket,
helyzeteket nem lehet a vizsgáztatóval megbeszélni.
A szimulátor által megjelenített forgalmi helyzetek lehetnének kissé
életszerűbbek, sokszínűbbek és a megjelenítés, a felbontás sem az
igazi. Ezen gondolom még fognak javítani. A vizsgáktól nem tartottam,
kellő felkészüléssel ez nem okozhat gondot. Sajnos a forgalmi és a műszaki kérdések között is találtam olyat, ahol a rossz válasz volt megjelölve. Azért azt is el kell mondani, hogy még mindig vannak olyan kérdések ahol olyan ismeretekre kérdeznek, amihez a mozdonyvezetőnek
elég kevés köze van. Jobb lenne, ha a fontosabb dolgokra és helyzetekre inkább többször kérdeznének.
Én Istvántelken vizsgáztam ahol kulturált, nyugodt körülmények fogadtak, a szimulátornál viszont sokat kellett várni, ezt körültekintőbb szervezéssel el lehet kerülni.
Tóth Lajos

Bp. Déli
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Barsi Balázs
rovata

Alkalmam volt mind a két vizsgáztatási rendszert kipróbálni, s mindegyikről valamennyi tapasztalatot gyűjteni. Most, hogy ez az új elektronikus vizsgáztatás megjelent, tényleg
megtörtént az, hogy a vizsgázó és vizsgáztató közötti szubjektív kapcsolat nem befolyásolja a vizsga kimenetelét. Mert hallani olyan fűtőházakról ahol „vérre menő” számonkérés ment.
Most valósabb képet lehet kapni a mozdonyvezetők tudásáról, igaz ezt az
is nagyban befolyásolja, ki mennyit foglalkozott a tesztek gyakorlásával.
Ide tartozik, hogy sok esetben nem az a válasz volt helyes, amit az ember
a tanfolyamon megtanult, hanem amit a gép megjelölt. És ehhez nem az
utasítást kellett lapozgatni, hanem a tesztet nézegetni írott vagy elektronikus formában. Ebből is az utóbbi volt a jobb, mert a kinyomtatott változatban az aláhúzott válaszok... Szóval napi egy-két tesztfeladat kitöltésével lehetett gyakorolni, meg lehetett szerezni a rutint. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy a barátnőm egy kis odafigyeléssel 85%-os forgalmi
teszteket írt pedig nincs is vasúti végzettsége. A szimulátor is egy érdekes dolog és az embert elkapja a vizsgadrukk, amikor beül a székbe. Igaz
amint elindul a feladat, ez hamar ködbe vész és a MELIS kezelő személyzetének segítőkészsége is jól jött. Ez nem azt jelentette, hogy elmondták,
hogy hol vannak a bakik, hanem bármikor lehetett kérdéseket feltenni a
pályával kapcsolatban. A vizsgáztatók hozzáállása nagyban segített, hogy
az ember arra figyeljen, amit a feladat megkíván. Nekem sikerült viszonylag könnyebb feladatot sorsolnom, mert van olyan gyakorlat is, amiben
ritkábban előforduló helyzetek is vannak. Igazán a szimulátor tanfolyami oktatási célokra való használatát látom reálisabbnak, 20-30 éve utazó kollégák nyüstölésére talán már nem való. Igaz amint az utóbbi napok
eseményei mutatják, sajnos az élet még így is tud meglepetést okozni. És
talán egy negatívuma van az egésznek, az az, ami a vizsga előtt és után
van. Gondolok itt arra, hogy nem ilyen kulturált vezetőálláson történik a
napi vonattovábbítás, mint amit a szimulátor jelentett, és munkavédelmi képviselőként is tapasztalom, jelzik a kollégák a járműpark meredeken
romló állapotát. Mi mozdonyvezetők újra jól veszünk egy akadályt, amit
az élet diktált számunkra és most már jó lenne, ha valahol (egy nagy épületben) mások is sikeresen teljesítenének bizonyos elvárásokat.
Röviden, kedvező tapasztalatokat szereztem az új vizsgáztatási rendszerrel kapcsolatban és talán várható, hogy máshol is fellendülést fogunk tapasztalni cégünk vérkeringésében.
Akik már túl vannak ezen a megpróbáltatáson azoknak további eseménymentes szolgálatokat, akik még előtte állnak azoknak csak egy
túl hosszú irányvonattal kívánok!
Ádám Attila

Szombathely
A teszt szerintem többé kevésbé fontos részt fedett le, mint az elmúlt
évek vizsgáihoz kiadott kérdések, főként forgalomból. Feltűnően sok,
mind a kérdésekben, mind a 3 válaszlehetőségben a magyar nyelvi, fogalmazási hiba, sokszor nem teljes a kérdés (befejezetlen, hiányos), a
válaszokban több helyütt vannak féligazságok. Vannak köztük olyanok
melyek érthetetlenek, érezhetően a fő kérdő/választ adó szó hiányzik.
Úgy érzem elkapkodott volt a tesztkönyv szerkesztése, kiadása, ebből
a szempontból, nagyon ráférne egy szakmai és nyelvi lektorálás. Továbbá nem tartom fairnek, hogy olyan kérdések is szerepelnek a vizsgán lévő kérdésekben, melyeket a könyvben nem is találtam.
A szimulátor szép, műszakilag tetszetős. De csak szimulátor, tehát
messze nem fedi/fedheti a valóságot, amolyan tájékoztató jellegű. A
mozdony típusismeretéből adódóan számomra kezelésében nem merült fel gond, de el tudom képzelni, milyen idegenkedve ültem volna
oda én is, ha nem lenne sem típus, sem vonalismeretem az adott feladatokban szereplő vonalakra és már évek óta csak tartalék szolgálatot csinálnék egy rendező pályaudvaron, vagy mellékvonalon járnék
nap mint nap.
Győri Gábor

Bp. Ferencváros
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Debrecen–Kelet

Megkezdődhet a jövő év februárjában lezajló (két)éves vizsgára való
felkészülés! Legalábbis így tudtuk, amikor kiosztották a tesztkönyveket a záhonyi telephelyen, szeptember első felében. Azóta már más
a leányzó fekvése, hiszen kiderült, hogy az NKH nem engedélyezte a
vizsgák 2009-re való átnyúlását és mindenkinek le kell(ene) vizsgáznia még 2008-ban! A probléma csak az, hogy a másik kettő szolgálati helyen, Nyíregyházán és Mátészalkán nem gondoltak arra (teljesen
jogosan), hogy az NKH beleköp a levesbe és csak későbbre tervezték
a kiosztást. Mivel az idő sürget, így október hónapban a már említett telephelyeken is kiosztásra kerülnek a vékonynak nem nevezhető
tesztgyűjteményes könyvek! Így területünkön 2008. december 4-én
kezdődnek a vizsgák Záhonyban és december 18-án végződnek Nyíregyházán. (Azt azért hozzátenném, ha nem változik, akkor így marad, de itt már semmi sem biztos.)
Szeptember hónapban Záhonyban tartotta soros ülését a Munkavédelmi Bizottság, ahol talán elindult valami. A jelenlévők, az egyik
munkavédelmi képviselőnk javaslatára napirendre vették az M40 sor.
mozdonyt és annak kiegészítő fűtését! Talán a felső vezetés is meghallgatta imáinkat, hiszen az alábbi pár mondat az ő levelükből lett
idézve.
„A vontatójármű menedzsment az M44 sorozatú mozdonyokon már
bevált megoldás megvalósítását támogatja az M40 sorozatú mozdonyok tekintetében is. Ennek lényege egy WEBASTO AIR TOP 3500 D24
típusú, meleg levegő befúvó berendezés beépítése légszűrővel, szellőztető funkcióval, mely a mozdony kazánterében kerülne elhelyezésre. A
berendezés automatikus üzemű, hőfokszabályzóval beállítható a kívánt
hőmérséklet.”
Reméljük, hogy a leírt sorok nemcsak a papírokon fognak jól mutatni
és minél hamarabb fogjuk tapasztalni a pozitív hozzáállást!
Október 3-án látogatást tett nálunk a szomszédos Szlovákia tiszacsernyői fűtőházának delegációja. A szakmai napot Nyíregyházán töltöttük el, de erről bővebben is írok majd.
Úgy látszik, hogy a hidegebb idő megjelenése nem befolyásolja negatívan minden élőlény aktivitását, hiszen bizonyos csoportok különleges rajzásba kezdtek. Gondolok én itt
a VBO ellenőrzést végző brigádjaira, akik
ezen különleges élettani hatásukat, a Monorierdőnél történt baleset után kezdték meg. Persze nincs ezzel semmi baj
és nem is szeretném bántani őket, hiszen
végzik a munkájukat és csak a rájuk kirótt
feladatoknak próbáltak eleget tenni, mint ahogyan mindenki más is.
A különös csak az ebben az egészben, hogy mindezt pont most! Az
NKH pont most nem engedi azt, hogy a vizsgák 2009-re tolódjanak,
a vasút biztonságiak is pont most kezdtek biztonságmentő akcióba,
mindez az után, hogy történt egy szerencsétlen kimenetelű baleset.
Kíváncsi lennék, hogy a szeptemberi újságunkban megjelent, Szegedi Zoltán kollégám által jegyzett írásra hányan repültek rá a nevezett
hatóságnál és annak a bizonyos útátjárónak a biztonságosabbá tétele
érdekében megmozdult-e már az NKH illetékes szakember gárdája?
2008.10.13-án Debrecen és Debrecen-Kelet területek tagcsoportvezetői egyeztetést folytattak le a központvezetővel a 2005. szeptember 1-3 között végzett rendkívüli munkavégzés pótlékainak kifizetéséről és annak módjáról. (2005-ben augusztus 20-a helyett, csak
augusztus 24-én kaptuk meg a vezénylést.) A Magyar Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága, az Mfv.II.10.497/2007/4.számon hozott felülvizsgálati ítéletében úgy rendelkezett, hogy a nevezett napokon, a
nevezett munkavállalókat megilleti a rendkívüli munkavégzésre járó
pótlék, a követelés megalapozott és jogszerű! Mivel az ítélet csak három személyt említett, (az előző jogászunk az ő nevükben kezdte el a
pert) a többi, több száz munkavállaló részére ezen egyeztetést köve-
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tően tudtunk megállapodni a központvezetővel és pontosan kiszámítani, hogy kinek mennyi a jogszerű követelése. Örülünk, hogy ez a három éve húzódó procedúra a végére ért és mindenki megkaphatja a
jogszerű követelését kamatokkal együtt! Ez, csak a Debrecen-Kelet
területen több mint 200 személyt érint!
2008. november 6-7-én a Debrecen-Kelet terület választott tisztségviselői részére területi képzést tartunk Nyíregyházán, ahol a MOSZ
elnöke és két alelnöke is tiszteletét fogja tenni. Az eszmecsere során érinteni fogjuk az aktuális problémákat úgy területi, mint országos
szinten. Szót fogunk váltani a KSz-ről és a HF
megkötése körüli mizériáról. Tárgyalni fogunk
a MOSZ stratégiájáról és a 2009-es béremelés várható és reális mértékét.
Gyüre Ferenc
Debrecen – Kelet

Budapest-Kelet

Sajnálatos módon az utóbbi időben területünkön több súlyos baleset
következett be.
2008 szeptember 25-én az érkező 7319-es vonat mozdonya leakasztásra került. Majd ezután fehér tolató fényekkel a saját szerelvényét kellett körbejárni. Körbejárás közben a V43 1113 sz. mozdony az
un. Posta csonka felé közlekedett fehér tolató fények engedélye alapján. Információnk alapján a mozdonyvezető kolléga nem volt értesítve
a csonka vágányról. A mozdony beleütközött a vágányt lezáró földkúpba, azon áthaladva a szomszédos iskola kerítését megrongálva állt
meg. A baleset vizsgálata folyamatban van.
Előzetesen a táblakezelőt, a gépkísérőt és a mozdonyvezetőt hibáztatják.
2008 szeptember 29-én a
V43 1107 sz. mozdony éjfél
magasságában megérkezik
egy szerelvényvonattal Szolnok személypályaudvarra. A
rendelkező a gépet leakasztatja, állítanak vágányutat az
un. keleti kihúzóba, (csonka
vágány) hogy onnan visszajön
a 10. vágányra. A mozdonyvezető kolléga közli a gépkísérővel, hogy Püspökladányba kell
mennie gépmenet. A gépkísérő elmegy a térhangoshoz, de
ekkor már ott a jelzőn a fehér
fény. A szokás az, hogy tolatási mozgással a gép kimegy
a keleti indító elsőre, és onnan indul Szajol felé. A kolléga gondolván, hogy most is
ott közlekedik, elindult. Mivel a vágányút a keleti kihúzó csonka vágányra állt, a vágányt lezáró földkúp előtt nem tudott megállni, azon
a géppel áthaladt. A földkúpra figyelmeztető jelzők HIÁNYOZTAK!! A
baleset után pótlásra kerültek. A mozdonyvezetőt ebben az esetben
is hibáztatják.
Tisztelt Kollégák! Tudom, hogy a mi munkánk olyan, hogy ne ítéljük
el egymást, arról elhamarkodottan ne mondjunk elmarasztaló véleményt, mert bármikor bárkivel történhet baleset. A rutinból történő vezetés és egy pillanatnyi figyelmetlenség azonban részünkről potenciális balesetveszély. Ennek elkerülése azonban nekünk feladatunk,
még ha ez nem minden esetben könnyű is!
Október 6. A bekövetkezett monorierdői tragikus szerencsétlenség
rendkívül mély nyomott hagyott minden magyar mozdonyvezetőben.
A kollégák várják a baleset okainak korrekt feltárását - bárkik legye-
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Debrecen

Kellemest a hasznossal párosítva, október 9-én Hajdúnánáson egész
napos rendezvény keretén belül területi értekezletet tartottunk, melyen tájékoztatást kaptak a kollégák a sajnálatos Monori erdőnél bekövetkezett baleset vizsgálatának eddigi állásáról, valamint értékeltük
az ez évi megállapodásokat és megvitattuk a jövő évi tárgyalási stratégiánkat is, melyre azonban az azóta kirobbant pénzügyi válság minden bizonnyal kihatással lesz. Az értekezlet után a területi tekebajnokság visszavágójának lebonyolítására is sor került. Az említett témák
tovább boncolgatása a pihenő játékosokkal kötetlen formában természetesen egész nap tartott.
A teke bajnokságon a következő eredmények születtek:
Csapatban:
I. Debrecen:
Kiss András
				
Liszkás Sándor
				
Szegedi Zoltán
		
II. Püspökladány: Bagosi Tibor
				
Cséki István
				
Kolláth Béla
		
III. Debrecen:
Agárdi Gábor
				
Agárdi Sándor
				
Lakatos László
Egyéniben:
I. Kiss András (Debrecen)
		
II. Lakatos László (Debrecen)
		
III. Kolláth Béla (Püspökladány)
Mivel a Nemzeti Közlekedési Hatóság nem engedélyezi
az időszakos vizsgáztatások
áthúzódását a jövő évre, nálunk is elkezdődött a lázas kés z ülő d é s,
ugyanis mi
az eredeti
ü t emezés
szerint csak január végén, február elején kerültünk
volna sorra.
Liszkás Sándor
Debrecen

Pécs

A területen az elmúl időszak idegeket borzoló, a megszokottnál is feszültebb légkörben tel el.
Nem csoda, hisz az időszakos vizsgák bonyolódtak. Nem véletlenül
fogalmazom így, hogy bonyolódtak, mer új elemként bekerült a vizsgák rendszerébe a szimulátor. Az ismeretlentől való idegenkedés természetes emberi magatartás, de összességében így utólag a politikai életben oly gyakran emlegetett „NEM FOG FÁJNI!” be jött. „NEM
FÁJT”. Aki a vizsgán túl esett már megkönnyebbülten így fogalmazott.
Természetesen e kijelentéshez az is hozzájárult, hogy a BGOK munkatársai nagy türelemmel és készséges hozzáállással bonyolították le
a vizsgáztatást.

2008. november

(A BGOK kiváló szakemberének
Novák Lászlónak, úgy ahogy a szimulátoron vizsgázó mozdonyvezetőknek is gondot okozott az ismeretlen vezetőállás, az új „szili”
vezetőasztala számára is meglepetéseket tartogatott. Az-az a
kép arról árulkodik, amikor a „hó(Fotó :DSZSK-design)
hért akasztják”.)
A szimulátort kezelő és felügyelő BGOK-s munkatársak szerintem kiválóan teljesítették a számukra is első nagy próbatételt. A dicsérő
megállapítás, akkor is igaz, hogy sajnos egy-két sikertelen eredmény
is született. A sikertelen vizsgát tetteknek viszont igazat kell abban
adni, hogy több felkészülési időt kellett volna biztosítani az „éles”-ben
történő vizsgáztatás bevezetése előtt. Az idegeket borzoló légkör úgy
látszik nem akarja elhagyni a terület, jött az új hír. A bátaszéki kollégák sem készülhetnek gondtalanul a vizsgákra, mert március helyett a vizsgák felsőbb utasításra november végén kerülnek lebonyolításra.
A hagyományoknak megfelelve az idén is megrendezésre került a dombóvári
tagcsoport szervezésében
az „Egyed Árpád” kispályás
foci emléktorna. A minden
év második pénteki napján
lebonyolításra kerülő rendezvényen öt csapat küzA győztes csapat. Fotó: Arnold László
dött meg a vándorkupáért.
Az eredmények:
I. Dombóvár
II. Pécs I.
III. Kaposvár
IV. Nagykanizsa
V. Pécs II.
A legjobb kapus Balázs Gábor (Pécs)
Gólkirály Horváth Gábor József (Kaposvár)
Vigaszdíj Pécs II. csapata
A területi ügyvivő különdíját Bedő Zsolt (Dombóvár) érdemelte ki.
Tájékoztatlak benneteket, hogy az előző jogtanácsosunk, Dr. Arany
József Zala megyében egyéni ügyvédi irodát nyitott és szívesen várja
a megkereséseteket, elsősorban ingatlanos szerződési ügyekben az egész ország területéről.
Elérhető a 06 92 368 453 és a 06 30 2544058
számokon.
Dörnyei Szilárd
Pécs

Szeged

A MOSZ Szeged területi küldöttcsoport október 10-én ülésezett, ahol
megtárgyaltuk a MOSZ jövő évi „stratégiáját”. A késő délutánba nyúló megbeszélésen részletesen tárgyaltunk a Kollektív Szerződés és
a Helyi Függelékünk esetleges módosításainak lehetőségeiről. Egyes
javaslatokon heves vita folyt, az érvek-ellenérvek felsorakoztatásával. Teljeskörű egyetértés volt a mozdonyvezetők foglalkoztatásbiztonságáról szóló témakörben. Minden tisztségviselő ezt tekintette a
legfontosabb kérdésnek. Ettől nagyobb egyetértés és elvárás csak
a jövő évi bérfejlesztés mértékében volt. A terület által támogatott
anyagot elküldtük az ÜB-nek, bízva benne, hogy a novemberi küldöttön, mikor a jövő évi stratégiánkról lesz szó, egy-két gondolat visszaköszön a központi előterjesztésben.
2008. október 20-án Csanádi István, Mezőhegyes város polgármesterének meghívására találkoztak az önkormányzat, a vasút, és a szakszervezetek vezetői. A meghívásnak eleget téve megjelent Kaposvári Péter
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nek is a felelősök – hiszen ilyen tragikus szerencsétlenségnek soha
többet nem szabad megismétlődnie! Ami biztos: a vizsgálat még folyik, nem zárult le. A személyvonatot továbbító kolléga betegállományban van. A MOSZ minden szinten minden segítséget megad a mozdonyvezető kollégának!
A terület mozdonyvezetői várják az időszakos vizsga KORREKT lebonyolítását. Azt azonban rendkívüli módon hiányolják, hogy az új vizsgaidőpontok
megállapításával eltűntek a felkészülési gyakorlási
lehetőségek a mozdonyszimulátorral. Erre mindenképpen megoldás kell!
Velkei Béla
Budapest-Kelet

területi hírek

úr, a MÁV Zrt Szeged Területi Képviselője, Perlaki János úr, Mezőhegyes állomásfőnöke, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke. A MOSZ-t
Forgács Sándor tagcsoport vezető képviselte. A délelőtti tanácskozáson Csanádi István vendéglátó, aki egyben a Vasutas Települések Szövetségének (VTSZ) az elnöke is, ismételten kifejtette aggodalmát a
mellékvonalak jövőbeni sorsa iránt. A térség falvainak, mindennapi életének meghatározója a vasút léte. Más közlekedési lehetőség a környéken nincs, így a mellékvonalak esetleges bezárása, a forgalom ideiglenes szüneteltetése is érzékenyen érintené a kis falvak lakóit. Arról
nem is beszélve, hogy számos munkahely szűnne meg az esetleges
vonalbezárások során. A tanácskozás résztvevői tisztában voltak vele, hogy a mellékvonalak sorsáról a döntést, a kormányzat csak ideiglenesen halasztotta el. A polgármester úr fontosnak tartja, hogy az
„ellenállás” lángja folyamatosan égjen, az érintett települések összefogásának ereje egy percre se lankadjon. Ezt a találkozót is ennek szellemében szervezték meg.
A találkozó délután kulturális programmal folytatódott. A vendégek Hupuciné Györki Julianna, Mezőhegyes jegyzőjének kíséretében hintókon
városnézésre indultak. Megtekintették Mezőhegyes nevezetességeit, a
Kocsimúzeumot, a Ménes Birtok központját, a 125 éves Arad Csanádi Egyesített Vasutak (ACSEV) kiállítást. Természetesen a sport sem
maradhatott el. A mezőhegyesi vasutasok csapata fogadta a szabadkai vasutasokat. A jó iramú mérkőzésen a hazai válogatott 6 : 1-re bizonyult jobbnak a vendégeknél. A napot színvonalas vacsorával koronázták meg a vendéglátók. A
polgármester úr a nap zárszavaként úgy köszönt
el vendégeitől, hogy a folyamatos kapcsolattartás
mellett, egy év múlva ismét találkozunk.
Baráth Géza
Szeged

Szombathely

Szeptember 29-én tartotta a soros HÉT az ülését Szombathelyen. Többek között a munkáltató
tájékoztatta a jelenlévő
szakszervezeteket az elmúlt időszak gazdálkodási mutatóiról és terveiről.
Tájékoztatást kaptunk a
szabadságok és a túlórák
alakulásáról.
A fő napirendi pont az új üzemi rend bevezetése. Sajnos mióta egy fűtőházon belül két cég is jelen van /TRAKCIÓ és GÉPÉSZET/ elég nehéz olyan üzemi rendet összeállítani, ami nincs ellentmondásban egymással. Voltak viták de a végső megegyezés az lett, ha megkapjuk
a gépészet terveit, megpróbáljuk a kettőt, úgymond összefésülni. A
munkáltató ismertette a 2009. évi szabadságolási terveit. Szóba kerültek még a személyzeti fordulók és az új menetrend bevezetésével
kapcsolatban is hangzott el tájékoztatás.
2008. október 6-7-én a terület Bozsokon tartott kétnapos megbeszélést a küldöttek részvételével. Meghívott vendégként a MOSZ teljes vezetősége és jogtanácsosa is részt vett.
A megbeszélés fő témája a 2008. évi megállapodások elemzése, értékelése volt. Szóba került a felkészülés az év végi tárgyalásokra.
Az álláspontok kialakítása folyamatban van, de a
tájékoztató után sokkal tisztább kép alakult ki arról, hogy mi a kollégák elvárása az év végi tárgyalások során.
A héten megkezdődtek Tapolcán is az éves vizsgák.
Lóránt Imre
Szombathely
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Október elsejétől folyik területünkön az időszakos vizsgáztatás Istvántelken, a telepített szimulátoron. A házigazdákra nem lehet panasz,
mint ahogy a körülményekre sem, de...
Ha objektív vizsgáztatásról van szó, akkor miért kell majdnem „szóbelizni” egyeseknél a szimulátor előtt, pláne közben? Beugró kérdésekhez van
kötve a játéklehetőség, nem kis téttel? Hallottam hasonlóról más területről is, gondolom ott sem hagyták szó nélkül. Volt kolléga, aki - más jelenlévők szerint is jogosan - kifejezetten sértőnek találta a kérdező stílusát is, amit szóvá is tett, de mint tudjuk: a stílus, maga az ember…
Tudjuk és elfogadjuk, hogy a szimulátor programja folyamatos fejlesztés, bővítés alatt áll - ami időnként működése közben is megmutatkozott - de ez nekünk is érdekünk és messze nem oly zavaró, mint a
nem éppen kellemes vizsgadrukkal, típus- és/vagy vonalismeret hiányával frusztrált kolléga kérdezgetése. Megjegyzem, sokaknak a beígért öt perces gyakorlás /ugrás az ismeretlenbe/ sem jött volna
rosszul még a vizsgamenet előtt - a munkáltatónak meg a minimum
hét napra kieső kollégák száma miatt - de mint tudjuk, igyekezni kell,
még ha fizikailag sem biztos az év végi határidő tarthatósága hálózati szinten.
Jó lenne elérni az érdekelt és érintett feleknél, hogy legalább évente
minimum egy alkalommal lehetőségünk legyen a gyakorlásra tét nélkül is és máris nem lenne ilyen rossznak tűnő az eredmény. Aki meg
másra számított, az szerintem nem mérte fel reálisan a környezeti
változókat. Még mindig tart a Helyi Függelék saga.
Még mindig várják a tagcsoportok, mint helyi szervezetek a tárgyalásokra a Meghívót, mint ahogy a
választ is - a még júniusban átadott - a munkáltató HF tervezetét módosító javaslataikra. Még mindig nincs szaga?
Csallos Tamás
Budapest Centrum

Miskolc

Az elmúlt egy hónap történései közül, a sajnálatos baleset az, ami sokkolta a kollégákat. Igaz a vizsgálat még nincs
lezárva, de a végeredménye sajnos borítékolható. Szomorúan vesszük ilyenkor tudomásul, hogy valóban „egyik lábunk a sírban,
a másik, a …..”. Nagy a felelősségünk, de vajon a keresetünk arányban áll-e ezzel?
A közelgő vizsgák szintén kiemelten érdekelték kollégáinkat. Sajnos
sok valótlan híreszelés látott napvilágot a más területeken lezajlott
vizsgákkal kapcsolatban. Nem tudom hogy ki az és miért, milyen szándékkal talál ki valótlan, meg nem történt hamis dolgokat! Viszont az is
kézzel fogható volt, hogy mely kör az, aki terjesztette az álinformációkat. Mire e sorok megjelennek, már javában vizsgázni fogunk, vagy
talán véget is ér a vizsgáztatás területünkön. Biztos vagyok abban,
hogy a kételyek, és előítéletek mindenkiben meg fognak szűnni a vizsgával kapcsolatban. Sajnos a nagy számok törvénye értelmében, s figyelembe véve a statisztikát, valószínűsíthető, hogy nálunk is lesz, aki
elvérzik. Abban azonban nagyon bízom, hogy jóval kevesebben, mint
az elmúlt éveken!
Szinte csodának számított, hogy a Helyi Érdekegyeztető tanács ülésén a gépészek, csak egyetlen fővel képviseltették magukat! Igaz információink szerint helyben nincs is több taguk, de így legalább megvalósította a 100%-os érdekvédelmet tagcsoporti szinten, hiszen
egyedül képviselte saját magát P.J. az ülésen. Igaz
ő azt állította, hogy több taguk is van, de az nem
hozható nyilvánosságra, hogy kik a tagjaik. Tehát
továbbra is titkos társaságként, működik az „egyfős tagcsoport ” (?).
Laczai Lajos
Miskolc

2008. november

A Cseh Köztársaság Alkotmánybíróságának
döntése alapján a cseh Munka Törvénykönyvének 24.§-át a korábban hatályos szövegre módosították. Ennek a döntésnek köszönhetően mostantól a kis
szakszervezeteknek is újra fennáll a lehetőségük arra, hogy teljes jogúan részt vegyenek a kollektív szerződés aláírásában.
Egy hosszú távú probléma, mely a mozdonyvezetőket érinti azonban még mindig megoldásra vár. A probléma forrása a cseh vasútnál alkalmazott rossz személyügyi politika, mely még az állami
vállalat fennállásának idejéből származik. A nem megfelelő személyügyi politika eredménye a nagy mennyiségű túlóra a mozdonyvezetői szakmában. A 2006-os és 2007-es évben évente több mint
egy millió túlórát dolgoztak le a mozdonyvezetők. Ez a tendencia a
mostani évben is jelen van. A probléma túlnyomórészt a ČD Rt.-nél
jelentkezik. A ČD Cargo egy kicsivel jobb helyzetben van, mivel az
elmúlt hónapokban új mozdonyvezetőket vettek fel.
Főként azokat a mozdonyvezetőket alkalmazta a ČD
Cargo, akiknek korábban a ČD Rt-t el kellett hagyniuk. Új érdeklődők ebben a nagy igénybevételt követelő szakmában csak csekély számban vannak. Ezért
keletkeznek olyan szituációk, hogy egyes régiókban
elegendő mozdonyvezető van, míg emellett más régiókban hiány van a mozdonyvezetőkből.
Az év eleje óta egyeztetés folyik a kollektív szerződés
egyes pontjainak értelmezéséről. (A kollektív szerződés mindkét fent említett vasúttársaságnál hatályban van.) A vállalatvezetés eltérő értelmezési gyakorlata állandó elfoglaltságot biztosít az FSČR elnökségének. Konkrét eredmény elérése néhány
esetben igen hosszú folyamat eredménye. Előreláthatatlan, hogy a
ČD Rt-nél az idei kollektív szerződés aláírásakor megígért feltételek mikor teljesülnek. Éppen ennél a vállalatnál az első félév végén,
a második félév elején személyi változások történtek. Átmenetileg
újonnan munkába álló munkavállalókról van szó, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal a vasút területén. Ezért a szakszervezet félelemmel néz a jövő évi kollektív szerződés tárgyalása elé.
Szeptember 2-án és 3-án adta át mindkét vállalat vezetése a vasúti
szakszervezeteknek a következő évre szóló kollektív szerződésre vonatkozó ajánlataikat. Ezzel hivatalosan megkezdődtek a cseh vasútnál a kollektív tárgyalások.
Egy nagyon aktuális probléma a cseh Országgyűlés által elfogadott

Látogatás Lengyelországban

A Lengyel Mozdonyvezetők Szakszervezete
2008. 09. 19-én ünnepelte az Európai Mozdonyvezetők Napját. A rendezvény helyszínéül, a festői környezetben fekvő MUSZYNA
szolgált, mely a lengyel-szlovák határ mellett
fekszik, 180 km-re Miskolctól.

2008. november

un. „nyugdíj reform”. Alapvető változások következtek be a nyugdíjbiztosítási törvényben. A nyugdíjkorhatárt felemelték 65 éves
korra, tekintet nélkül a különleges terhelésre egyes nagy igénybevételt követelő szakmáknál. A mozdonyvezetői szakma kétség kívül ezen szakmák közé tartozik.
Ezzel a problémával az FSČR már az év elején foglalkozott. Az álláspontjukat ismertették a cseh Parlamenttel és a Cseh Köztársaság
Kormányával. Néhány beszélgetésre sor került az egyes minisztériumok szintjein, országgyűlési képviselőkkel és a Cseh Köztársaság
szenátoraival. Mivel minden egyes tárgyalás eredmény nélkül zárult,
ezért az FSČR egy a fent nevezett hivataloknak címzett nyilatkozatot
fogadott el. A nyilatkozatban az FSČR minden követelése egyértelműen megfogalmazásra került. A közlekedési miniszter válaszában
kifejtett javaslatok sajnos inkább ígérgetések voltak, és nem tükrözték a realitást.
Ezért hirdetett az FSČR elnöksége egy óra időtartamú sztrájkot
2008. június 24-ére. Az egy órát követően közvetlenül sor került
egy tizenöt perces sztrájkra is.
Ezt a második ellenállást a 2008. május 19-én Moravany állomásnál történt baleset kivizsgálásának hanyag kezdete
és módja miatt hirdette meg a cseh Mozdonyvezetők
Szakszervezete. A szerencsétlenséget nagy valószínűség szerint a biztosítóberendezés hibája okozta. A baleset során a mozdonyvezető életét vesztette.
Mindkét sztrájk eredményességének kiértékelése folyamatosan zajlik, az alapszervezetektől kapott információk alapján azonban megállapítható, hogy igen
nagyarányú volt a részvétel. A sztrájkban való részvétel meghaladta a 90 %-ot.
Jelenleg tárgyalások zajlanak a szakszervezet központi vezetése, az
üzletvezető ČD elnökség és a közlekedési miniszter között a már fent
említett nyugdíjreform hatásainak enyhítése tárgyában. A munkáltatók részvételéről folyik az egyeztetés. Szó esett egy munkáltatói
hozzájárulásról a nyugdíjbiztosításhoz, valamint tárgyaltak a munkaképesség elvesztésekor keletkező problémák megoldásáról.
A munkáltatói oldalról ez idáig benyújtott javaslatok nagy részben elfogadhatatlanok a szakszervezet részéről. Hasonló a helyzet a tragikus májusi baleset vizsgálat eddigi eredményeivel kapcsolatban is.
Az FSČR kezdeményezésére a közlekedési miniszter egy bizottságot
hozott létre, melynek feladata a vasúti közlekedés biztonságának
emelése. Ez a Bizottság három szakcsoportból áll, melyek ezt követően javaslatokat készítenek elő a keletkezett szituáció megoldására. Az FSČR ezen kívül a balesettel kapcsolatban ismeretlen tettes
ellen feljelentést tett. 
K.L./K.L.

Még a tavalyi év folyamán kaptam a
meghívást e jeles
rendezvényre, FYDA MIECZESLAW,
a muszynai lengyel
területi tisztségviselő kollégától, aki
a rendezvény fő szervezője, és házigazdája volt.
18-án 13 óra után érkeztünk meg öten mi
magyarok, az öt kassai, és öt eperjesi kollégával együtt. A lengyel kollégák is folyamatosan érkeztek e napon, Lengyelország egészéről, több mint négyszázan.
Az ebéd elfogyasztása után, elfoglaltuk szállásunkat, s a vacsoráig a szlovák kollégákkal

töltöttük el az időt.
A vacsora után
kezdődött el az ismerkedés a lengyel kollégákkal.
Mi öten magyarok
megkülönböztetett
figyelmet kaptunk
a
lengyelektől.
Végre egy hely, ahol éreztük, hogy szeretnek minket, magyarokat! Szinte ezt el sem
tudom mondani, ezt érezni kell, éreznie kellene mindenkinek! Miután elmondtuk „Polak, Vegry dva bratanki….”, azaz „lengyel
magyar két jó barát, együtt harcol, s issza
borát”, nem volt gondunk semmi jóra. Szó
szerint elhalmoztak minket „frissítő italokkal”. 
Laczai Lajos
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nemzetközi hírek

Beszámoló a cseh Mozdonyvezetők
Szakszervezetéről (FSČR)

nyári emlékek

életünkből

Természetjáró kirándulás az Őrségben
2008.09.27-én a „Kultúra és Egészség” programunkon belül, autóbuszos kirándulást szervezetünk az Örségbe, nyugdíjas kollégák, s családtagjaik részére.
A szombathelyi vasútállomás előtt fél kilenckor volt a találkozó, negyvenegy fős
csoport jött létre. Az autóbusz először, Nagyrákos felé vette az útját, kb. egy órás
út. Itt nyugdíjas tagjaink a vasúti völgyhidat, s Zsuzsi alagutat tekinthették meg, illetve a község s környéke természeti érdekességeit.
Ismerkedtek a helyi specialitásokkal, s kipihenték a délelőtt fáradalmait. Ezután a
Szalafői Pityerszer következett, hol megtekintették az itt épült műemlék házakat a múzeumot.
Innen tovább haladva Petőmihályfát, s környékét csodálták meg, a lankás dombságot, a bortermő vidéket, valamint a borospincéket. A délutáni program borkóstolóval egészült ki, itt szeretném megköszönni a zalaegerszegi kollégák segítségét. A
hangulatos délutánnak este hat, fél hét körül vége lett, s egy szép emlékkel tértek haza nyugdíjasaink.
Horváth György

Ó Riviéra (2. rész)

2008. július 12.
Reggel nyolckor keltett a hálókocsi -kalauz bennünket gyümölcslével, croassonnal és kinek-kinek igénye szerint kávéval, vagy capuccinoval.
Jól esett így kelni, régen kaptam már ágyba a
reggelit.
Kilenc óra után értünk be Milanoba, két óránk
volt a nizzai vonathoz. A Mussolini által építtetett monumentális pályaudvart épp renoválták,
de így is lenyűgöző látványt nyújtott hatalmas
belső tereivel és a falakat borító szobrokkal.
Tettünk egy rövid sétát a szintén a Duce által
építtetett sugárúton a belváros felé. Ez is kissé túlméretezettnek tűnt a forgalomhoz képest és mintha nem lett volna befejezve, a semmiben ért véget.
Egy olasz kocsikból álló IC –vel utaztunk tovább. Kényelmetlen volt pláne, mert
olyan helyet kaptam, hogy csak hátrafelé tudtam kinézni az ablakon. Ez rendkívül jót tett a nyakizmaimnak. Meg is szakítottam többször a nézelődés egy
kis szundikálással. Próbáltam elcserélni a helyemet, de itt mindenki feltétlenül
oda akart ülni, ahova az övé szólt. Bár voltak, akik rosszabbul jártak, mint én,
mert néhány helyet többször is eladtak (bevett olasz szokás), meg voltak olyanok is, akiknek olyan ülőhelyre szólt a jegyük, ami nem is volt a kocsiban. Ez
azért történhetett, mert a foglalást fülkés kocsikra tervezték, ez meg termes
volt. Az is érdekes, hogy a MÁV nemzetközi jegypénztárában semmilyen helyjegyet sem tudtak kiadni, de a Keletiben lévő maszek menetjegyirodában gond
nélkül megoldották a problémát. No comment.
Jó lett volna feljutni olasz mozdonyra is, Kriszta segítségével ezt elő is tudtuk
adni, de sajnos nem sikerült. Talán azért, mert két fő volt mindig elöl? Viszont
mikor a masiniszták látták a videózást, vagy fotózást mindig kedvesen integettek. Lehet, hogy azoknál kellett volna próbálkozni.
Ventimigliában az olasz-francia határállomáson 75 perc késéssel sikerült elindulni, mert a mozdonycserét követően nem oldott fel néhány kocsi fékje. Tornáztak is rajta a kocsivizsgálók rendesen, mire el tudtunk indulni. Sajnos
hiábavalónak bizonyult az igyekezetük, mert Mentonban nagy füstfelhők közepette megállt a vonat. Fékezve maradt három kocsi. Lett is nagy sürgés-forgás
a vonat körül. A hiba csak akkor múlt el, mikor kiiktatták a kérdéses kocsik fékjét, de ezt valamilyen okból mindig vissza is iktatták. Persze, így meg az vis�sza is fékezett. Hiába próbálták a szemmel verést és a ráolvasást, a vége az
lett dolognak, hogy mindenkit átszállítottak a vonatról, az utánunk jövőre. Egy
aluljárón keresztül lehetett megközelíteni a másik peront. El lehet képzelni, mikor 6-700 ember túlméretes poggyászokkal nyomul lefelé a lépcsőn. Na, meg
ezek a troli bőröndök. Nem ám, hogy kézben vinnék, hogy haladjon a sor, hanem húzzák szép lassan lefelé a lépcsőn. Hagy törjön a műanyag kerék.
Egyel több átszállással, 19 óra után értünk Biotba, a kempingbe. Sikerült
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gyorsan elfoglalni a lakókocsinkat. Hatan vagyunk a miénkben, Feri családja mellé kerültem. Ennek örültem is, így legalább nem volt
mindenki ismeretlen. Táncolni ugyan nem volt
hely, de kényelmesen el lehetett férni. A szülők aludtak a duplaágyas szobában, a lányok
a nappaliban, mi pedig egy kis szobában, ahol
két 60 cm széles ágy volt. Még jó, hogy nem
vagyok nagydarab, mert így legalább elfértem
a fekhelyemen.
Vacsora után a fiatalság levonult a tengerre.
Lehettünk vagy tucatnyian, mert közben két
család is érkezett autóval. A víz kellemes volt, bár kicsit hidegnek tűnt, hiszen
a nap sem melegített már. A part ezen a szakaszon kavicsos volt, a tenger hírtelen mélyült, igaz csak tavi összehasonlítási alapom volt még. Szokni kellett
még a sós víz ízét is. Elsőre nem esett jól.
A rövid mártózást követően visszamentünk a kempingbe. Lemostuk magunkról a
tengeri sót, belehallgattunk az „felnőttek” megbeszélésébe a másnapi programról, majd Ferivel felballagtunk a néhány km –re lévő névadó faluba, Biotba.
23 óra volt, mire felértünk. A hangulatos zegzugos középkori utcácskák már kihaltak voltak, de a főtéren lévő éttermekben javában folyt az élet, a konyhákban a szakácsok még nagy sürgés-forgás közepette készítették el a kései vendégeknek a vacsorát. Szép kilátás nyílt a tengerpartra, a messzeségben pedig
kivilágítva forgott a vidámparki óriáskerék.
Meg is néztük közelebbről, mikor visszaértünk. Minden játékra külön kellett
megváltani a belépőt. 3 -tól kezdődtek az árak, a plafon 20 € volt. Ezek a drágább játékok számomra már igen durva dolgokat takartak, ha fizetnének sem
ülnék fel rájuk. Az egyiken a szabadesést lehetett kipróbálni, a másik pedig egy kétkarú emelő volt, melynek mindkét végén volt egy kosár, mely ös�sze –vissza tudott forogni, az emelővel egyetemben. Már a látványtól is forgott a gyomrom.
Volt még a szórakoztató komplexumban Aquapark, Delfinárium, mini golfpálya,
vadnyugati lovasbemutató. Tízegynéhány € -tól indultak az árak, de ha egyszerre több helyre is vett az ember belépőt, akkor sokkal olcsóbban megúszhatta
a dolgot. A kétnapos „összvonalas” jegy 59 € volt. Minket a Delfinárium érdekelt volna, de sajnos nem jutott rá idő.
Háromnegyed egyre értünk vissza a lakókocsinkhoz. Egész jól aludtam, a kempingnek ezen a felén egész csönd volt ( 92 –es kocsi ), leszámítva néhány vitatkozó franciát, akiknek hajnalban támadt kedve egy kis eszmecserére. De
ezt már csak a reggeli „fogmosásnál” tudtam meg a szomszédainktól. Átaludtam az egészet. ( Akkor sajnos még nem sejtettem, hogy ez lesz az első és
egyetlen ilyen éjszakám. )
B.Z.
(Folytatjuk…)
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Ismerkedjünk meg egy különleges hobbival.

A Mozdonyvezetők Lapja hónapokkal ezelőtt elindított egy cikksorozatot, melyben kollégáink különleges kedvtelését mutatjuk be. E hónapban Busa Sándor kiskunhalasi mozdonyvezető vezet be
bennünket az égbolt rejtelmeibe, beszél magáról.

1. „ Csillagok, csillagok, mondjátok el
nekem…”. Valóban elárulnak nekünk
dolgokat a csillagok?
Persze. Pl. régen a hajósok a tengereken
éjszaka a csillagok segítségével navigáltak
és nem tévedtek el. A repülőgépekre is érvényes ez az állítás, igaz manapság a GPS
rendszert használják már mindenhol. De
minden elromolhat időnként…
2. M
 ikor találkoztál ezzel a tudomán�nyal? Mi ragadott meg benne, hogy
foglalkozz vele?
Régen, az általános iskolában a 8. osztályos földrajz tantárgy része volt, az alapvető csillagászati ismeretek fejezet. Mikor erről
tanultunk, akkor kezdett érdekelni a földön
kívüli térség és a távolabbi dolgok. Megvettem Kulin György: A Távcső Világa című
könyvét.
Ebben nagyon sok hasznos információt találtam és a könyv végén volt egy rész, ami
a távcsőépítés elméleti és gyakorlati tudnivalóit ismertette, valamint egy másik, ami a
különböző (Nap- Hold- Bolygó stb.) megfigyelések végzéséről szólt. Ezután kezdtem
el távcsöveket építeni és megfigyeléseket is
végezni.
3. M
 i a véleményed, a mozikban, tv-ben
látott sci-fi filmekről, amelyekben
óriási méretű kavicsok közelednek
földünk felé?
A filmekben látható jelenetek egy része reális, a másik része a fantázia szüleménye.
Valóban előfordulhat, hogy egy nagyobb kisbolygó eltalálja a földet. A múltban is előfordult már több ilyen esemény. Pár éve
Arizónában felállítottak egy 1m-es távcsövet direkt erre a célra, hogy lehetőleg minél több, bolygónkra veszélyes kisbolygót
megtaláljanak és pályájukat megismerjük.
Az említett távcső minden hónapban többször is automatikusan átfésüli a teljes éjszakai égboltot, gyors mozgású aszteroidákat keres. Mára már több tucatot talált,
de még mindig akadnak újabbak. Felfedezésük után, a világ többi műszerével is nyomon követik őket és pontosítják pályájukat.
Ebből kiderül, hogy veszélyesek-e bolygónkra. Szerencsére, eddig ilyet még nem találtak. Viszont, ha lenne egy ilyen, nem biztos,
hogy meg tudnának akadályozni egy becsapódást, mert jelenleg még nincsenek meg
ennek a technikai feltételei. Bár már végeztek kísérleteket, de ezek még nagyon kezdetlegesek csak.
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4. Milyen eszközeid vannak, amelyekkel
az eget tudod figyelni?
Lencsés és Tükrös távcsöveim is vannak. Az
optikáik gyáriak, a csövek és a mechanikák
egy része szintén, illetve a másik része saját
készítésű. A házunkban van egy szoba, ahol
tárolom őket. Nincsenek állandóan felállítva,
így ha megfigyeléseket akarok végezni, vagy
nézelődni, akkor ki kell vinnem a műszert a
ház mögé. Korábban készült egy épület is
a kert végében, amibe fel szerettem volna
szerelni a legnagyobb távcsövemet, de mivel
a házunk a faluban van, rá kellett jönnöm,
hogy itt a légköri viszonyok nem kedveznek
egy nagyobb műszernek. A képen a szobában láthatók a műszereim és én.
5. Volt-e már olyan jelenség, amit csak
felszerelésed segítségével tudtál
megfigyelni, amit mi egyszerű ég
kémlelők nem láthattunk?
Sok olyan jelenség van, ami csak nagyobb
távcsővel látható, szabad szemmel nem.
Persze vannak olyan jelenségek is, amihez
az én műszereim is kicsik.
6. Mennyi szakirodalommal rendelkezel, amikből tovább tudod fejleszteni tudásod?
A rendszerváltás előtt nagyon sok könyvkiadó működött és sokszor jelentek meg csillagászati könyvek, kiadványok. Akkor még
ezekből lehetett újabb ismereteket szerezni.
Ezek a könyvek még itt vannak a szekrényben, de az ezekben leírtak egy része mára
már elavult. Ma már az internet az elsődleges. Rengeteg információ és ismeret található sok helyen és vannak olyan hírek is,
amik már nem jelennek meg nyomtatott formában, csak elektronikusan.
7. Ma már bármilyen újságot veszek,
biztos találok benne horoszkópot. Te
hiszel ezekben a dolgokban, az asztrológiában?
Nem, én nem hiszek ezekben. Az asztrológusok sokszor még az alapvető csillagászati
ismeretekkel sincsenek tisztában.
8 Úgy tudom elképzelni a szobád, hogy
az ablakban távcső, középen nagy
földgömb, faladon csillagképek. Valóban így van? Családod hogyan tekint
a hobbydra?
Az igazság az, hogy valóban van a falon egy
csillagtérkép, de semmi több. Mint már ír-

tam, az összes távcsövem és a kellékeik
a másik szobában vannak tárolva. Családom elfogadta a hobbymat és eleinte sűrűn bele-bele néztek a távcsövekbe. Most
már nem annyira izgatja őket a dolog, de
egy-egy érdekesebb jelenséget (pl.: holdfogyatkozás) azért meg szoktak nézni.
9. A
 z elmúlt évek alatt egy csendes, nyugodt, visszahúzódó embernek ismertelek meg. Ez lehet kapcsolatban a
hobbyddal, a rejtélyes csillagokkal?
Nem hiszem, ez inkább örökletes dolog.
10. K
 épzeljük el a következő helyzetet!
Ülsz a mozdonyon egy szép csillagos éjszakán, s várod, hogy kezeljék a bejárati jelzőt. Fel szoktál tekinteni az égre?
Persze, természetesen. A legtisztább égboltok is mindig akkor vannak általában, amikor
dolgozom és épp nem lehet távcsövezni.
11. A
 közeljövőben várható-e olyan jelenség, amelyet az olvasó is megláthat szabad szemmel?
Most éppen nem. Egyedül december 1-én
este lehet esély rá, hogy szabad szemmel is
megfigyelhető, amint a sarló alakú Hold elfedi a Vénusz bolygót. Majd egy óra múlva
a másik oldalon előbukkan. Persze csak felhőmentes, tiszta égbolt esetén lehetséges
a megfigyelés.
Köszönöm a beszélgetést! Remélem,
még találkozom a neveddel a Mozdonyvezetők Lapjában, amikor egy-egy égi
jelenséget bemutatsz az olvasóknak!

Gusztos Károly

FELHÍVÁS!
A Mozdonyvezetők
Szakszervezete
megrendezi első,

országos ulti bajnokságát.

A verseny 2008. decembert 06-án
10.00-kor Budapest Kerepesi út
3. sz. alatt kerül lebonyolításra.

A versennyel, a nevezéssel kapcsolatos
információk a MOSZ honlapján megtalálhatóak, illetve Bényei Ferenc 06
30/326-7758-as telefonszámon, vagy
benya100@freemail.hu e-mail címen
ad részletes felvilágosítást.
B.F.
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szabadidő, hobby, kultúra

Tizenegy kérdés, tizenegy válasz

T-Mobile

közérdekű

T-Mobile tájékoztató

Sok mozdonyvezető kolléga álma vált valóra a T-Mobile megállapodás módosítás idei aláírásával. A beszélgetési díjak most nem
változtak, de a mobil internetet használók – nem kevesen vannak
– mostantól a publikus díjcsomagoktól sokkal kedvezőbb tarifával
internetezhetnek.
A díjcsomag módosításokat szóban (telefonon) nem tudják elfogadni, ezért minden esetben írásban kell kérnem a változtatást. Kérek
mindenkit, hogy akinek jelenleg Internet Corporate (2.000 Ft havi
díjas) vagy valamelyik Net szolgáltatása van, és szeretne áttérni az
alábbiakban felsorolt valamelyik díjcsomagra, szóljon (telefonszám,
név, eddig milyen szolgáltatása volt), és megkérem a szolgáltatótól
a csomag módosítását. Ez kb. 2 munkanapot igényel.

Négy csomag került kidolgozásra:
Corporate GPRS A
Havidíj: 1.500.-FT
Bennefoglalt forgalom: 2 GB
Túlcsordulás: 1.-FT/10kb
Corporate GPRS B
Havidíj: 4.000.-FT
Bennefoglalt forgalom: 5 GB
Túlcsordulás: 0.1.-FT/10kb

Az alábbiakban közöljük a szolgáltató tájékoztató
kiadványát a díjmódosításról. 
Rojtos Pálné

Corporate GPRS C
Havidíj: 6.000.-FT
Bennefoglalt forgalom: 8 GB
Túlcsordulás: 0.1.-FT/10kb

A Magyar Telekom és a MOSZ között aláírásra került a keretmegállapodás kiegészítése, mely a tagság számára, a publikus feltételeknél lényegesen
kedvezőbb mobil-internetezést tesz lehetővé.

Corporate GPRS D
Havidíj: 11.000.-FT
Bennefoglalt forgalom: 15 GB
Túlcsordulás: 0.1.-FT/10kb

Portfolióválasztás

Magánnyugdíjpénztári tagok részére
Felhívás:
Itt a lehetőség, hogy a nyugdíjpénztári
befektetések kezelésében aktívan részt vegyen.
Döntse el, hogy melyik portfolió az,
amelyik Önnek a legmegfelelőbb!
Ebben kívánunk segítséget nyújtani.

Jogszabályi környezet:
A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár jogszabályi rendelkezés alapján a Magánpénztári Ágazatában 2009. január 1-jétől
bevezeti a választható portfoliós rendszert. A Pénztár a jogszabályoknak megfelelően lehetőséget ad felhalmozási időszakban lévő tagjai számára, hogy az egyéni számlájukon lévő megtakarításokat, eltérő kockázatú és hozamú befektetési portfoliók egyikébe
helyezzék el.
Milyen portfoliók közül és hogyan választhat:
A Választható portfoliók típusai a vállalható kockázat mértékében:
Klasszikus - alacsony kockázatú portfolió, maximum 10%-os részvényhányaddal,
Kinek ajánlott:
annak, aki a befektetések során ki akarja zárni a
gazdasági és a politikai környezetből fakadó bizonytalanságokat.
Kiegyensúlyozott - közepes kockázatú portfolió, részvényarány 10
– 40 % között,
Kinek ajánlott:
annak, aki egyrészt középtávon (5-10 év) részesedni szeretne a tőzsdén jegyzett fejlődőképes hazai és külföldi vállalkozások részvényeinek esetleges árfolyamnyereségéből, másrészt
a biztonságra is hangsúlyt helyez a kockázatmentes, de kiszámítható hozamot biztosító állampapírokba fektetéssel.
Növekedési - magas kockázatú portfolió, részvényarány 40 % felett.
Kinek ajánlott: annak, aki a hosszú távú -, minimum 10 év múlva
megtérülő - befektetések hozamelőnyét szeretné kihasználni, függetlenítve magát a mindenkori piaci körülményektől és azok hatásaitól.
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Fontos információ, hogy a
szerződés módosítása nem
érinti a meglévő, aktív Net (Mobilinternet és Corporate GPRS)
csomagokat. Nincs automatikus módosítás! Amennyiben valaki, az új lehetőséget szeretné
igénybe venni, le kell mondania a meglévő Corporate GPRS
vagy NET kedvezményét és a
fentiek közül választott csomagot kell aktiváltatni.
A korábban hűségnyilatkozattal aktivált NET csomagok - és
az, azokon vállalt hűségnyilatkozatok tartalma - nem változnak!

Befektetési stratégia portfoliónként:
Értékpapír
típusok
Hosszú- és rövid lejáratú
magyar állampapírok
Magyar vállalati és
hitelintézeti kötvények,
jelzáloglevelek
Magyar részvények
Külföldi részvények
Magyar befektetési alapok
Külföldi befektetési alapok
Ingatlan befektetési alapok

Klasszikus Kiegyensúlyoportfolió zott portfolió

Növekedési
portfolió

80%

65%

43%

13%

10%

10%

3%
2%
2%
0%
0%

8%
8%
2%
2%
5%

19%
19%
2%
2%
5%

A Magánpénztári tag írásban a „Portfolióválasztó Nyilatkozat” kitöltésével -, amely letölthető a „www.vasutaspenztar.hu”
internetes honlapunkról is - választhat portfoliót.
Meddig kell döntenie:
A Portfolióválasztó Nyilatkozat beküldési határideje 2008.
október 31-e!
A portfolióválasztás díjmentes, amennyiben eddig az időpontig eljuttatja
a Nyilatkozatot Pénztárunkhoz. Ezt követően viszont a Pénztártag portfolió választása vagy váltása már díjazás ellenében történik, amelynek
mértéke az egyéni számlakövetelés 1 ezreléke, de maximum 2.000 Ft.
Mi történik akkor, ha nem dönt?
Ha a Pénztártag nem rendelkezik, úgy a Nyugdíjpénztár automatikusan besorolja őt a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő alapján az alábbiak szerint:
amennyiben a hátralévő idő 5 évnél kevesebb, akkor a tag egyéni számlája a Klasszikus portfolióba,
amennyiben a hátralévő idő 5-15 év között van, akkor a tag egyéni számlája a Kiegyensúlyozott portfolióba,
amennyiben a hátralévő idő a 15 évet meghaladja, akkor a tag
egyéni számlája a Növekedési portfolióba kerül.
Budapest, 2008. szeptember 25.
Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 1145 Budapest, Colombus u. 35.
Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83.
Telefon: 06-1/220-86-38, 363-77-16,
221-71-93 Fax: 06-1/220-87-78
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A Svéd Állami Vasúttársaság (SJ AB) újabb 20
BOMBARDIER REGINA motorvonattal egészíti
ki nagysebességű flottáját. A négyrészes motorvonatok szállítására a tervek szerint 2010.
április és augusztus között kerül sor. A 221
millió euró értékű szerződéshez tartozik egy
további 20 motorvonatra vonatkozó opció is.
A kibővített REGINA flotta az SJ egyre növekvő létszámú utasai számára biztosítja a legmagasabb szintű kényelmet és szolgáltatásokat. Az új motorvonatok
szélesebb kocsiszekrényt, nagyobb rugalmasságot, kényelmes belső kialakítást
és alacsony zajszintet biztosítanak. Továbbra is az utasok rendelkezésére áll az
ülőhelyen történő kiszolgálás az első osztályon, a bisztró és az internetcsatlakozás. A REGINA motorvonatok alkalmasak a regionális, az interregionális és az
intercity forgalomra egyaránt. Skandináviában már több, mint 70 REGINA motorvonatot rendeltek meg. A járműveket úgy tervezték, hogy ellenálljanak a kemény skandináv éghajlatnak. A korszerű BOMBARDIER MITRAC hajtás és vezérlési rendszer – többek között a visszatápláló fékezés alkalmazásával – lehetővé
teszi a jármű energiafogyasztásának minimálisra csökkentését, így a nagysebességű vonatok előző generációjához képest az energiafogyasztás akár 20%-a
is megtakarítható. A sugárirányba beálló kerékpárokkal ellátott forgóvázak pedig
csökkentik a sín kopását.

Látványterv: Bombardier

Dunakeszin augusztusban megkezdték a szerelési munkákat a MÁV Zrt. által az idén megrendelt Bhv elővárosi kocsikon. A 46 darabos szerződés tel-

jesítésével a Bombardier
MÁV Kft. által felújított elővárosi vasúti járművek (BDt
és Bhv) száma meghaladja majd a 350-et. A képen
az első fényezett kocsiszekrény látható.
(Újhelyi János, Fotó: Bombardier MÁV Kft.)

Összeállította:
Bartha Géza

Politikai megegyezés gyorsítja a DB privatizációját

Az a terv, hogy a DB üzemeltetési leányvállalata részvényeink 24,9%-át eladják,
láthatóan szabad utat kapott, miután a Szociáldemokrata Párt, SPD, a Keresztény Demokratákkal koalíciós kormányt alakított Németországban, egyetértettek abban, hogy haladjanak tovább a privatizációval, de csökkentették az eladásra kínált részvények árát.
Az SPD támogatta a DB által tavaly decemberen nyilvánosságra hozott tervét,
hogy a 100%-ban állami kézben lévő holdingot két leányvállalatra bontják, az
infrastruktúrára, és az üzemeltetésre. Az infrastruktúrát teljes egészében a DB,
és ennek következtében az állam tulajdonolja, és eladásra csak az üzemeltetés
egy része kerülhet.
A Kereszténydemokrata Párt elnöke úgy nyilatkozott, az értékesítés elkezdődhet a jelenlegi választási cikluson belül, visszaigazolva a DB elnökének, Mehdorn úrnak azt a kijelentését, hogy szeptemberben megkezdődhet az eladás.
Az SPD által jóváhagyott terv sokkal visszafogottabb, mint amit a DB a kezdetekben előterjesztett, amely szerint a teljes DB 49 százalékát akarták privatizálni.
Ezt hiusították meg a politikusok, akik attól féltek, hogy a DB egy óriási magán
monopóliummá válik, amely továbbra is az állam pénzén kívánja az infrastruktúrát fenntartani.

reklámhordozóink

Reklámhordozóink
Közkívánatra közzé tesszük a
Mosz által készített reklámhordozók képeit.

2008. november

sínek világa

A Svéd Állami Vasúttársaság további környezetbarát
BOMBARDIER REGINA motorvonatokat rendelt.
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Most már tudjuk hány óra van!

Mozdonyvezető létszám és szolgálati óra 2008
Összes szolg.ó.
Kötelezőn felüli óra Egyéb rk. mk.végzés „Mínusz” óra
116459
10196
203
0
350
31
1
0
Győr
227
76102
5371
0
2
335
24
0
0
Székesfehérvár
262
86857
5189
4094
0
332
20
16
0
Bp. Északi
243
82252
6508
27
0
338
27
0
0
Szolnok
274
90071
4703
5452
34
329
17
20
0
Hatvan
109
36852
3091
2612
203
338
28
24
2
Balassagyarmat
46
15764
1431
0
0
343
31
0
0
Miskolc
399
136104
11920
2601
8
342
30
7
0
Debrecen
310
103455
7982
2919
1124
334
26
9
4
Nyíregyháza
216
72571
5713
2297
291
337
27
11
1
Záhony
134
41107
316
1591
807
308
2
12
6
Mozdonyvezető létszám és szolgálati óra 2008 év 8.hó
43 munkanap
Telephely
Átlagos létszám
Összes szolg.ó.
Kötelezőn felüli óra Egyéb rk. mk.végzés „Mínusz” óra
Bp.Ferencváros
346
129180
13668
378
0
374
40
1
0
Győr
233
80995
4851
0
0
348
21
0
0
Székesfehérvár
271
93208
4667
778
0
344
17
3
0
Bp. Északi
249
86119
4936
25
0
347
20
0
0
Szolnok
275
94775
5173
4236
33
345
19
15
0
Hatvan
111
38170
2028
1992
132
344
18
18
1
Balassagyarmat
47
16697
1337
584
0
355
28
12
0
Miskolc
400
140894
10214
2125
1
352
26
5
0
Debrecen
314
113705
11254
3812
0
363
36
12
0
Nyíregyháza
216
75481
4892
2577
0
349
23
12
0
Záhony
134
45904
2113
2180
0
343
16
16
0
Telephely
Bp.Ferencváros

Átlagos létszám
333

év 6.hó
Telephely
Szeged

41 munkanap
Átlagos létszám
189

311,6 kötelező óra
Összes szolg.ó.
Kötelezőn felüli óra Egyéb rk. mk.végzés „Mínusz” óra
66907
8250
971
97
354
44
5
1
Békéscsaba
156
56146
7721
1960
119
361
50
13
1
Szentes
179
63633
7857
1473
0
355
44
8
0
Vésztő
42
14445
1009
482
0
344
24
11
0
Pécs
145
46708
1813
121
348
322
13
1
2
Dombóvár
271
87001
2589
233
65
321
10
1
0
Nagykanizsa 156
50696
2363
419
286
325
15
3
2
Szombathely 157
52280
3514
1928
0
334
22
12
0
Celldömölk
222
72016
2841
1754
0
324
13
8
0
Zalaegerszeg 86
27905
1107
322
0
324
13
4
0
Hálózat
4153
1311820
101483
31456
3385
316
24
8
1
62 naptári nap Kéthavi kötelező óra 311,6 Napi munkaidő alap: 7,6
Telephely
Átlagos létszám
Összes szolg.ó.
Kötelezőn felüli óra Egyéb rk. mk.végzés „Mínusz” óra
Szeged
191
67826
6136
735
599
355
32
4
3
Békéscsaba
155
58675
7970
1161
14
379
51
7
0
Szentes
184
67876
7745
2679
0
369
42
15
0
Vésztő
42
14771
287
333
0
352
7
8
0
Pécs
145
49489
2350
184
285
341
16
1
2
Dombóvár
272
92805
4073
468
171
342
15
2
1
Nagykanizsa 155
52786
2256
737
129
341
15
5
1
Szombathely 156
53795
2822
1092
8
345
18
7
0
Celldömölk
222
75778
3228
1507
0
341
15
7
0
Zalaegerszeg 85
28881
1103
467
0
340
13
5
0
Hálózat
4200
1380690
103103
28050
1372
329
25
7
0

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
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