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Jó lenne azt hinni, hogy 
az ami mostanában folyik 
a cégünknél csak egy áp-
rilisi tréfa, amelyen idő-
vel majd jót kacagunk. 
Sajnos Kedves olvasó ez 
azonban nem így van.
Január 22-én került alá-

írásra a Kollektív Szerződésünk. Nem a régi módosult,  ha-
nem új köttetett a munkáltató javaslatára. A szándék érthe-
tő volt, hiszen néhány paragrafus állandósulhatott a Kollektív 
Szerződésben, s néhány így kikerülhetett. Az új KSZ új He-
lyi Függelékekért kiáltott, hiszen a régiek érvényüket veszítet-
ték a régi KSZ megszűnésével. Lehet, hogy ezzel nem kal-
kuláltak azok, akik szorgalmazták a módosítás helyett, az 
új KSZ megkötését. (Vagy éppen erre apelláltak?) „Nagy” 
lendülettel megkezdődtek a Helyi Függelék tárgyalások. Volt 
olyan hely, ahol ezt annyira fontosnak tartotta néhány területi 
vezető, hogy a KSZ megkötése után másfél hónappal hívta ösz-
sze az első tárgyalást, nevezetesen március 5-én. Addig is be-
indult a „halászás a zavarosban”. Értelmezésekkel bombáz-
ták a munkáltatói jogkör gyakorlókat, tisztségviselőket. Az 
értelmezés sajátságos. Természetesen csak szóbeli utasításokra 
épül és a lényeg, hogy minden területen éppen akkor és éppen 

úgy kell értelmezni, ahogy azt a munkáltató pillanatnyi érde-
ke megkívánja. Ha önköltséget kell elszámolni, akkor azt nem 
lehet, ha utazási költségtérítést, akkor az nem jár. Mindezt a 
rugalmasabb feladatellátás égisze alá bújtatva. Az ötletelések 
sorának korán sincs még vége. Ami nem jött össze a KSZ-ben 
toljuk le a szakszervezetek torkán a Helyi Függelékek tárgya-
lásakor. Milyen jó is lesz a mozdonyvezetőnek, hogy jelentkez-
hetnek megállóban, állomáson, úton, útfélen, ahol csak a mun-
káltató akarja. Ja, hogy esetleg nem ott fog végezni, az már 
a dombon ülő kutyát sem érdekli nemhogy az ötletgazdákat. 
A várható óriási üzletek reményében rugalmasabbá kell ten-
ni a mozdonyvezetők foglalkoztatását, szajkózzák. Nem itt 
a lényeg. A lehető legtöbb feladatot lássa el a mozdonyvezető 
a lehető legkevesebb olyan időben, amelyet munkaidőként kell 
elismerni. Nem számítanak utasítások, nem számítanak sza-
bályok, amik be nem tartásáért máskor oly szigorú felelősségre 
vonással jutalmazza a munkáltató a Kollégákat.
Bizonyára minden rendben van cégünknél a munkaügyi kap-
csolatok terén és csak én vagyok hajlamos arra, hogy sötét szín-
ben tüntessem fel munkáltatónkat, de nem árt néhány tényt 
megismerni a MÁV csoporthoz tartozó vállalatoknál működő 
érdekegyeztetési folyamatokról.  A MÁV Zrt-nél, a MÁV-
Start Zrt-nél, a MÁV-Gépészet Zrt-nél meg lehetett állapodni 
abban, hogy az új egészségügyi alkalmassági vizsgálatok kö-

vetelményei miatt állásidőre kárhoztatott munkavállalókat er-
re az időre átlagkeresettel díjazzák. Ugyanígy megállapodás 
tudott születni a mellékvonalak bezárása miatt a napi mun-
kába járás költségtérítésének rendezéséről a MÁV-Gépészet 
Zrt.-nél és a MÁV Zrt-nél. Ilyen tartalmú megállapodások 
megkötését a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. határozottan elutasí-
totta.
Az előbb említett cégeknél a Kollektív Szerződés megköté-
se után egy-két hét leforgása alatt meg tudtak születni a He-
lyi Függelékek is. Nem hónapokkal utána! Igaz nem is volt 
olyan, ahol a KSZ aláírását követően másfél hónappal került 
volna sor az első Helyi Függeléktárgyalásra. Más vállala-
toknál ezen megállapodások megkötését valahogy sokkal fon-
tosabbnak ítélték, mint a MÁV-TRAKCIÓ-nál. Egy-két 
tárgyalási nap után e fontos dokumentumok megszülettek. Mi-
ért is? Mert akarta a munkáltató is! Igaz egyik vállalat sem 
akarta a KSZ-ben megkötött paragrafusokat újraértelmezni.
Mikor e sorok íródnak kérdéses mi lesz a Helyi Függelékek 
sorsa. Egy tény, hogy a munkaügyi kapcsolatok terén volna 
mit javítani. E várva-várt javulás talán meghozná azt az ered-
ményt, hogy azért jó TRAKCIÓ-s mozdonyvezetőnek lenni, 
mert itt megbecsülik a mozdonyvezetőt és nem azért, mert azt 
mondják, hogy ez egy jó vállalat, amely szereti a munkaválla-
lóit. Amíg ez megtörténik, addig az érdekegyeztetés már csak 
áprilisi tréfa marad kevésbé tréfás következményekkel.
 Kiss László

Áprilisi tréfa?

„Ez egy szép, de nehéz foglalkozás”- Interjú Borsik Jánossal
2010. március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitünte-
tést adományozták Dr. Borsik Jánosnak, a Mozdonyvezetők Szakszervezete ügyvezető alelnökének.  
Ebből az alkalomból beszélgettem vele életútjának fontos állomásairól és jövőbeni terveiről.

? Hogyan ébredtél március 15-én?
Kicsit feszülten, mert tárgyalni jobban szeretek, mint ilyen alkalmakat 
végigélni, de mégis azért nyugodtan. Szép idő volt, kicsit fújt a szél, 
igyekeztem, hogy időben beérjek a Parlamentbe.

? A kitüntetés átvételekor mit éreztél?
El voltam foglalva azzal, hogy hogyan kell kimenni, kezet fogni, megkö-
szönni és visszamenni. Előttem jó néhány Kossuth-díj, Széchenyi-díj ki-
osztásra került, így hozzá szoktam gyorsan az ünnepélyes légkörhöz. 
Este és másnap örültem igazán, örömet okozott a kitüntetés. 

? A kitüntetés indoklásában azt hangzott el, hogy a magyar szakszerve-
zeti mozgalomban a munkavállalók érdekképviseletében végzett több év-
tizedes munkád elismeréseként kaptad. Ez egy szép, tömör mondat. Ha 
elemezzünk, akkor melyek voltak azok pillanatok, események, melyek  be-
teljesítik ezt a mondatot? 
Sok minden torlódik össze ebben a mondatban. Egyrészt nyilván az 
1990. augusztus 23-a, amikor a Mozdonyvezetők Szakszer vezete meg-
alakult. Előtte is dolgoztam szakszervezetben, a Vasutasok Szakszerve-
zetében 1986-tól 1990-ig. 
Az jelentette a csúcsot, amikor megalakult a Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete. Másrészt meg benne van a közel 20 éves az Országos Érdek-
egyeztető Tanácsba végzett munka is, s ezeket mesterségesen nem is 
lehet egymástól elválasztani, mert kölcsönös függésben vannak és hat-
nak egymásra. 

? Nevezhetjük egyfajta életmű elismerésének ezt a kitüntetést?
Bizonyos értelemben igen, bár ott a kitüntetés átadásakor néhányan 
mi voltunk a fiatalabb korosztály. Bizonyára egy olyan fajta összegzés-
re gondoltak, akik ezt a javaslatot tették, hogy ezzel a kitüntetéssel  a 
több évtizedes szakszervezeti munkámat értékelik. 

? Mi volt az, ami elindított téged a szak   -
szervezeti mozgalomban? 
A MÁV Budapesti Igazgatóságán, a Vasút Biztonsági Osztályon dolgoz-
tam, amikor már jártam a pécsi egyetem jogi karára. Amikor a szak-
szervezeti bizalmi azzal keresett fel, hogy vegyek részt a szakszerveze-
ti szemináriumon, közöltem, hogy az egyetemi tanulmányokat kívánom 
befejezni, majd utána jöhet a szeminárium. Megvárták a diploma meg-
szerzését és újból felkerestek, akkor közöltem, rendben a szeminári-
um, ha előadó lehetek. Innentől szakszervezeti propagandista lettem 
a Vasutasok Szakszervezetében. Ez már azt jelentette, hogy folyama-
tosan részt vettem a szakszervezeti tevékenységben. Úgy emlékszem, 
1986 februárjában hívtak be dolgozni a Vasutasok Szakszervezetébe, 
amit elvállaltam. 

? A MOSZ 20 éves lesz ebben az esztendőben. Amikor elhatároztátok, 
hogy megalakítjátok, milyen célkitűzés fogalmaztatok meg, mit szerettek 
volna másként csinálni, mint a VSZ? 
A Vasutasok Szakszervezetében eltöltött négy év jó volt arra is, hogy 
hogyan kellene másképpen csinálni ezt az egészet. A mozdonyveze-
tők kollégák létrehozták a saját rétegbizottságukat a VSZ-n belül, így az 
önállóság csírái már meg voltak a megalakulás előtt. A tragikus polgárdi 
baleset, ahol meghalt egy kolléga, és a rendszerváltás is felgyorsítot-
ta ezt a megalakulási folyamatot. Úgy gondoltuk, hogy olyan szakmai 
szakszervezetet kell létre hozni, amelyik stratégiai erővel bír. Ez a gya-
korlatban azt jelentette, hogy a mozdonyvezetők köre jól szervezhető, 
könnyen mobilizálhatók és munkájuk nem helyettesíthető, ettől straté-
giai csoport a szociológusok definíciója szerint. A szervezés első lépé-
seként a stencilgépen lehúztunk 6000 db kérdőívet, amit kipostáztunk. 
Megkérdeztük az embereket, akarják-e az önálló Mozdonyvezetők Szak-
szervezetét vagy maradjunk a VSZ-ben. A kiküldött 6000 darab kérdő-
ívből 4400 darab válasz érkezett vissza, ebből 4100 darabon szerepelt, 
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hogy legyen önálló szakszervezete a mozdonyvezetőknek, s csak 300 
fő mondta, hogy maradjunk a VSZ-ben. Őket a következő hónapokban 
meggyőztük- jobb, ha együtt vagyunk! 

? Minden kezdetnek megvan a maga hőskora. Mi jellemezte a MOSZ-
ban ezt a hőskort a megalakulást követően?
A megalakulás napján 1990. augusztus 23-án az akkori VSZ elnök ma-
gához hívatott Németh Lászlóval együtt és közölte, szedjük a cókmó-
kunkat és menjünk a házból. Válaszként elmondtam neki, hogy a Mun-
ka Törvénykönyve nem ismeri a cókmók kifejezést. Akkor a munkaügyi 
döntő bizottság tisztségviselője voltam, ezért csak úgy felmondani nem 
lehetett, de végül is rendeződtek a dolgok. Megállapodtunk, hogy mi 
megírjuk a felmondó levelet, amit az akkori VSZ elnöknek csak alá kel-
lett írni. Egyszerűbb volt, ha mi írjuk meg, így békében elváltunk, de 
nem volt hova menni. Az autóba pakoltuk saját holminkat, így teltek el 
a kezdeti hónapok. Jártuk a vidéket és fórumokat tartottunk, beszélget-
tünk az emberekkel a jövőről. Közben kerestük az irodának alkalmas he-
lyet. Rigó Zoltán, akkori budapesti igazgató volt a legkorrektebb, mert ő 
adott helyiséget, a Kerepesi úton kaptunk két irodát. 

? Az igazi összetartásnak az első 
sztrájk adta a próbatételét?
Jó kérdés, mert 1989 decemberé-
ben volt egy figyelmeztető sztrájk, 
amit a mozdonyvezető kollégák még 
a VSZ-n belül tartottak meg. Az el-
ső önálló, a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete által szervezett sztrájk-
ra 1991. január 2-án került sor. Az 
volt a mottónk: úgy kezdődik az év, 
hogy nem kezdődik. Az első önálló 
sztrájk jellemzője, hogy nincs több 
első, csak egy van. Ha nem sikerül 
azt a közösségi élményt megszerez-
ni ennek a munkavállalói csoportnak - a mintegy 6000 főnek -, akkor 
utána ezt már megteremteni nagyon nehéz lett volna. A pozitív közös-
ségi élmény megszerzésének eredményét jelentette, hogy nem voltak 
atrocitások, jogszerű és eredményes volt a sztrájk, mert kompromisz-
szumra jutottunk a munkáltatóval. A Mozdonyvezetők Szakszervezete 
új szereplőként többletet hozott a magyar szakszervezeti mozgalomba.  
Az a 90% feletti szervezettség, ami a mai napig megvan, nem jellemző 
a hazai szakszervezetekre.

? A mozdonyvezetők milyen szövetséget választottak a megalakulás 
után, mennyire tartottátok fontosnak a hovatartozást?
Valahova tartozni kell, ha az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáját 
megnézzük, láthatjuk, akik nincsenek becsatornázva, azok nem tudják 
eljuttatni magasabb szintre azokat az elvárásokat, igényeket és követe-
léseket, amelyek a kollégákat érintik vagy foglalkoztatják. Friss példá-
val élve: ennek hiányában nem valósult volna meg a korengedményes 
nyugdíjazás. Amikor választani kellett a szakszervezeti együttműködé-
si fórumok között, akkor világos volt, hogy a közalkalmazottakat tömörí-
tő konföderációban és az értelmiségi szakszervezeti tömörülésben nem 
nagyon voltak ilyen foglalkozású tagok. A munkástanácsokat nem pre-
feráltuk, mert politikailag nagyon elkötelezettek voltak. Két konföde-
ráció merült fel, az egyik a MSZOSZ, ahonnan eljöttünk, ez nem lett 
volna célszerű, a másik a Liga, ami szintén túlpolitizált volt. Az Autonó-
mok Szövetsége, az autonóm szakszervezetek országos koordinációja-
ként 1990-ben jött létre, ezt nem volt pártelkötelezett. Úgy döntöttünk, 
hogy jobb egy pártsemleges konföderációt választani. Ide tartozik a 24 
Volán társaság munkavállalói köre, nagyrészt a BKV, a Hungarocamion 
utóda, meg egy két vidéki városi, a közösségi közlekedésben foglalkoz-
tatott munkáscsoport is. Úgy láttuk ez az a szövetség, ami nekünk in-
kább megfelel.

? A legendák fontos részei egy szervezet kollektív tudatának. A 2000-es 
sztrájkról az eltelt idő függvényében változott-e a véleményed? Lehet már 
objektív értékelést készíteni?
Ma is az a véleményem, hogy minden jogalapja meg volt arra a szakszer-
vezeteknek, hogy egy hosszabb sztrájkot hirdettek meg. Az is vitathatat-
lan, hogy a vasutas sztrájkoknak a tartását, a gerincét a mozdonyveze-
tők adták. A többi szakszervezet nem szereti ezt hallani, de ez a tény. 
Ahogy múlt az idő a sztrájk alatt, úgy egyre több információt kaptunk a 
kollégákról: mit csinálnak, meddig bírják, mire jutunk a tárgyalásokon. 
Emlékszem rá, hogy a 10. napon, amikor úgy döntöttek a szakszerve-
zetek, hogy felfüggesztik a sztrájkot, kevesen tolongtak azért, hogy ezt 
bejelenthessék a sajtónak. Nagyon nehéz volt: nem volt eredmény és 
mégis felfüggesztjük a sztrájkot. Azt hittem, hogy ezzel a dologgal és 
néhány tárgyalási fordulóval az ügy megoldódik, de utána volt 8 nap, 
amíg nem volt megállapodás a Kollektív Szerződésbeli ügyekben. Úgy 
éreztem, hogy a sztrájk utáni 8 nap az érdekvédelmi vezetőkből többet 
vett ki, mint maga a sztrájk. Fölösleges és buta viták zajlottak a tárgya-
lásokon, és 8 napon keresztül joggal vetették fel a kollégák: mi álltunk 
10 napig, hol az eredmény? Aztán a 8. napon történt valami, amitől úgy 

láttam, megváltozott a munkáltató magatartása 
és sikerült aláírni a megállapodást. Hogy mi tör-
tént, az maradjon az én titkom. 

? Van más titkod is?
Szakmailag ez az egyetlen dolog, mert meg kel-
lett oldani a helyzetet és meg lehetett találni a 
módját. Ez a dolognak a lényege. Borotvaélen 
való táncolás volt az a közel két óra, ami alatt 
úgy döntött az akkori vezérigazgató, hogy meg-
változtatja a munkáltatói álláspontot.

? Számos társadalmi pozíciót is betöltesz, mi-
lyen egyéb feladatot látsz el?

Az Autonóm elnökség választott funkció. Az Országos Érdekegyeztető 
Tanács az, ami a főterepét adja a munkám másik részének, azon be-
lül is a Munkajogi Bizottság, amelyben részt veszek. Az Országos Fog-
lalkoztatási Közalapítvány kuratóriumának is tagja vagyok, ami bővíti az 
ember látókörét. Jelentős döntések születnek itt- ez egy kísérleti mű-
hely, ahol a foglalkoztatáspolitika áll a középpontban és különféle kuta-
tások, projektek futnak. Valamennyi célja, hogy javuljon a magyar mun-
kaerőpiac és a munkavállalók helyzete. A feladat állandó lekötöttséget 
nem igényel, így szívesen vállaltam és nagy kedvvel csinálom. 

? Hogyan látod a Mozdonyvezetők Szakszervezetének további életét és 
jövőbeni lehetőségeit?
Elég erős a szervezet, hogy a változásokon sikerrel legyen túl. Az hogy 
egyre több cégnél megjelenik a MOSZ, s így több cégnél kell tárgyalni, 
már vegyes tapasztalatokat mutat. A mozdonyvezetők szakmai egysé-
ge 20 éven át jól működött, de a mozdonyvezetőket foglalkoztató válla-
latok számának bővülésével számítani kell az érdek-különbözőségekre 
és az érdekütközésekre. Ahány cég, annyi féle felfogás, még akkor is, 
ha a MOSZ igyekszik olyan szerződéseket kötni, ami előnyös valameny-
nyi munkavállaló számára. A jövőben bizony kialakulhatnak érdekkülön-
bözőségek és ez egyre nehezebb fázist jelent majd a MOSZ életében, 
de hiszem, hogy ezt a változást képes sikerrel képviselni.

? Milyen jövőbeni célok szerepelnek Borsik János egyéni tervében?
Közeledik a 2010. szeptember 15-16. MOSZ VI. Kongresszusa, ahol 
sor kerül a választásokra, amelyen már nem kívánok indulni. Az Au-
tonómok Szövetségének elnöke is vagyok, és szeptembertől a többi 
tagszervezetre lehet nagyobb figyelmet fordítani, de a tervek szerint 
nem szakad meg a kapcsolat a Mozdonyvezetők Szakszervezetével.
 D. A.
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m…  Ahogyan én látom…
…a folytatás

A januári lapunkban megjelent egy írásom, ami 
nem nagy sikert váltott ki a munkáltatói oldalon 
(annál inkább a kollégák között), de nem is ne-
kik írtam. Az igaz, hogy a megszólításban szere-
peltek azok is „akik nem kollégák, de olvassák a 
lapot”, de azért ez mégis csak a „Mozdonyve-
zetők Lapja” nem a MÁV- TRAKCIÓ promóciós 
kiadványa. Mindegy. Írni lehet és írni kell is azok-
nak, akik veszik a fáradságot, veszik a bátorságot 
és papírra vetik gondolataikat a munkáltatás és a 
munkavállalás égisze alatt. 
Nem lesz ez másként most sem, hiszen az elmúlt 
három hónap alatt rengeteg új ismerettel lettem 
gazdagabb és sok akkori kérdésemre választ kap-
tam. Azóta már tudom, hogy hogyan kell értel-
mezni az akkori kijelentéseit a vállalat vezetőinek, 
tudom, hogy hiába vannak kollektív megállapodá-
sok, azokat nem tartják be az aláíró felek azon ol-
dalon helyet foglaló emberei, akik alkalmazzák a 
megállapodásban leírtakat. Mert azt azért tudjuk, 
hogy minden megállapodás annyit ér, amennyit 
betartanak belőle. Nos, a munkáltatás szabálya-
it nem nekünk kell betartani, hiszen nem mi va-
gyunk a munkáltatók, de tisztelettel jelentem, a 
másik fél sem tartja be! Hogy ez véletlen-e, avagy 
konkrétan ilyen irányú stratégiát folytat a másik 
oldal, azt nem állapítom meg én itt és most, de 
sürgősen döntse el magában mindenki a tapasz-
talatok alapján, hogy tényleg nem értenek hozzá, 
vagy direkt nem tarják (tarttatják) be, ezzel „se-
gítve” a munkavállalókat. Az biztos, hogy az érte-
lemmel is baj van, de nem lehet mindenki saját 
kútfőből tudatlan ezen a téren. Tudatlanná fejlesz-
tik őket a humán blokk akkreditált képviselői! Mit 
jelent ez? Hát nem mást, mint ahhoz is tanulni 
kell valakinek, hogy butuljon! Hogyan? Nem más-
képp, mint az oktatásokon! Ha nem így lenne, ak-
kor mindenkinek egyértelmű lenne, hogy az, ami 
le van írva, az azt takarja, amit ki lehet belőle ol-
vasni. Na, mármost a mi szeretett vállalatunknál 
nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy mit je-
lent az a mondata a KSZ-nek, ami leírja a rész-
állásidő fogalmát, pontosabban mi nem számít-
hat annak! „Nem minősül elrendelési oknak, 
ha a személyzeti forduló szerinti vonatok to-
vábbítása rövidebb idő alatt valósul meg.” 
Gondolom, ezen egyszerű mondat értelmezése 
nem okoz problémát senkinek (mozdonyvezetők-
re gondolok), hiszen az általános iskolában volt 
olyan felmérés (még alsóban), hogy értő olvasás. 
Nem így működik ez a másik oldalon. Ott nem azt 
kell érteni ezen a mondaton, ami le van írva, ha-
nem pontosan azt, amit a munkáltatói oldal je-
les képviselői mögé gondoltak már akkor, amikor 
még tárgyaltak róla és úgy próbálják csűrni-csa-
varni a szavakat értelmezéskor, míg teljesen más 
nem sül ki belőle. Ha nem így van és a munkálta-
tói oldal helyi képviselői nem az oktatáson „butul-
tak le”, hanem már alapból ilyen „okosak” voltak, 
akkor hogyan jönnek ahhoz, hogy ilyen komoly és 

súlyos „kötelező olvasmányt”, mint a KSZ és az 
Mt. agyament módon értelmezzenek? Még sze-
rencse, hogy a minap Dr. Márkus Imre vezérigaz-
gató úr negyvenhat ember jelenlétében (köztük 
voltam én is) elárulta, hogy ő hogyan értelmezi 
ezt a mondatot. Az ő értelmezése így hangzott: 
„persze hogy el kell rendelni az állásidőt, ha 
a megrendelést lemondták, a vonat közle-
kedése elmaradt és a tervezett teljesítmény 
nem realizálódott.” Nos, szívemből szólt vezér-
igazgató úr, én is így értelmezem. Ha lemondták, 
vagy elmaradt, de nem máskor! Na de akkor mi-
ért nem mondja ezt el a saját beosztottjainak is? 
Az azért már minden kritikán túl megy, hogy ki-
osztanak valamilyen feladatot az ember fiára és 
amikor az becsülettel el is végzi a munkát, akkor 
azt mondja neki a sötét birodalom helyi szolgá-
ja: ide figyelj földi halandó, van még hátra 70 
perced, de mivel az több mint 30, elküldlek 
állásidőre! Az nem számít, hogy teljesítetted 
a mára kirótt feladatodat és teljesült a sze-
mélyzeti forduló, elvittél minden vonatot, ez 
van. Ha nem teszik fel is út le is út! Hiába 
mondja a földi halandó erre azt, hogy: ide figyel-
jen sötét nagyúr, a KSZ-ben nem ez van leír-
va!  Mi a válasz? Az a KSZ nem KSZ, a sötét 
birodalom magasabb szintű tábornoka, vala-
mint az őt oktató sámán és varázsló (a hu-
mán osztályról) nem ezt mondta nekünk az 
ismeret feltöltési csillagközi kurzuson, Bu-
dapesten! Mit tehet ilyenkor a földi halandó? 
Sajnos ott és akkor nem sok mindent, de ha felír-
ta a menetigazolványa számát és veszi a bátorsá-
got ahhoz, hogy szembe merjen szállni a „biroda-
lommal”, akkor egyéni jogvitát kezdeményezhet 
és a MOSZ-t megbízva az ellátja a képviseletét 
az egyeztetés során. Ha nem teszi, és hagyja azt, 
hogy a fejére ....tegyenek, akkor előbb utóbb leg-
alizálódik az a fajta gyakorlat és tényleg azt fog-
ja hinni a helytartó, hogy ő egy király, nem csak 
helytartó! A fentebb leírt sorok és rész-állásidő te-
kintetében nincs különbség személyvonat és te-
hervonat között! Ha a vonatok, vagy viszonyla-
tok teljesültek (ami a fordában le van írva arra a 
szolgálatra) nem küldhető el állásidőre az ember! 
Mással is próbálkoznak. A megrendelés pontat-
lansága miatt (CARGO), vagy egyéb technikai do-
log miatt nincs benne pontosan a vonatszám a 
fordában, hanem csak ennyi: alkalmas vonat. Ez-
zel egyébként nincs baj, csak azzal, amikor arra 
hivatkozik a földi helytartó, hogy az alkalmas vo-
nat nem teljesült, mert az 12345 számú vonat 
közlekedett le, az pedig nem azonos az alkalmas 
vonattal! Ez már tényleg pofátlanság, ugyan úgy, 
mint az, amikor valaki bármilyen ok miatt (pl. az 
irányítás így látja jól) nem abban a számban köz-
lekedik le, mint a fordulóban szerepel. Erre való 
hivatkozás inkább megfelel a kisstílű bűnözésnek, 
mintsem a korrekt munkaügyi kapcsolatok kiala-
kítására törekedő munkáltatói magatartásnak!
Ha már a korrektséghez nehezen eljutottam 
(azért volt nehéz, mert a munkáltatóról írtam és 
így nem tudtam sehogyan leírni a korrekt szót), 
lenne itt még valami. A KSZ 35.§. (1) és az 58.§. 

(6) bekezdése. Ezen pontokban leírtak nem al-
kalmazása badarságokra hivatkozva az egyálta-
lán nem korrekt a munkavállalókkal szemben. 
(Most már látom, hogy nem is a korrekt, hanem 
az inkorrekt szóhoz kellett volna eljutni.) Egyér-
telműen le van írva, hogy kinek jár az utazási idő. 
Ha valaki nem a munkaszerződésében rögzített 
munkavégzési helyeken tesz eleget az oktatás a 
kötelezettségének, akkor jár neki az utazási idő! 
Ha valaki nem a munkaszerződésben megjelölt 
munkavégzési helyen jelentkezik (honos moz-
donyfelvigyázó) szolgálatba, akkor jár neki az uta-
zási idő! Mi történik most? A „setét” birodalom 
egyik Góliátja elrendelte azt, hogy nem lehet kifi-
zetni a jogos járandóságot, mert nincs Helyi Füg-
gelék! Abszolút értelembe véve sem értem, hogy 
mire hivatkozik, de mindez a „korrekt” munka-
ügyi kapcsolatok jegyében történik. Ha nincs HF 
akkor nem lehet benne felsorolva a „reá vonat-
kozóan megállapított fel és lejelentkezési hely”, 
de arra nem lehet hivatkozni, hogyha meg lett 
volna kötve, akkor bizonyosan benne lenne és 
így „nem fizetünk”! A válasz pedig roppant egy-
szerű, nincs Helyi Függelék, így nincs benne fel-
sorolva semmi és így csak a munkaszerződés 
dominál! Ha meg is lesz kötve (hiszen célunk a 
megkötés) akkor sem lesz visszamenőleges ha-
tályú, főképpen nem február 1-ig! Akkor mire jó 
ez az egész? Megmondom én nektek, zsarolás-
ra. Ráverni a balhét a MOSZ-ra! Terveztek vala-
mit a szakértők és az nem jött be pontosan úgy, 
ahogy elképzelték azt a felkészülés jegyében. 
Marad a Helyi Függelék. Most már nem a köz-
pontvezetővel kell nekünk kizárólagosan tárgyal-
ni Helyi Függelék ügyben! A működéstámogatási 
szervezet jeles képviselői is megtisztelik ezeket a 
HÉT (Helyi Érdekegyeztető Tanács) üléseket. Te-
hát már nem helyi, hanem központi a függelék. 
Lehet, hogy már régen megállapodtunk volna, ha 
az említett szervezet nem gördít akadályokat elé. 
De ez van. Rossz megállapodást meg nem sza-
bad kötni! Az nem lehet célja egyetlen egy érdek-
képviselet egyetlen egy tisztségviselőjének sem, 
hogy alapból rosszabb legyen a HF, mint a KSZ! 
Csak tudnám, hogy hogyan adják ezeket elő a 
„nagyvezérnek”? Hogy nem a teljes valóságot, az 
bizonyos, hiszen menteni kell a menthetőt. Las-
san meg úgy látszik, hogy a nagyon akart megfo-
galmazás (KSZ 58.§. (6)) kezd visszafordulni. Be-
lecsúszunk a saját késünkbe, igaz? Na, ezt meg 
el kellene valahogy a legfelső vezetésnek magya-
rázni. Mi marad? A csúsztatás. Aki meg hagyja 
magát „bepalizni”, az magára vessen. Azért még 
egy üzenetem van a legfelső vezetői körnek: az 
soha nem fog jóra vezetni, ha a humán diktál 
a szakma helyett! Lehet majd magyarázkodni a 
hatóságoknak egy esetleges baleset után, hogy 
a rugalmas foglakoztatás jegyében tojtunk a vas-
úti közlekedés biztonságosságára, nem vettük fi-
gyelembe a vasúti szakmai utasítások előírásait 
(ez ugyanis nem fontos a munkajogásznak), ha-
nem az volt a célunk, hogy a munkavállalóink ott 
is jelentkezhessenek szolgálatra, ahol a vonat 
sem áll meg, mert az milyen jó! Ja, az az apró-
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ahogyan én látom…

A cikk megírására az itt közölt a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezér-
igazgatójától kapott levél késztetett. 
A levelet változtatás nélkül teljes terjedelembe kívánom 
az olvasók elé tárni. 
A levél előzménye egy a munkáltató vezetőjéhez benyúj-
tott kifogás. 
Ebből az irományból számomra az derül ki, hogy a mun-
káltató a Kollektív Szerződésben leírt szabályokból csak 
az Ő számára fontosakat kívánja betartani. 
Nem akarom túlzottan elemezni az iratot, de egy monda-
ta mindenképen figyelemre méltó. 
A munkáltató több dologra is hivatkozik a Kollektív Szer-
ződés 27§ (2). pontjában szereplő határidő be nem tartá-
sa miatt, ezekből egy mondatot szó szerint idézek: „Mint 
valószínűleg Ön is tudja ezen személyzeti forduló változá-
sok megrendelői igényeken  alapulnak, annak nem tel-
jesítése a társaságunk részéről szerződésszegésnek mi-
nősülne”. 
A kérdésem most már csak az, a társaság számára van-
nak kis és nagy szerződések, vagy fontos és kevésbé 
fontos szerződések, ja és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív 
Szerződése milyen helyet foglal el a szerződések rang-
sorában? 
A levélből egyébként az is nehezen kivehető, hogy a mun-
káltató mit tart munkáltatói intézkedésnek?

Szentes, 2010. március 24.

 Bordás Imre                                                   
 vezető ügyvivő

…

ság, hogy a parancskönyvi rendelkezéseket nem 
tudta szolgálat elején az adott dolgozó tudomá-
sul venni, az más kérdés. Ha lenne ilyen eset (de 
ne legyen) biztosan nem a humánerőforrás szak-
ember gárdáját akarják majd megkérdezni arról, 
hogy valaki oktatásról való tényleges hazaérke-
zés után 6-7 óra elteltével hogy tudott szolgá-
latba állni úgy, hogy nem tudta magát kipihen-
ni. Akkor majd magyarázhatják a szakemberek, 
hogy az oktatás az csak munkaidő, de nem mun-
kavégzés, így a vége utáni hazaérkezést követő-
en bártan lehet vezényelni és nem szükséges a 
Vt., az Mt. a KSZ, a HF pihenőidőre vonatkozó 
előírásait figyelembe venni, hiába „holtfáradt” az 
ember! 
Szintén a szakmai lobbynak kellene több időt 
szentelni arra, hogy fellépjenek „a tehervasút Tri-
anonja” ellen! A minap az egyik országos napi-
lapban (MN 03-05) olvastam egy cikket a fenti 
cím alatt és akkor végiggondoltam, hogy ha azt a 
munkaórát, energiát és egyéb tőkét nem a MOSZ 
és a munkavállalók ellehetetlenítésére fordítaná a 
TRAKCIÓ vezetése, hanem ténylegesen kiállna az 
érdekei mellett az NKH-val szemben, akkor talán 
kisebb szeletet tudnának kihasítani a teherfuva-
rozási piacból az osztrák, szlovák és román vas-
úttársaságok. Itt azért el kell, hogy mondjam azt, 

hogy az egész cikk Márkus úr elmondása alapján 
íródott, amit egy szakmai rendezvényen adott elő 
és igaza volt. Több ilyen pozitív megnyilvánulást 
szeretnénk hallani és akkor a jövő tisztségvise-
lői talán nem azért választják majd ezt a hivatást 
maguknak, mint most, amikor a saját szemükkel, 
fülükkel tapasztalhatták meg a támadást a kép-
zésen és érzékelhették a vezérigazgató úr pre-
zentációjában a haragot és a dühöt, ami felénk 
áradt. Innen üzenem: a saját oldalán keresse a 
bűnösöket, hiszen ha egy területi ügyvivő perel, 
az nem jelent mást, mint azt, hogy valamit jogta-
lanul alkalmaztak a végeken a munkavállalókkal 
szemben (általában felsőbb utasításra) és más 
megoldás nem lévén (mert a munkáltató nem 
ad lehetőséget) maradt a bíróság. Ki is alkalmaz-
za a jogot? Nem mi, hiszen mi csak felügyeljük 
az alkalmazását. Ez nem jelent mást, mint azt, 
hogy valamit nem jól alkalmaztak és ezt manap-
ság szándékosan teszik. A felelősök ott vannak az 
„üvegpalotában”.
Végezetül egy nagyon egyszerű és könnyen le-
követhető tényre szeretném felhívni a „biroda-
lom” embereinek figyelmét. Nem más ez, mint az 
energia megmaradás törvénye. Ha erőnek ere-
jével próbálunk szétverni valamit, ami erősebb 
nálunk, az soha nem fog sikerülni! Bárhogyan 

is próbálkozik valaki az egység, a MOSZ szétve-
résével az nem fog bekövetkezni. Ha valamilyen 
szinten úgy tűnne, hogy ez működő stratégia, az 
csak látszat. Mindegy, hogy minek nevezzük az 
erőt, az valamilyen formában koncentrálódik és 
újra és újra megújul. Ha nem is ez lesz a neve, 
hanem bármi és bármilyen keretek között mű-
ködjön, mindig ott marad a szolidaritás, ami min-
ket összeköt. Ha nem lenne ez, hanem lenne he-
lyette más, akkor ott is létrehozhatnánk ugyan 
ezt. Ha egységesen belépnénk bárhová, akkor 
belülről alakítanánk saját ízlésünk szerint azt. 
Olyan soha nem lesz, hogy semmi ne legyen. Fe-
lesleges ragozni, a vége mindig ugyan az marad. 
Itt nem fog működni az oszd meg és uralkodj el-
ve. Itt ennek a csoportnak nincs konkurenciája. 
Az a kis taglétszámmal működő szakszervezet, 
akinek a vezetőjének @mav-trakcio.hu végződé-
sű e-mail címe van pedig soha nem lesz alterna-
tíva. Ha lenne is, előbb utóbb belülről felőrlődne, 
pontosan azért, mert elkezdene demokratikusan 
működni és maga a tagság lát-
ná be, hogy ez nem buli, bárho-
gyan is patronálja jelenleg őket 
a munkáltató. Kérdezem én: 
megéri erre pazarolni az ener-
giát? Gyüre Ferenc

Kifogásolható kifogás?
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Kiss László adott tájékoztatót a MOSZ felépítéséről, és működésé-
ről. Az első nap, záró előadását Dr. Király György, a MOSZ jogtaná-
csosa tartotta szervezetünk jogsegélyszolgálatáról.
A vacsora elfogyasztása után, egy összekovácsoló közös esti prog-
ramon vettek részt fiataljaink, ahol is hat csoportban, egészsége-
sen versengve egymással, küzdöttek a győzelemért. E programot 
Dr. Dancsa Attila, a MOSZ alelnöke vezette, illetőleg koordinálta. 
Embert próbáló, az agytekervényeket is megmozgató izgalmas ver-
seny alakult ki. A vetélkedő végén minden csoport átvehette a he-
lyezésének megfelelő díjat, ami tulajdonképpen csak jelképes volt, s 
nem más, mint egy üveg pezsgő.

A második nap délelőttjén, 3X45 
perces időtartamban Pázmándiné 
Györke Gyöngyi egyetemi előadó tar-
tott előadást, a „Kommunikáció-
ról” mondhatni A-tól Z-ig, már ameny-
nyire lehet ezt a témát ennyi idő alatt 
megismertetni a hallgatósággal.                                                                                               
Ebéd után, 2X45 percben Németh 
László, a MOSZ alelnöke, majd ugyan 
csak ennyi időben Dr. Dancsa Attila al-
elnök kötötte le a hallgatóság figyelmét. 
A nap utolsó programjaként került sor 
45 percben arra, hogy két területi ügyvi-
vő, Gyüre Ferenc, s jó magam, elmond-
tuk azt, hogy „miért lettem tisztségvi-
selő”.  A vacsora végeztével, többen is 
a „városi szabad program”-ot választot-
ták. Ezért is hát kinek rövidebbre, kinek 
hosszabbra sikerült az éjszakája.
Harmadnap, első előadóként Dr. Márkus 
Imre, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezérigazga-
tója lépett a hallgatóság elé. Az előadá-
sa, amely cégünk helyzetéről és jövőké-
péről szólt, meghozta a várva-várt sikert. 
Aki addig csak hezitált, hogy vállaljon-e 
szakszervezeti munkát, a prezentáció 
után határozottan azt képviselte, hogy 
munkát fog vállalni a tagcsoportjánál, 
hiszen szükség van a határozott kiállás-
ra. Személy szerint én is csodálkoztam 
az előadás minden körülményén. Azt hi-
szem, enyhén fogalmazok, ha azt mon-
dom, hogy soha ilyen feldúltnak nem 
láttam még vezérigazgatónkat.
Szünet után Zsoldos Marianna a MÁV 
Zrt. humán igazgatója adott tájékozta-
tót, a MÁV csoport munkaügyi kapcso-
latáról a szakszervezetekkel.

A három napos kurzus utolsó szószólója Kiss László elnök volt, aki 
záró momentumként, értékelte a programot. Az ebéd elfogyasztá-
sa után ifjú harcosaink hazafelé vették az irányt.
A jelenlévő ifjak közül, többen is hangot adtak annak, hogy nagyon 
örülnek, hogy részt vehettek a MOSZ által szervezett képzésen.
Összességében elmondható, hogy a tagcsoportoknak sikerült ki-
váló utánpótlás emberanyagot kihalászni, s elküldeni a képzésre. 
A társaság fegyelmezetten, és figyelmesen ülte végig az előadáso-
kat. Probléma nem volt, a képzés rendben véget ért.
Ismét felemelő érzés volt megtapasztalni azt, hogy milyen sok kiváló, 
és nagyszerű gondolkodású ifjú mozdonyvezetők vannak közöttünk! 
Kívánok nekik először is balesetmentes munkát egészen 
nyugdíjig, s eredményes, hatékony szakszervezeti tevékeny-
séget a jövőben! Laczai Lajos

Fotók: Benke Z.
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   Március 9-10-11-én a 
Mozdonyvezetők Szak-
szervezete vendégül 
látta a „jövő remény-
ségeit”, a budapes-
ti Hotel Platánus-ban. 
A három csillagos ho-
tel, inkább volt mond-

ható konferencia központnak, mintsem 
szállodának, de mindezek ellenére, azt 
gondolom, nem volt panasza senkinek 
sem, se az ellátásra, sem pedig az el-
helyezésre.
Mint azt már olvashattátok korábban is, 
főleg a 35 év alatti kollégák részére szer-
vezte a MOSZ e képzését. Tudom jól, 
hogy volt olyan tagcsoport, ahol nehéz-
ségeket okozott a 35 év korhatár, mert 
nem nagyon volt önként vállalkozó, de 
ugyanakkor volt olyan tagcsoport, aki 
több kollégát is el tudott volna küldeni, 
de mindenkinek csak egy fő beiskolázá-
sára volt lehetősége.       
Az ifjú titánok 9-én érkeztek az ország 
minden részéből. 12 óráig foglalhatták 
el szállásaikat, kétágyas szobákban. Az 
ebéd elfogyasztása után, 14 órakor kez-
detét vette a program, amely Kiss Lász-
ló elnök úr megnyitójával indult. Mind 
a három nap alatt, „szigorú időbeosz-
tás” alapján dolgozott a társaság. Ez 
azt jelentette, hogy az előadók, s a hall-
gatók is igyekeztek betartani a prog-
ram időbeosztását. A 45 perc előadás 
után, 15 perces szünet következett.                                                                                                                  
Köszönhető a menetrend szerűség an-
nak is, hogy elnök úr arra kérte a hall-
gatóságot, hogy aki késve jönne vissza 
a szünetekről, az egy üveg sört „köte-
les beszolgáltatni a köz- javára”. Termé-
szetesen ez az előadókra is vonatkozott. 
A harmadik nap zártával, mindössze hat 
üveg sör árválkodott az asztalon. Mond-
hatnánk, ilyen még nem volt.
A megnyitó utáni első előadást Dr. 
Borsik János, a MOSZ alelnöke tartotta, 
mely a szakszervezetek szerepéről szólt, 
a munka világában. Szünet után ismét 

A MOSZ szervezete

Dr. Márkus Imre

A MÁV csoportról

Életutak II.

A szakszervezetek szerepéről

A jogszolgálatról
A csapatépítő

Életutak I.

Gazdálkodj okosan

Kommunikáltunk
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kérdések a képzésen…

Milyen törekvések vannak a mozdonyok tisztántartásra, legfőképpen a szélvé-
dőkre, tükrökre és vezetőállásokra, hogy a mai helyzet javuljon?
Szóban megválaszolva

Mi a MÁV-TRAKCIÓ jövőképe?
Szóban megválaszolva

A mozdonyvezetők mellett mennyire akar kiállni a cég?
Szóban megválaszolva

 Mikor lesz változás bér szempontjából a dízel és a villanymozdonyvezető között, 
illetve a két szakvizsgás között. Továbbá mikor lesz bérkompenzáció vonal- és 
típusismeret szempontjából?
Szóban megválaszolva
Mikor lesz két példányos az eseménylap?
Szóban megválaszolva

A Cargoval még nem tisztázott a mozdonyok átadása. A Cargonak veszik a TRAXX 
mozdonyokat?
Szóban megválaszolva

A szakmai gyakorlati idő kiszámítása hogyan történik? Miért változott meg?
Szóban megválaszolva

 A 25 db TRAXX mozdony megérkezése után a 1047. sor. mozdonyokat hogyan, 
milyen vonatokra lesznek felhasználva? Belföldi IC, távolsági gyorsra, tehervo-
natra?
Szóban megválaszolva

A TRAKCIÓ tervezi egy nagyobb teljesítményű dizelmozdonyflotta beszerzését, 
amely univerzálisan felhasználható (pl: TRAXX dízel változata)? Ha nem, folyta-
tódik a remot program?
Szóban megválaszolva

A mozdonyvezetők számára vásárolt mobiltelefon típust milyen szempontok 
alapján választották ki? A munkánkat tekintve nem túl sérülékeny ez a típus?
A készülékeket gyakorlatilag beszerzési költség nélkül vásároltuk, a piacon 
4000 db-os mennyiségben ez a típus volt elérhető. Költséghatékonysága mel-
lett műszaki kialakítása a felhasználási célnak megfelel. Azt azonban minden 
kollégától elvárjuk, hogy a rábízott készüléket legalább olyan gondosan hasz-
nálja, mint a sajátját.

 Eddig milyen tapasztalatok születtek a Mozdonyfedélzeti berendezéssel kap-
csolatban? Kinek a munkáját segíti az MFB a mozdonyvezetőjét vagy az ellenőr-
zőközegét? Milyen további fejlesztések várhatók az MFB-vel kapcsolatban? Mi-
kor szűnik meg a papír alapú menetigazolvány?
Jelenleg folyik a teljes körű használatot lehetővé tevő tesztelés, várhatóan áp-
rilisban lezárul. Amennyiben a hagyományos menetigazolványok és az MFB-k 
adategyezősége eléri az adatbiztonsághoz szükséges arányt, a menetigazolvá-
nyok már csak az MFB-k által nem kezelt részterületeken, csökkentett adattar-
talommal lesznek használatosak. Rövidtávon az MFB a menetigazolvány adat-
tartalom 2/3-át kiváltja, újabb fejlesztésekkel (PDA) ez az arány 90-95 %-ra 
nőhet.
Az MFB berendezés a MÁV TRAKCIÓ érdekét szolgálja, gy értelemszerűen a 
mozdonyvezetőkét is.  Lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az egész MÁV 
Csoportra kiterjeszthető legyen annak használata. 

A választások eredménye hozhat változásokat a TRAKCIÓ életében? Ha igen, mi-
lyen változások várhatóak? Formaruhában várható változások?
A vontatási tevékenységre mindenképpen és hosszútávon szükség lesz, válasz-
tásoktól, szervezeti formától függetlenül.
A formaruhában a munkáltató változtatást tervez, erről a KMBV-vel, a KÜT –tel 
és a MOSZ vezetésével 2009. őszén tárgyalásokat kezdeményezett. 
A mozdonyvezetők által is viselhetőnek minősített ruházat minőségének, for-
májának, színének, fajtájának kiválasztására kértük fel a fent említett szer-
vezetek vezetőit, mivel 2011. januári bevezetéssel csak akkor oldható meg a 
változtatás ha azt egy eredményes közbeszerzési eljáráson keresztül le tudjuk 
bonyolítani. 
Kevesebb fajta, de sokkal jobb minőségű ruházati ellátását szeretnénk 
biztosítnai, úgy , hogy a jelenlegi költségek ne növekedjenek. A munkáltató fel-
vettette a bérelt formaruhával történő ellátás lehetőségét, amelyet a munkál-
tató mosatna a munkavállalók számára.  (A névvel ellátott ruhát nem lehet ösz-
szecserélni) 
A munkáltató jelenleg a munkavállalói képviseletek kiválasztási tevékenységé-
re vár, immár 3 hónapja. Amennyiben a közbeszerzési kiírást 2010. május kö-
zepéig nem tudjuk specifikálni, úgy a formaruházat változtatása nem oldható 
meg, 2010. január 1-től 

A magánvasutak egyre nagyobb teret hódítanak el a teherfuvarozásban. Ha ez 
nekik megéri, akkor a TRAKCIÓ miért nem hoz változásokat, hogy versenyképe-
sebb legyen?
A MÁV-TRAKCIÓ azt a tevékenységet végzi, amelyhez a legjobban ért, amelyhez 
a humán és eszköz képességei és kapacitásai rendelkezésre állnak. A vontatási 
területen piacvezetők vagyunk, egyben a legátfogóbb és legköltséghatékonyabb 
szolgáltatást nyújtjuk. Erre a versenyelőnyünkre kívánunk hosszútávon is kon-
centrálni. Az említett magánvasutak döntő része tőlünk rendeli meg a vontatási 
szolgáltatást, így ők stratégiai partnereink, nem versenytársaink.

 Ha minden hol megszorítások vannak, akkor az Ön és a többi vezető fizetését és 
juttatását miért nem csökkentik? Nem kevés pénzről van szó és a TRAKCIÓ min-
den forintot meg akar fogni leginkább rajtunk mozdonyvezetőkön. Vajon miért 
csak arról lehet hallani, hogy mennyit kapnak a vezetőink?
A mozdonyvezetőket a gazdasági válság miatt 2009 második félévében negatí-
van érintő állásidős és részmunkaidős foglalkoztatásra azért volt szükség, hogy 
a lecsökkent megrendelések ellenére jelentkező lényegesen magasabb több-
let létszámot foglalkoztatni lehessen, mivel a mozdonyvezetők szakszervezete 
a foglalkoztatási megállapodásra tekintettel elbocsájtásokat, azonnali létszám-
csökkentést nem tudott volna elfogadni és a munkáltató is a munkavállalók 
számára humánus megoldásban gondolkodott. Így a magas létszám és ala-
csonyabb megrendelés mentén csak a csökkentett munkaidő és állásidő, mint 
megoldás jöhetett szóba. 
Ezen megoldások alkalmazására hasonló mértékben 2010-ben már nem lesz 
szükség. A mozdonyvezetők bérében az intézkedések mindössze 1 %-os csök-
kenést okoztak. Ezzel együtt is reálbér emelkedés volt 2009-ben! 
 Az év során 5-6 Mrd Ft-os veszteségkockázat kezelésére elfogadott intéz-
kedési terv célkitűzésének mindössze 6 %-át tette ki ez a teher.  Emellett a 
mozdonyvezetők hosszú távú foglalkoztatását lehetővé téve 1,5 Mrd Ft-ot köl-
töttünk korengedményes nyugdíjazásokra. 2010-ben így már a korábbinál na-
gyobb túlóraszinttel, közel 10 %-os reálbér emelkedéssel számolhatnak dol-
gozóink. 
A Társaság vezetőinél ehhez képest sem 2009-ben, sem 2010-ben nem tör-
tént fizetésemelés, annak ellenére, hogy a napi munkaköri feladataik ellátásá-
hoz a kötetlen munkaidőre tekintettel gyakori a napi 12-14 órás munkavégzés. 
A válságkezelés jelentős többlet terhet rótt az adminisztratív területek munka-
vállalóira is. 
Vitathatatlan, hogy a mozdonyvezetői feladatok csökkentek 2009-ben, a veze-
tői feladatok pedig nőttek. 
Meggyőződésünk, hogy a válság hatásához képest Magyarországon de talán 
Közép Európában is a leghumánusabb módon kezeltük a mozdonyvezetők fog-
lalkoztatását és javadalmazását.   

A képzésen résztvevőknek lehetősége volt kérdéseket felteeni 
a Vezérigazgató úr részére. Ezek egy részére szóban adott vá-
laszt, majd az idő hiánya miatt elmaradt válaszokat írásban 
küldte meg a cég első számú ember. Íme:
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A TRAXX mozdonyoknak hol lesz a honállomása? Messze fognak közlekedni?
A  szerződésben Budapest Ferencváros lett meghatározva, mint átadási hely. 
Jelenleg folyamatban van karbantartási hely kiválasztása.
A mozdonyokat a szállítónak  Németországra, Ausztriára és Magyarországra ér-
vényes engedéllyel kell átadnia.  A közlekedési viszonylatokról a megrendelő-
inkkel tárgyalásokat folytatunk. 

 Támogatja a cég a típus- és vonalismeretet?
Igen, az ésszerűség határain belül a foglalkoztatási mobilitás érdekében. 

 Van a TRAKCIÓ-nak vasútvállalati engedélye, ha igen tervezik az áruszállításban 
való részvételt a magánvasutak mellett?
A Társaság vasútvállalati engedélyei vontatásra korlátozódnak, a személy- és 
teher szegmensben. A 12. pontban leírtak szerint továbbra is a vontatási tevé-
kenységünkre koncentrálunk, hiszen ez az a terület, ahol versenyképesek va-
gyunk.

 Mikor lesz vége az állásidőnek teljes mértékben, hisz a MÁV-TRAKCIÓ  a tavalyi 
évben kitűzött céljai már nagy mértékben valóra váltak, gondolok itt a csökken-
tett munkaidőidő alkalmazására. Az állásidő illetve mindkettő egyidejű alkal-
mazása + a kollégák nyugdíjba vonulása, illetve a kollégák közül sokan átmen-
tek a Cargo-hoz.
Az állásidő és csökkentett munkaidő a 2009. évben valóban szükséges és 
rendszeresen alkalmazott intézkedés volt. Tárgyalások folytak – amelyek elhú-
zódtak a korengedményes nyugdíjazásról. 2009. év végére a munkáltató saját 
költségén biztosította a TB fedezetet. A válság közepette, a bevételek csökke-
nése mellett kigazdálkodott 1 Mrd Ft forrás, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
2010-ben közel 10 %-os reálbér növekedés következzen be a Társaságunknál 
dolgozó mozdonyvezetőknél. 

A jövőben eseti szinten, technológiai okokból szükség lehet még az állásidő al-
kalmazására, főleg a tehervonatok operativitása miatt. Azonban emellett meg-
jelenik a túlóra is, amelynek indokolt többletköltségét a vevőink az emelt árak 
mellett megfizetik. Összességében jelentős nettó bér-emelkedést fognak ta-
pasztalni dolgozóink 2010-ben.

 A MÁV-TRAKCIÓ-nál nem csak mozdonyvezetők dolgoznak, viszont kézzelfogha-
tó a profitszerzés során a munkájuk a legfontosabb. A 2009-ben történt recesz-
szió mérséklésére mégis a mozdonyvezetők kötelező óráját és személyi alap-
bérét csökkentették, közben a vezetőink a cég bérelt autóját használják a vidéki 
telephelyről Budapestre történő utazásokhoz, illetve az Ő bérükből nem vontak 
el egy fillért sem „válságkezelés” címén. Ha egy cég nehéz helyzetben van, ak-
kor minden dolgozójának részt kellene venni a körülmények javításában. Rosz-
szul gondolom?
A 6 Mrd Ft-os veszteségkockázatból mindössze 365 M Ft-ot „spóroltunk” a 
mozdonyvezetőkön, a fennmaradó részt számos további intézkedéssel értük 
el, amely nem érintette hátrányosan a mozdonyvezetőket. Lásd még a 13. 
kérdésre adott választ. A társaság vezetése és az adminisztratív állomány leg-
alább olyan mértékben vette ki a részét a válságkezelésből, mint a mozdony-
vezető kollegák. 

A gépkocsi használat a legalacsonyabb mértékkel realizálódik a társaságunk-
nál a MÁV Csoporton belül. 
A gépkocsi használata nagyobb rugalmasságot biztosít a munkatársainknak. 
Pl.: korai kezdésű értekezletek, értekezletek elhúzódása az esti órákra. 

 Mit vár a TRAKCIÓ a „Budapest centrikus” irányítástól és hogyan kívánja megva-
lósítani? (pl.: központi vezénylés, tartalékok sorsa)
Központi irányítói tevékenységtől a hatékonyabb működést várja a MÁV-
TRAKCIÓ Zrt. Megvalósítását a különböző munkavállalói képviseletekkel létre-
hozott fórumokon elhangzottaknak megfelelően tervezi a Zrt. 

 Meddig vezetünk még „kettős könyvelést”? Meddig írjuk még a menetigazolvá-
nyokat?
Lásd 10. kérdés

Az elmúlt időszakban csökkent a mozdonyvezetői létszám. Az adminisztratív ál-
lomány létszáma mikor fog csökkeni elősegítve ezzel a cég hatékonyságát?
A Társaság 2008-as megalakulásakor a MÁV, illetve a MÁV Csoport körében a 
legalacsonyabb arányban foglalkoztatott adminisztratív munkavállalókat. Ez az 
arány jelenleg is fennáll, nagymértékben elősegítve a Társaság hatékony mű-
ködését. 2009. során az adminisztratív munkaterületekről bármely okból távo-
zott munkavállalók helyére nem vettünk fel új kollegát. 

Ennek ellenére az adminisztratív létszám további csökkentése céljaink között 
szerepel. Például a humánszervezetnél (amely messze a legalacsonyabb lét-
számaránnyal működik a MÁV-Csoporton belül,  egy humán munkatársra jutó 
létszám akár magyarországi, akár  nemzetközi összehasonlításban is kiemelke-
dően magas) A munkaterület létszáma 2009. szeptemberéhez képest 12 %-kal 
csökkent. Csökkenés következett be a felsővezetők létszámában is, illetve va-
lamennyi szervezeti egységnél elvárás, hogy a megüresedő szellemi pozíciókat 
továbbra se töltsék be. 

Azt azonban le kell szögezni, hogy az adminisztratív létszám csökkenését nem 
a szállítási teljesítmények visszaesése kell, hogy generálja, hanem munkafolya-
mataink korszerűsítése. A mozdonyirányítói tevékenység központosítása, külön-
böző informatikai korszerűsítések és új rendszerek bevezetése (EMIG, IVUPlan, 
mozdonyfedélzeti berendezés) járhat együtt az adminisztratív munkavállalók 
számának csökkentésével.

 Formaruha tervezése kifejezetten mozdonyvezetőkre szabva!
Lásd. a 11. sz. válasz!

A napi vizsga alkalmával a mozdony vezetőállás tisztítását nem ellenőrzi és nem 
veszi át senki. Holott a TRAKCIÓ szokásosan kifizeti, de a munka nincs elvégez-
ve „Debreceni szinten”
A mozdonyok átadás – átvételét a külsős felvigyázók végzik. Nem történik min-
den munkafolyamat után tételes és személyes átadás átvétel. A MÁV-Gépészet 
Zrt-nek szerződésben rögzítve van, hogy évente 7 alkalommal külső tisztítást, 
10 naponta a vezetőállást, minden tervszerű vizsgálaton a külső szélvédőt tisz-
títani kell. Ezt közösen kell megkövetelnünk a Gépészettől.  Minden fórumon 
kértük a mozdonyvezető kollegákat, hogy a vezető állás nem elvárt szintű tisz-
tasága esetén írásban tegyenek észrevételt az esemény helyének, határidejé-
nek pontos megjelölésével, a mozdonyszám rögzítésével. 

A társaságunk elvárása a mozdonyvezetőkkel szemben, hogy a vezetőállást 
tiszta állapotban adják át egymásnak. Ne csak azt kifogásolják a kollegák, 
hogy az átvételkor takarítatlan volt a vezető állás, hanem saját hulladékaikat 
is gyűjtsék össze. (csikk, hamu, csomagoló anyagok, stb.)  E tekintetben alap-
vető változást a munkavállalók eddiginél sokkal igényesebb és gondosabb ma-
gatartása hozhat.

 Mikor fog a START trakcionálni?
A MÁV Csoport stratégiája szerint a MÁV-TRAKCIÓ végzi hosszútávon a vonta-
tást a START számára. 

Mi hír a TRAKCIÓ esetleges privatizációjáról, a GÉPÉSZET-tel együtt vagy kü-
lön?
A MÁV Csoport nem vizsgálta ennek lehetőségét, bár rémhírek napvilágot lát-
tak e témában. A társaságok működési körülményei, feltételei, rugalmassága, 
gazdasági, pénzügyi lehetőségei, teherviselő és hitelképessége is mérlegelen-
dő bármilyen szervezési intézkedés megtétele előtt. A MÁV TRAKCIÓ és a MÁV 
GÉPÉSZET monopol tevékenységet végez, melynek privatizációja indokolatlan 
költségvetési kiadásokat generálna. (drágább közszolgáltatás) 

Miért nem indít vonatokat a TRAKCIÓ?
Lásd 12. kérdés

Budapest, 2010. március 16. dr. Márkus Imre 
 vezérigazgató 
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Miért jelent-
keztél, illet-
ve vállaltad a 
képzést?
Győrben a ve-
zető ügyvivőnk 
rám gondolt és 

felhívott telefonon, hogy nincs-e kedvem 
hozzá, én meg örömmel fogadtam a fel-
kérést, mivel érdekelt valahol mindig is a 
MOSZ és szívesen lennék majd idővel vala-
mi tisztségviselő a MOSZ-on belül.
Voltak-e előzetes elvárásaid a képzés-
sel kapcsolatosan?
Annyi elvárásom volt, hogy jobban meg is-
merhetem a MOSZ működését, ami vala-
mennyire sikerült is, de nem igazán volt vi-
szonyítási alapom, nem voltam még ilyen 
képzésen.
Kaptál-e valamilyen plusz információt, 
amit fontosnak tartasz!
Plusz információt, hát csak azt kaptam így 
visszagondolva, mert minden újdonság volt 
számomra.
Mi tetszett legjobban a rendezvényen?
Tetszett a kommunikációs oktatás. Az biz-
tos, hogy más szemmel nézek az emberek-
re főleg a mozdulataikra, amit tesznek majd 
felém. Sokat mondanak majd nekem ezek 
a gesztusok, szívem szerint meghallgatnék 
még pár ilyen órát. Igazából elég sok min-
dent új megvilágításba sikerült látnom, ér-
dekes dolgok hangzottak el mind jogi rész-
ről, mind humán oldalról, a vezérigazgatónk 
is másként festette a dolgokat szóval nem 
volt egyszerű az embernek összerakni a 
dolgokat, de a végére sikerült azért.
Hogy érzed, az itt elhangzottakat tu-
dod-e hasznosítani a tagcsoportodnál?
Természetesen, adtak az embernek egy kis 
lendületet, elszántságot, tisztánlátást.
Ezek után vállalnál-e funkciót a MOSZ-
ban?
Igen, szeretnék vállalni mindenképp. Jó 
lenne tenni valamit a mozdonyvezető kolle-
gáimért, amit egyre inkább szükségesnek 
érzek a mai világban. Szerintem lesz még 
egy-két kemény csata a munkavállalók és 
a munkáltató között, ahol jól jön egy kis 
segítség, amit a MOSZ szerintem, meg tud 
adni. Mert pl. kíváncsi leszek, ha meg kap-
juk az okos telefonokat milyen irányú válto-
zás lesz majd, de az biztos, hogy minden 
másképp fog működni, mint ahogy ezt idáig 
megszoktuk és, hogy ha ez így lesz, akkor 
nem mindegy milyen irányba fognak tör-
ténni a változások. Személyszerit rengeteg 
tervem lenne Márkus úr hiába is mondta, 
hogy az állásidő megmarad, azért nekem 
valahol nem tetszik és örülnék, ha végre 
lekerülne a KSZ-ből arról nem is beszélve, 
hogy elég sokszor vita tárgyát képezi. Nem 
tetszik, hogy nincs egy normális mozdony-
vetőhöz méltó munkaruha sem. Meg az se 
nagyon, hogy kezd eltűnni a mozdonyve-
zetők felé járó tisztelet, ami régen igen is 
meg volt. Nincs már a mozdonyvezetőnek 
szava se nagyon, amit kicsit furcsállok, 
mert eléggé nagy felelősséggel járó mun-
kakör. És szerintem itt minden kollega tud-
ja, mire gondolok, mert szerintem minden-
kivel fordult már elő, hogy eléggé érdekes 
hangnemet ütöttek meg vele szemben.
Elégedett voltál-e a rendezéssel, aján-
lanád-e másoknak is a részvételt? 
Elégedett voltam és olyan érzésem tá-
madt, hogy tarthatott volna pár nappal to-
vább is. 
 Csőre Balázs – Győr

Miért jelent-
keztél, illet-
ve vállaltad a 
képzést?
Megkértek er-
re a feladatra, 
hogy képvisel-

jem a Debreceni tagcsoportot.
Voltak-e előzetes elvárásaid a kép-
zéssel kapcsolatban?
Sok elvárásom nem volt, bár nagyon 
számítottam Márkus úr jelenlétére. Ezt 
leszámítva inkább kíváncsian tekintet-
tem a dolgok elé.
Kaptál-e valamilyen plusz informáci-
ót, amit fontosnak tartasz?
Az előadásokat nagyon hasznosnak tar-
tom, mert sok tapasztalatot és más in-
formációkat sajátíthattam el a szakszer-
vezet működéséből.
Mi tetszett a legjobban a rendezvé-
nyen? 
Az, hogy a vezetőség tagjai is tartot-
tak előadásokat és őket személyesen is 
megismerhettük, tudtunk tőlük kérdez-
ni. Az előadások közül a kommunikációt 
tartottam a legüdítőbb jellegűnek, mely-
ben megismerhettük önmagunkat, vala-
mint hasznos instrukciókat kaptunk egy 
tárgyalás lebonyolítására (bár még csak 
betekintő jelleggel). Az első napot lezá-
ró csoportos foglalkozás remek lehető-
séget nyújtott a csapat összekovácso-
lódására. 
Hogy érzed, az itt elhangzottakat tu-
dod-e hasznosítani a tagcsoportod-
ban?
Igen tudom hasznosítani. A három nap 
alatt betekintést nyerhettem a szakszer-
vezet működésébe, iránymutatást kap-
tunk egyes jogi problémák megoldására, 
hasznos tippeket kaptunk az egyes veze-
tőtípusok felismerésére és kezelésére.
Ezek után vállalnál-e funkciót a tag-
csoportodnál?
Igen, örülnék ha megválasztanának. Al-
kalmasnak tartom magam a feladatra, 
emellett elismerem, hogy sok még a ta-
nulnivalóm. 
Elégedett voltál-e a rendezéssel, 
ajánlanád-e másoknak is a részvé-
telt?
Jól szervezettnek tartottam a progra-
mokat, az előadások sokszínűsége mi-
att tudom ajánlani a részvételt más kol-
légáknak is. 

Erdős Tamás – Debrecen

Miért jelent-
keztél, illet-
ve vállaltad a 
képzést?
A képzésre je-
l e n t k e z é s é -
re leginkább 

az motivált, hogy a Szakszervezet életébe 
részletesebb bepillantást nyerjek. A szak-
mát hivatásomnak érzem és a későbbi-
ekben legalább annyit szeretnék érte ten-
ni amennyit ő tett értem, de ahhoz, hogy 
ezt jól tudjam végezni kellő ismerettel kell 
rendelkeznem.
Voltak-e előzetes elvárásaid a képzés-
sel kapcsolatosan?
 Mivel kezdő vagyok a pályán, tehát szé-
les ismeretekkel nem rendelkezem az elvá-
rásaim se voltak nagyok, de azt a keveset 
nagyon színvonalasan ki elégítette.
Kaptál-e valamilyen plusz információt, 
amit fontosnak tartasz!
Az egész program nekem egy plusz in-
formáció volt. Ami leginkább tetszett az 
Pázmándiné Györke Gyöngyi egyetemi elő-
adó tanárnő kommunikációs előadása volt. 
Értette azt, amit mond és jól elő tudta ad-
ni. Ami fontos:  benne megvan az, aminek 
egy tanárban meg kell, hogy legyen a tu-
dás átadására.
Mi tetszett legjobban a rendezvényen?
Maga az egész rendezvény nagyon tet-
szett, de amit ki szeretnék emelni az a kö-
zös program. A program után személyem 
szerint észrevettem, hogy jobban összeko-
vácsolódott a társaság, már nem voltunk 
olyan idegenek egymásnak és a kapcsolat-
teremtés első lépését is megtettük.
Hogy érzed, az itt elhangzottakat tu-
dod-e hasznosítani a tagcsoportod-
nál?
Az itt szerzett információkat és a később 
gyűjtötteket bizonyára fogom tudni hasz-
nosítani.
Ezek után vállalnál-e funkciót a MOSZ-
ban?
Jelen pillanatban még biztosan nem, mert 
nem érzem azt, hogy kellő felkészültségem 
lenne bármilyen poszt betöltésére, de azon 
vagyok, hogy alkalmas legyek rá.
Elégedett voltál-e a rendezéssel, aján-
lanád-e másoknak is a részvételt?
A rendezvény egészével maximálisan meg 
volta elégedve és a későbbiekben bizto-
san fogom ajánlani a kollegáimnak, de ma-
gam is részt szeretnék venni még ilyen kép-
zésben.
  Fabók Dénes Ferenc – Kecskemét   

Miért jelent-
keztél, illetve 
vállaltad a kép-
zést?
Mivel csak egy 
éve vagyok 
mozdony veze -

tő, ezért vannak olyan dolgok, amikkel még 
nem voltam tisztában teljesen. Azért jelent-
keztem a képzésre, hogy megismerjem a 
MOSZ pontosan mivel foglalkozik és, miért 
is fizetem nekik a havi tagdíjat.
Voltak-e előzetes elvárásaid a képzés-
sel kapcsolatosan?
Elvárásaim közé tartozott, hogy a bennem 
felmerülő kérdésekre megkapjam a válaszo-
kat, és ez így is történt.
Kaptál-e valamilyen plusz információt, 
amit fontosnak tartasz!
A beszámolók során világossá vált számom-
ra, hogy hogyan és miként is működik egy 
jó szakszervezet. De a legfontosabb infor-
máció mégis az volt, hogy ha a munkám so-
rán vagy magánéletemben segítségre lenne 
szükségem, akkor is nyugodtan fordulhat-
nék hozzájuk. (pl: jogi segítség)
Mi tetszett legjobban a rendezvényen?
A különböző szolgálati helyekről érkező moz-
donyvezetőket egy csapattá tudták ková-
csolni a csapatépítési feladat során. Ami 
azért volt meghatározó élmény számom-
ra, mert a gyakorlatban is megtapasztal-
hattam, hogy az egységnek mekkora ere-
je lehet.
Hogy érzed, az itt elhangzottakat tu-
dod-e hasznosítani a tagcsoportodnál?
Úgy érzem, hogy ez a képzés nagyon infor-
matív volt, és az itt megszerzett tudást tel-
jes mértékben fel tudom használni a tag-
csoportomnál.
Ezek után vállalnál-e funkciót a MOSZ-
ban?
A képzés alatt tudatosodott igazán bennem, 
hogy egy jó tisztségviselőnek elhivatottnak, 
felkészültnek kell lennie és a munkáját lel-
kiismeretesen végeznie. Legfontosabb tulaj-
donsága azonban mégis az, hogy a kollégái 
bizalmát el tudja nyerni, és azt képes legyen 
meg is tartani. Azt gondolom, hogy ez na-
gyon összetett feladatkör, de ennek ellenére 
is úgy érzem, hogy szívesen vállalnék ilyen 
jellegű feladatokat a MOSZ- ban.
Elégedett voltál-e a rendezéssel, aján-
lanád-e másoknak is a részvételt?
Teljesen meg voltam elégedve a szervezés-
sel, mert a három napos program során 
minden előadás a tervezettnek megfelelő-
en zajlott le. Mindegyik beszámoló végén 
a felmerülő kérdésekre megkaptuk a vá-
laszt. Azoknak az embereknek ajánlanám 
a képzést, akik nincsenek tisztában telje-
sen a MOSZ működésével és szervezeti fel-
építésével.
 Kollár Norbert – Kiskunhalas
 

Miért jelent-
keztél, illetve 
vállaltad a kép-
zést?
A jelentkezésem 
erre a programra 
úgy történt, hogy 

az én igen kedves Szabó Zoltán kollégám, 
aki egyébként a MOSZ szerencsi tagcso-
portjának a vezetője, megkeresett és el-
mondta, hogy lesz egy ilyen képzés, és ő 
úgy gondolta, hogy én vagyok az, akit sze-
retne erre a programra delegálni. Monda-
nom sem kell, nem kis meglepetés volt 
ez számomra és nagy megtiszteltetésnek 
tartom, hogy lehetőséget kaptam hivatá-
som legnagyobb képviselőivel eltölteni ezt 
a három napot.
Voltak-e előzetes elvárásaid a képzés-
sel kapcsolatosan?
Tulajdonképpen konkrét elvárásaim nem 
voltak, de ha lettek volna, a tapasztala-
taim alapján azt kell, hogy mondjam, hogy 
a képzés valamennyi programja elváráso-
kon felüli volt.
Kaptál-e valamilyen plusz információt, 
amit fontosnak tartasz!
Rengeteg ilyesmit tudnék sorolni, szá-
momra az egész képzés csak újdonságok-
ból állt. Amit nagyon lényegesnek tartok, 
a kommunikációval kapcsolatos foglal-
kozások során sok olyan dolog szóba ke-
rült, amit egy szakszervezet oldaláról néz-
ve más értelemmel kell tudomásul venni. 
Én személy szerint ezeket a dolgokat tar-
tottam nagyon lényegesnek, hogy milyen 
módon tudom a szakma érdekeit mások 
szemével nézve is kiemelni.
Mi tetszett legjobban a rendezvé-
nyen?
A szakszervezeti vezetőink részletes és 
lényegre törő prezentációi, valamint az a 
közvetlenség, amivel fogadtak minket, és 
ahogy ebbe a három napba sűrítve meg-
tettek mindent azért, hogy azt a tudást il-
letve tapasztalatot, amivel rendelkeznek, 
maradéktalanul megosszák velünk.
Hogy érzed, az itt elhangzottakat tu-
dod-e hasznosítani a tagcsoportod-
nál?
Teljes mértékben azt tudom mondani, 
hogy amit itt elméleti síkon el tudtam sa-
játítani a szakszervezeti munkával kapcso-
latban, azt a gyakorlattal ötvözve nagyon 
jól tudom majd hasznosítani.
Ezek után vállalnál-e funkciót a MOSZ-
ban?
Természetesen igen, ugyanis ez a képzés 
segített komolyabb megvilágításba helyez-
ni azokat a problémákat, amikkel szemben 
fel kell lépni azért, hogy a mozdonyvezetői 
hivatást érdemben meg tudjuk védeni.
Elégedett voltál-e a rendezéssel, aján-
lanád-e másoknak is a részvételt?
Igen, mind a program lebonyolítása, mind 
a szakszervezeti vezetőink hozzáállása azt 
tükrözte, hogy komoly céljaik vannak az 
érdekképviselet jövőjét illetően, és velük 
együtt mind azon voltunk/vagyunk, hogy a 
mozdonyvezetőket csak a legjobbak képvi-
seljék ugyanúgy, mint ahogy eddig is. Min-
denkinek azt tudom mondani, hogy érde-
mes egy ilyen képzésen részt venni, mert 
máshol nem jut lehetőség ilyen gondos 
részletességgel megismerni a szakszer-
vezeti munka lényegét. És azt is meg kell 
említenem, hogy a program szervezői egy-
től egyig tök jó fejek.
 Kucsinka Attila – Szerencs

Megkérdeztük… 
Az alábbi öt fiatalembert arra kértük meg, hogy mondja el véleményét a 2010. március 9-11 között, Budapesten, a ve-
zérigazgatóság szomszédságában megtartott utánpótlásképzésről és számoljon be az ott kapott élményeiről. Azt talán 
előzetesen megállapíthatom, hogy az ilyen képzéseken a szokásos pozitív visszhang érezhető a válaszokon, amely azt 
igazolja, hogy a képzésnek nagyon is van létjogosultsága, de bizonyosodjon meg róla mindenki a saját olvasatában! Gyüre Ferenc
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Utazási költségtérítés
2010. május 01-jén lép hatályba a munkába járással kapcsolatos 
utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ukorm.), amellyel együtt hatályát veszti az 1993. 
májusától alkalmazott azonos tárgyú jogszabály.
Az Ukorm. hatálya elsődlegesen a Munka Törvénykönyve és a Köz-
alkalmazotti Törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és munka-
vállalóra terjed ki, míg a speciális szolgálati jogviszonyokra csak 
akkor, ha nincsen eltérő jogszabályi rendelkezés.
A könnyebb alkalmazhatóság érdekében több és pontosabb foga-
lom meghatározást ad a jogalkotó, az Ukorm. rendelkezéseit pe-
dig már az Európai Gazdasági Térség államainak polgáraira is ki-
terjesztik. 
Az Ukorm. a vasúti, az elővárosi vasúti, és a távolsági busz közleke-
dés mellett kiterjeszti a „támogatott” közlekedési eszközök körét a 
menetrend szerint közlekedő hajóra, kompra és révre. A légi közle-
kedési járművet is ide sorolja a jogalkotó, de csak abban az esetben, 
ha hazautazás céljából veszi igénybe a munkavállaló - az Ukorm. al-
kalmazásában a hazautazás, a tartózkodási helyről legfeljebb he-
tente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazást jelenti. 
A napi munkába járással és a hazautazással kapcsolatos költség-
térítés mértéke a bérlet vagy menetjegy árának legalább 86 %-a, 
de 2010-ben ez legfeljebb 30.000,-Ft havonta. A 2011. évtől ez 
az összeg, az előző évben irányadó összegnek a KSH által a meg-
előző évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnö-
vekedés mértékével növelt összege.  
Az Ukorm. értelmében - többek között - akkor jár a személyi jö-
vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti 9,-Ft/km 
gépjármű költségtérítés, ha a munkavállaló lakóhelye és mun-
kavégzési helye között nincsen közösségi közlekedés, valamint a 
munkavállaló a munkarendje miatt nem vagy csak hosszú vára-
kozással tudná igénybe venni a közösségi közlekedést. Ebben az 
esetben az az időtartam számít hosszú várako-
zásnak, amely a munkavállaló személyi, családi 
vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytala-
nul hosszú és az utazási időt meghaladja.  
Mellékelten csatoljuk a teljes jogszabályszöveget. 

dr. Király György s.k.

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítésről
A Kormány a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tör-
vény 153. § (2) bekezdésében - e rendelet 6. § (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések vonatkozásában a foglalkoztatás elősegíté-
séről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
43. § (4)-(5) bekezdésében, a területfejlesztésről és a területren-
dezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) és k) 
pontjában, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szó-
ló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében, az egyes jog-
szabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésé-
ről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében - foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:
1. § 
(1)  A rendelet hatálya kiterjed a Munka Törvénykönyvéről szóló 

1992. évi XXII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra 
és munkavállalóra.

(2)  Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában e rendeletet 
megfelelően alkalmazni kell a köztisztviselők jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalma-
zásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az ügyészségi szolgála-
ti viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi 
LXXX. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogvi-
szonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltató-
ra és munkavállalóra.

2. § E rendelet alkalmazásában:
a) munkába járás:

aa)  a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózko-
dási hely, valamint a munkavégzés helye között munka-
végzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve 
átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvaló-
suló napi munkába járás és hazautazás, továbbá

ab)  a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodá-
si hely, valamint a munkavégzés helye között munkavég-
zési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, 
amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét - annak 
földrajzi elhelyezkedése miatt - sem helyi, sem helyközi kö-
zösségi közlekedéssel nem tudja elérni;

b)  napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és 
a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől 
függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visz-
szautazás;

c)  hazautazás: a tartózkodási helyről - a munkavégzés rendjé-
től függően - legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő 
oda- és visszautazás;

d)  lakóhely: annak a Magyar Köztársaság, vagy az Európai Gaz-
dasági Térség állama (a továbbiakban: EGT-állam) területén 
lévő lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve 
amelyben életvitelszerűen lakik;

e)  tartózkodási hely: annak a Magyar Köztársaság vagy az EGT-
állam területén lévő lakásnak a címe, amelyben a munka-
vállaló - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - 
munkavégzési célból ideiglenesen tartózkodik;

f)  munkavállaló: a magyar állampolgár és az EGT-állam polgá-
ra;

g)  hosszú várakozás: az az időtartam, amely a munkavállaló 
személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel arány-
talanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt 
meghaladja.

3. § 
(1)  A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szol-

gáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazá-
si kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási ked-
vezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel 
csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)-(3) bekez-
désben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló

a)  belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. 
kocsiosztályán,

b) helyközi (távolsági) autóbuszjáraton,
c) elővárosi buszon, HÉV-en,
d)  menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven
utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából 
légi közlekedési járművet vesz igénybe.

(2)  A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos 
költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás 
ellenében azok árának legalább 86%-a.

(3)  A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költség-
térítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellené-
ben azok árának legalább 86%-a, legfeljebb havonta
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a) 2010-ben 30 000 forint,
b) 2011-től minden évben az előző évben irányadó összegnek 
a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző évre megállapí-
tott és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértéké-
vel növelt összege.

(4)  A hazautazással kapcsolatos költségtérítés e rendeletben 
meghatározott felső korlátjának a tárgyévre vonatkozó mérté-
két a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 2011-től kezdő-
dően minden év január 25-ig hivatalos lapjában közzéteszi.

4. § 
A munkavállaló részére a személyi jövedelemadóról szóló törvény-
ben munkába járás költségtérítése címén a jövedelem kiszámítá-
sakor figyelembe nem veendő - a 3. §-ban nem említett - térítés 
akkor jár, ha

a)  a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a 
munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;

b)  a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú vá-
rakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;

c)  ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fo-
gyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a 
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem ké-
pes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt 
az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 139. § 
(2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója biztosítja.

5. § 
A munkáltató a 4. § c) pontjában említett munkavállaló esetében 
a közigazgatási határon belül történő munkába járást is e rendelet 
szerinti munkába járásnak minősítheti.
6. § 
(1)  E rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján 

lép hatályba.
(2)  Hatályát veszti

a)  a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szó-
ló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet,

b)  a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. 
konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetű-
ek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott 
munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkozta-
tásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében a 
„78/1993. (V. 12.)” szövegrész,

c)  a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasz-
nálásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) 
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében a „78/1993. (V. 12.)” 
szövegrész,

d)  a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó tá-
mogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról 
szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 2. §-ában a „78/1993. 
(V. 12.)” szövegrész,

e)  a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és 
kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásá-
nak részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-
SZMM együttes rendelet 4. § (2) bekezdésében a „78/1993. 
(V. 12.)” szövegrész.

(3)  A rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a (2) 
és ez a bekezdés.

7. § 
A munkavállaló a munkába járás címén járó utazási költségtérítés 
igénybevételével egyidejűleg nyilatkozik a lakóhelyéről és a tartóz-
kodási helyéről, valamint arról, hogy a napi munkába járás a lakó-
helyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e.

Központi Üzemi Tanács
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 

Központi Üzemi Tanács 
(KÜT) hírei

A KÜT márciusi ülésére 2010. március 16-án került sor. Az ülés 
elején a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Felügyelő Bizottságába (FEB) törté-
nő delegálás kapcsán véleményt nyilváníthattak a szakszerve-
zetek. 
A véleményezés jogával két szakszervezet élt. A Mozdonyveze-
tők Szakszervezete (MOSZ), melyet Kiss László úr a MOSZ el-
nöke, valamint a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szoli-
daritás, mely szervezetet Bárány Balázs úr érdekvédelmi alelnök 
képviselt. 
A véleménynyilvánítás előtt Kiss László, mint a Felügyelő Bizott-
ság jelenlegi tagja tájékoztatta a testületet a FEB-ben végzett 
munkájáról, majd elmondta, most nem áll módjában a MOSZ 
véleményét a delegált személyről közölni, mivel a MOSZ küldött-
közgyűlése csak másnap dönt a személyt illetően. 
Bárány Balázs úr miután hízelgett egy kicsit a mozdonyveze-
tő társadalomnak Kiss Lászlót a MOSZ elnökét javasolta a FEB 
tagjának. 
A két szakszervezeti vezető távozása után a KÜT rátért a továb-
bi napirendi pontok tárgyalására. A munkáltató képviseletében 
jelen volt Szűcs Lajos humán igazgató úr, Nyárádi Lászlóné úr-
hölgy a társaság emberi erőforrás biztosítás vezetője, Pénzes 
Dávid működtetés támogatás vezető úr, valamint Pinczés Ilona 
úrhölgy HR szakértő.

Szűcs úr részletesen tájékoztatta a testületet a MÁV-TRAKCIÓ 
Zrt. 2009. évi létszámhelyzetének alakulásáról, valamint a 
2010. év létszám tervezetéről. Humán igazgató úr a napirend-
nek megfelelően elmondta, vizsgálják annak lehetőségét, ho-
gyan lehetne foglalkoztatni a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat. 
Szűcs úr beszélt még a lelki sérüléses traumás balesetben 
szenvedők rehabilitációjára tett vállalati kísérletekről, valamint 
a 203/2009-es kormányrendeletről, mely az időszakos orvosi 
vizsgálatok lebonyolításáról rendelkezik. 
Pinczés Ilona tájékoztatója alapján elmondható Társaságunknál 
gördülékenyen működik a szociális, illetve temetési segélyek el-
bírálása és folyósítása. A fizetési előlegek terén hasonló a hely-
zet. 
A Központi Üzemi Tanács március 24-én ismételten ülésezett és 
miután írásban megkapta a MOSZ véleményét a FEB delegálás-
ról, döntött a munkavállalói FEB tag személyéről. 
A döntés értelmében a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Köz-
ponti Üzemi Tanács Kiss László urat, MOSZ el-
nökét delegálja munkavállalói tagként a MÁV-
TRAKCIÓ Zrt. Felügyelő Bizottságába.

 Bordás Imre
 KÜT elnök
 
___________________________________________________

MÁV-TRAKCIÓ 
Vasúti Vontatási Zrt. 

Központi Üzemi Tanács
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60. 

Telefon: 06 30 203 16 52 
E-mail: mavtr.kut@gmail.com
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0. Mozdonyvezetők Országos Találkozója

Budapest, 2010. július 3-4.
 

Nagy bizalommal tölt el minket, hogy lehetőséget 
kaptunk az idei MOT megrendezésére. Persze szá-
mos feladattal jár mindez, de reméljük, hogy a részt-
vevőknek a helyszín, a programok maradandó és po-
zitív élménnyel fognak szolgálni. Egerben tartalmas 
hétvégét tölthettünk el, s nem titok, akkor, mint kriti-
kusok (a maga pozitív értelmében) is kíváncsiak vol-
tunk az eseményre, s azon igyekszünk, hogy idén se 
érjen senkit csalódás.

Az első feladatunk a helyszín kiválasztása volt, s ta-
lán majd megerősítetek ebben, a lehető legjobb 
helyre tettük le voksunkat, mégpedig a Budapesti 
Műszaki Egyetem területére, ahol a szállás, a Bál és 
a MOSZ Kupa is centralizáltan kap helyet. Lehetőség 
lesz idén is plusz éjszakai szállás (péntek és/vagy va-
sárnap) rendelésére, de ezen igényeket időben kér-
jük majd jelezni.

Budapest magában hordozza a színvonalas programok, szórakozási lehetőségek százait. Rivalizálni és felülmúlni 
egyetlen korábbi rendezvénnyel se szeretnénk, programjaink viszont a hagyományokhoz így is igazodnak majd. 
Bár Tokaj, vagy a Szépasszony völgye hangulatát nehéz lesz felülmúlnuk, de bízunk benne, hogy Budafok pince-
rendszere és borkultúrája mindenki számára okozni fog néhány meglepetést, kellemes ízt, aromát és természete-
sen jó időtöltést a Borkatakombákban.

Hogy mégis maradjunk a közlekedés mellett, s ne múljon vasút nélkül se az idő, a 
Vasúttörténei Park vár minket, ahol kis nosztalgiára (illetve hétköznapi valóságra) 

nyílik betekintése az érdeklődőknek (http://www.mavnosztalgia.
hu/hu/special/swf1), emellett városnéző hajókázás áll szolgálatá-
ban majd a szórakozni vágyó vendégeinknek.

Igény és jelentkezés, valamint 10.350 Ft/fő (repülő és BKV jegyek összköltsége) előzetes befizetése mellett 
szombat délután Budaörs - Visegrád - Budaörs viszonylatú sétarepülésre lesz lehetőség. 

A Dunakanyar madártávlatból a világ egyetlen még repülő LI 2-ről szemlélve, 
ilyen kedvezményes áron pláne felejthetetlen élményt jelenthet.

 A 19 fő utast szállító gép csak teljes kihasználtság esetén száll fel, de akár többször is a délután folyamán.

A pontos részletekről később adunk tájékoztatást.

BP-DÉLI Tagcsoport
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Területi hírek 
Budapest – Centrum
Mozgalmas hónap áll mind mögöttünk, mind előttünk. Min-
denki által ismert már a helyzetünk és a szándékunk a Helyi 
függelék(ek)kel kapcsolatban. Sajnos még nem sikerült megköt-
ni (remélem ekkorra már ez nem így lesz), de mi azon vagyunk, 
hogy ne kerüljön arra a sorsra, mint az Üzemi Rendünk…
A gond csak az, hogy a munkáltatói magatartás, illetve hoz-
záállás - amit a javaslatuk is híven tükröz - csak további plusz, 
meg nem térített költségeket, figyelembe nem vett távoléti 
időket eredményeznének a mozdonyvezetők részére. Szerin-
tem azt hiszik, ha tavaly augusztusban ilyen simán „bevállal-
tuk” a gazdasági megszorítások miatti KSz módosítást, akkor 
most is - igazi indokok nélkül - majd simán feladjuk a jogainkat, 
érdekeinket a szó szerinti semmiért. Egyet nem szabad sen-
kinek elfeledni! Nálunk tavaly szeptemberben is luftot rúgtak, 
bár sosem fogják se be-, se elismerni. Csináltak vele viszont 
bőven pluszmunkát a vezénylő kollégáknak…
Van hatályos KSz a Trakciónál, ergo van általános szabály/
ozás/ - szinte mindenre. Be kell tartani és tartatni az új HF(-ek) 
megkötéséig is, ennyi! Ez úgy látszik jelenleg (III.2.), hogy konflik-
tussal fog járni, mert a munkáltató nem akarja kifizetni - a HF 
nélküli foglalkoztatással járó költségeket sem /lásd KSz 35.§ 
(1) és 58.§ (6)/, pedig az idő pénz - nekünk is! Nem szabad 
hagyni azt a sok esetben szakmaiatlan és humánusnak egyál-
talán nem nevezhető támogatást, amit a különböző szintű tár-
gyalásokon képviseltek - még érdekképviseleten keresztül is - a 
mozdonyvezetőkkel szemben. Reménykedem, hogy a diktátu-
moktól és (szándékos?) értetlenkedéstől eljutunk a hatékony és 
eredményes tárgyalásokig (nálunk látszott már valami remény-
sugár erre, legalább is a formalitásokat tekintve március 9-én) 
és ezen keresztül a megállapodásig, amely nem okoz majd csa-
lódást a kollégáknak és ezzel együtt családjaiknak sem.
Március 1. és 19. között került sor Bp. Déli, Ferencváros és 
Keleti „FTH”  mozdonyvezetőinek időszakos vizsgáztatására - a 
szebb időket is megélt - Istvántelken /KSz 35.§ (1)!/. Köszönet 
a lebonyolításban résztvevőknek! A statisztikát hagyjuk, a ta-
nulságokat meg - közösen reméljük - minden érintett levonja. 
Voltak azért további kellemes dolgok is! Az utánpótlás-képzé-
sen részt vett tagjaink jónak és fontosnak ítélték a MOSZ köz-
pont által szervezett 3 napos programot, bízunk abban, hogy 
hasznosítani is tudják majd megszerzett ismereteiket, tapasz-
talataikat a tagcsoporti választások után.
A 17-i rendkívüli Kongresszus Határozata alapján elváltak útja-
ink Esztergom tagcsoporttól, akik tagcsoporti döntésük értel-
mében (hagyományőrzően) visszakerültek Bp. Nyugathoz. A Kül-
döttgyűlés alatt szó szerint vérüket adó kollégáinknak (mind a 
25 küldöttnek) külön köszönet ismét és én kérek elnézést, ha 
pont közülük valakinek nem jutott volna a - valamelyik halmazálla-
potú - kalóriapótlásból más kollégák halmazállapot változtatása 
miatt (volt, ami köddé vált ugyanis). Március 24-én - a valóban 
rendkívüli Küldöttközgyűléssel egy időben – rendezték meg Fás-
kerti Tibor és Pomázi Lajos nyugdíjba vonult ferencvárosi moz-
donyvezető és felvigyázó kollégáink jó hangulatú búcsúztatóját. 
Kívánunk nekik hosszú, egészségben töltött aktív éveket!
A sort megkezdve területünkön, a hó végén 29-31. között tar-
tották a MOSZ tagcsoporti választásokat Fe-
rencvárosban. Eredményéről a jövő hónapban 
tudok majd beszámolni, remélem lesz majd 
rá hely a megkötött HF ismertetése mellett.
 Csallos Tamás
 területi ügyvivő

Debrecen – Kelet 
Az elmúlt hónap híreit a Helyi Függelékkel zártam és most 
azzal nyitom ezt az írást is. Jelen pillanatban még nincs he-
lyi függeléke a Debrecen TVSZK-nak, de ez nem a MOSZ tár-
gyaló delegációján múlott! Ez ideig három tárgyalási napon va-
gyunk túl és több elektronikus egyeztetést is végrehajtottunk, 
de megállapodás, az nem született. Sajnálatosnak találjuk azt 
az álláspontját a munkáltatónak, amit jelenleg képvisel, de azt 
bizonyosra mondhatom, hogy amit nem tudott elérni a munkál-
tató a Kollektív szerződés megkötésekor, azt nem fogja tudni 
keresztülverni a helyi megállapodások megkötésekor sem! Je-
lenleg úgy látjuk, hogy a HF megkötésének egyik gátja a „mű-
ködéstámogatói szervezet” áldásos tevékenysége, amely már 
a vidéki helyszíneken „segíti a tábornokokat”. Szerintünk már 
régen lenne Helyi Függelék (mindkét fél számára elfogadható), 
ha hagynák a központvezetőt a saját kedve, tudása, érdeke 
szerint tárgyalni és megállapodást kötni! Többször írtam már, 
hogy nem hagyják a TVSZK vezetőit dolgozni és olyan emberek 
akarják a helyi megállapodásokat megkötni akiknek „szellen-
tésük” sincs arról, hogy mi a vontatásszolgáltatás, mi a vas-
út. Azt azért ne gondolják a „humán” munkatársak, hogy lehet 
zsarolgatni a munkavállalókat és ezzel mindenki önként nyomja 
hurokba a fejét! Talán egyszer őszintén kellene tájékoztatni a 
vezérigazgatót is, nem pedig csúsztatásokkal teli információt 
szolgáltatni részére és nem éleződne egyre jobban ki a munka-
ügyi konfliktus, de ezt majd külön írásban összefoglalom.
A munkáltató törvénytelenül megtagadta a KSZ 35.§. (1) és az 
58.§. (6) bekezdésében rögzített utazási idők elszámolását és 
kifizetését. Arra kérek minden érintett munkavállalót a terüle-
tünkön, hogy kezdjen egyéni jogvitát és adjon írásbeli felhatal-
mazást a MOSZ részére a képviselet gyakorlására! Az azért 
nem állapot, hogy a munkáltató ilyen zsarolással kényszerítse 
ki az érdekképviseleti szervektől az aláírását az előnytelen HF 
megkötésére. Ha az egyeztetések nem vezetnek eredményre 
a Munkaügyi Bírósághoz fordul a területünk, mégha ez nem is 
tetszik a vezérigazgató úrnak. Lehetősége lett volna elkerülni, 
csak be kellett volna tartanai (tarttatnia a saját embereivel) a 
megállapodásokat, amiket a KSZ testesít meg (hiszen egyér-
telműen le van írva, hogy mire jogosult a munkavállaló), de ha a 
munkáltatónak jobb a konfliktus a békés megoldásokkal szem-
ben, akkor hajrá!
A terület tagcsoportjainál május első felében lesznek megtart-
va a kongresszust megelőző tagcsoporti választások. Záhony-
ban május 3-7 között, Mátészalkán május 6-7, míg Nyíregyhá-
zán május 10-től lehet voksolni. Arra kérem a tagságot, hogy 
minél nagyobb létszámban járuljanak az urnához és szavaza-
tukkal támogassák az arra alkalmas személyeket!
Nyíregyháza tagcsoport május 8-án tartja a tavaszi horgász-
versenyét, amelyre most is meghívást kapott a záhonyi tag-
csoport horgászatot kedvelő tagsága, így közös szervezésben 
zajlik a verseny Nyíregyháza - Oroson, az Erdélyi Major hor-
gásztavon. Jelentkezési határidő április 30.
Területünkön június 13-án kezdődnek a vizsganapok Nyíregyhá-
zán és július elsején zárul Záhonyban. Június 13-14-15 gyakor-
ló nap Nyíregyházán, majd 16-17-18 és 21-22-23 vizsga ugyan-
itt. Ezt követően gyakorlónap Záhonyban 25-26, majd vizsga 
28-29-30 és július 01!
Március 19-én lezajlott a MOSZ kupa „D” csoportjának első na-
pi selejtezőköre Záhonyban. Az idő aznap kedvező volt a sza-
badtéri sportra, de sajnos azon a héten kétszer is volt hó a 
keleti országrészben így egy kissé mély volt a talaj, hiszen előt-
te való napon tolták le a pályáról a havat! Mindettől eltekintve 
szerencsésen lezajlottak a meccsek és kialakult a pillanatnyi 
állás, amit ezennel közzéteszek.
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Miskolc 10 pont 18 rúgott és 2 kapott gól
Záhony 9 pont 16 rúgott és 7 kapott gól
Szentes 7 pont 18 rúgott és 6 kapott gól
Hatvan 3 pont 4 rúgott és 23 kapott gól
Vésztő 0 pont 4 rúgott és 22 kapott gól

Folytatás április 7-én, Miskolcon.
 Gyüre Ferenc 
 területi ügyvivő

Budpest – Kelet
Az előző év nagy nyugdíjazási hullámában a Bp kelet területről 60 
kolléga vonult nyugdíjba. Ők a MOSZ és a MÁV TRAKCIÓ között 
kötött megállapodás alapján a régi feltételekkel tették ezt. Ezért 
az elmúlt időszakot a területen a nyugdíjas kollégák köszönté-
se,  búcsúztatása jellemezte.
Balassagyarmaton a nyugdíjba vonult 4 kollégát még utolsó mun-
kanapjukon köszöntötte a tagcsoport vezetése és a többi moz-
donyvezető kolléga, hagyományosan színvonalas bulival.
Salgótarjánban 7 kollégát köszöntöttek az eresztvényi Salgó ho-
telben megrendezett kis ünnepség keretében. Az eseményen 
részt vettek a füleki mv. kollégák is.
Cegléden 9 kolléga vonult nyugdíjba. Őket köszöntötte a többi kol-
léga, illetve a tagcsoport vezetése a minden évben megrende-
zésre kerülő mozdonyvezetői vacsorán.
Hatvanban is megemlékeztek a nyugdíjas kollégákról Itt 10 kol-
léga vonult nyugdíjba. Étteremben volt a vacsorával egybekötött 
est.
Szolnokon 170 fő részvételével rendezték meg a mozdonyveze-
tők farsangi bálját. A bál itt is a 28 nyugdíjas kolléga köszöntésé-
vel kezdődött, és tartott egészen hajnalig.
Az, hogy a kollégák éltek a lehetőséggel, és kérték nyugdíjazásu-
kat nagyon nagy mértékben javította a maradó mozdonyvezetők 
foglalkoztatás biztonságát! KÖSZÖNET érte! Hosszú, jó egész-
ségben eltelt nyugdíjas éveket kívánok minden kedves Kollégá-
nak.
Várhatólag május 1-jén ismét nagysikerű immár nemzetközi moz-
donytalálkozót tartanak Balassagyarmaton ill. Szécsényben. A 
rendezvényre szóló meghívót adott át a tcs. vezetője Szabadkán 
a szerb illetékeseknek.
A kongresszusi év keretében a ceglédi tagcsoportnál megtörtén-
tek a vezetőségi választások. Vezető ügyvivő Kemenczei László 
kolléga lett. A két ügyvivő pedig Murár Imre, és 
Lukácsi Tamás mv. kollégák lettek. Munkájukhoz 
sok sikert kívánok. 
Az előző vezetőség sokéves szakszervezeti mun-
káját köszönöm a ceglédi kollégák nevében is.
 Velkei Béla
  területi ügyvivő

Debrecen
Mint az várható volt, a Munkáltató mindent bevet a KSZ He-
lyi Függelékeivel kapcsolatos tárgyalásokon. Az álláspontok nem 
hogy közelednének, hanem egyre jobban távolodnak. Mi az oka, 
egyszerű a válasz. A hatékonyság, gazdaságosság álarca mö-
gé bújva, mimnél több munkaidőt megspórolni a munkavállalók-
tól. Jogosan, a munkáltató érdekében eltöltött munkaidőket, fi-
zetés mentessé tenni. Ilyenek például az önköltségi utak, úti idő 
elszámolások. Több Helyi Érdekegyeztető ülésen vagyunk túl és 
az világos, hogy az a cél, hogy bármelyik mozdonyvezető, függet-
lenül attól, hogy mi a telephelye, bárhol jelentkezhessen fel és le 
szolgálatba. Természetesen ehhez mi nem tudunk hozzájárulni. 
Az egyeztetés folyamatos, és remélem mihamarabb megtudunk 
állapodni. Hasonló a helyzet az MVSZ Helyi Függelékével is, ha-

bár ott kevesebb a  nézetkü-
lönbség. 
A tagcsoport vezetősége 
tagcsoporti fórumot rende-
zett március 10-én a szokott 
fogadó napon. Az érdeklő-

dők először meghallgathat-
ták tőlem a múlt évi gazdasá-
gi beszámolót, ahol szó volt 
a különböző programok el-
számolásairól, a tagcsoport 
gazdasági helyzetéről és a 
tárgy év költségvetési tervéről. Ezután Szegedi Zoltán tartott 
egy négy évet lezáró beszámolót a tagcsoport  életéről, az el-
ért eredményekről, megvalósult programokról. Megköszönte a 
tagok bizalmát, és sok sikert kívánt a választások utáni vezető-
ség munkájához, hisz a következő fogadó nap, már a választá-
sok után lesz.
Március 15-én  a Debrecen MOSZ  focicsapatát egy jótékonysági 
labdarugó gálára hívták meg Nyírbátorba, ahol egy négy éves be-
teg kislánynak Apagyi Barbarának szerveztek gyűjtést gyógykezelé-
sére. A csapat a harmadik helyen végzett a focigá-
lán, de azt hiszem jelen esetben nem az eredmény 
volt a fontos, hanem a részvétel, és örültünk hogy 
mi is hozzájárulhattunk a gyűjtéshez. Kívánunk 
erőt és kitartást a kislánynak és családjának a be-
tegséggel vívott harcban. Nemes Zsolt

Miskolc
Az elmúlt egy hónap alatt sok víz folyt le hazánk folyóin. E ha-
sonlattal élve, helyzetünket is értékelhetném, de nem biz-
tos, hogy teljes mértékben fedné a valóságot, de az is lehet, 
hogy a „sok víz” nem igazán érzékelteti a kellő mennyiséget.                                                                                               
A február 25-i ÜT ülésen beszámolót hallhattunk a tavalyi év ala-
kulásáról. Mondanom sem kell, hiszen mindenki érezte a saját 
bőrén, hogy nem a legideálisabb év volt 2009. A túlóra csökke-
nés az előző havihoz képest -9,43% volt. 584 óra állásidő lett 
betervezve március hónapra.  Szóvá tettük az ülésen, hogy du-
nántúli kollégák járnak a területünkön (BÉM- Hegyeshalom), s jó 
lenne, ha ezeket a vonatokat, legalább Budapestig, és vissza a mi 
mozdonyvezetőink továbbítanák! Erre azt a választ kaptuk, hogy 
„erővel vonatot elvenni nem lehet”.
Március 5-én került sor a HÉT ülésére. Hasonló beszámolót hal-
lottunk, mint az ÜT-n, de már pozitívumként hallhattuk, hogy áp-
rilistól az állásidő alkalmazása várhatóan teljes mértékben meg-
szűnik. Bízunk benne, hogy így is lesz! Március hónapban 584 
esetben került sor állásidő alkalmazására, ami cca 5000 órát 
jelent.
Mielőtt rátértünk volna a helyi függelékünk tárgyalására, meg-
kérdeztem főnökünket, hogy mi az igazság abból, hogy mis-
kolci mozdonyvezetők vonalismereti úton vesznek részt Bp-
Hegyeshalom között? Válaszul azt mondta, „olyan embereket 
kellett keresni, akik bevállalják ezt a foglalkoztatást,  és egyéb-
ként is csak Bp. ötletét másoltuk le”. Egyébként, az egyik mun-
kavállaló kereste meg a munkáltatót, pontosabban a „humánt” 
(?????), egy listával, hogy az azon szereplő nyolc fő, hajlandó 
kiszerződni a KSZ alól, s egyéni munkaszerződés módosítás-
sal hajlandóak önköltségi út  nélkül Bp-en jelentkezni, s a he-
gyeshalmi vonalismeretet ily módon megszerezni. A főnökünk 
elmondta, hogy örült a megkeresésnek, mert ebből minden-
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ki (!!!) hasznot húz. „A lényeg: a vonalismeret egy ügy, ezt nyil-
ván másképp is meg lehet játszani! Csinálhatnánk másképp is, 
csak az sokkal tovább tartana. Minden aprót meg kell fogni.”                                                                                                                           
Kin is fogják meg azt az aprót? Ki húz hasznot belőle? Minden-
ki? Ha én megkeresem a munkáltatót, hogy csináljunk vonalisme-
retet Lőkösházára, akkor oda is megcsináljuk? Hiszen onnét is 
közlekednek vonatok. Nem értem, hogy akkor most ki keresett 
meg kit? Ezek után mégiscsak lehet „erővel vonatot elvenni”?                                                                                                                                        
A parttalan vita után persze, amikor is a KSZ Helyi Függelékére 
került a sor, az, aki kiszerződik a KSZ alól, nyugodt szívvel írta 
volna alá a helyi függeléket. Azt gondolom ez is elgondolkodtató! 
A felelősség ebben is, mint oly sok dologban a MOSZ-é! Van, aki-
nek csak az a lényeg, hogy a neve ott szerepeljen, mint aláíró. Az, 
hogy a későbbiekben úgysem fogja betartani, az meg mit sem 
számít. Azt meg, hogy valami önálló véleménye lenne, azt meg 
el sem lehet képzelni. A Helyi Függelék egyébként nem került alá-
írásra, mert a munkáltató, néhány a MOSZ által tett javaslatot, 
jóváhagyás nélkül nem írhat alá. Arról meg ne is beszéljünk, hogy 
még további módosító javaslataink is lesznek, mivel egy új hely-
zet állt elő Miskolcon, a változó helyre történő foglalkoztatás al-
kalmazásával.
Március 18-án Bihari Lajos Úr, Gazdasági Vez. Ig. Helyettes, elő-
adást tartott a TRAKCIÓ Zrt. 2009-es évéről, s a jövő kilátásairól.  
A MOSZ képviseletében hatan vettünk részt a tájékoztatón. Va-
lószínűleg, mire e sorok megjelennek, a „road-show” az egész or-
szágot bejárja. Az elhangzottakat nem tisztem, s nem is kívánom 
kommentálni. Végezetül, csak annyit jegyzek meg, hogy remélhe-
tőleg a TRAKCIÓ Zrt. soha többé nem kerül ilyen 
mély kátyúba, hogy azt ismételten a mozdonyve-
zetőknek kelljen kihúznia! 
Balesetmentes munkavégzést!
 Laczai Lajos  
 területi ügyvivő

Szeged 
Szegeden 2010. március 5-én megkötöttük a Kollektív Szerződés 
Helyi Függelékét. A megállapodást négy alkalommal tárgyaltuk a 
munkáltatóval. Először február 5-én a HÉT ülésén került szóba a 
Helyi Függelék, de mivel írásos előterjesztést nem tett a munkál-
tató, ezért megállapodtunk abban, hogy február 19-én folytatjuk 
írásos javaslat birtokában. Mivel 19-e előtt megkaptuk a munkál-
tató javaslatát, így előre lehetett látni azon szándékát, hogy a je-
lentkezési helyeket jelentősen bővíteni kívánja. Valamint a két szol-
gálat közötti pihenő időt 12 órában kívánja megállapítani, haza és 
visszautazási idővel együtt, egy kicsit sajátosan értelmezve ezzel 
a lakáson töltött pihenő idő fogalmát. A MOSZ részéről javaslattal 
nem éltünk valamint kinyilvánítottuk, hogy számunkra a 2009-en 
érvényes Helyi Függelék elfogadható, nem szeretnénk rajta vál-
toztatni. Elkezdtük a tárgyalást, amire a munkáltatónak a vezér-
igazgatóságból, a MOSZ-nak a központból érkezett segítsége fel-
sőbb vezetők személyében. Folyamatosan haladtunk a tárgyalással 
mire elértünk a fent említett két pontig, ahol jelentős volt a nézet-
különbség, de azt mindannyian elfogadtuk, hogy a két szolgálat kö-
zötti pihenő időre akkor térünk vissza, ha a jelentkezési helyekben 
megállapodtunk. Ezért ekkor már csak a jelentkezési helyekkel 
foglalkoztunk, de mivel a munkáltató javaslatában semmiféle kor-
látozás nem volt, az általa kijelölt helyek (telephelyenként 5-6) min-
denkire egyformán vonatkoztak. Így kialakult az a helyzet, hogy 
szinte minden munkavállaló, lakóhelyüktől nézve akár több mint 
100 km-re is jelentkeztethető lett volna szolgálatba és a feljelent-
kezési helytől számítva akár 100 km-re végezhessen. Ez ilyen for-
mában természetesen elfogadhatatlan volt számunkra, ezért 
megegyeztünk, hogy kidolgoznak egy olyan javaslatot, ahol figye-
lembe veszik a lakóhely és a munkaszerződés szerinti munkavég-

zéses hely távolságát. Valamint olyan szabályokat dolgozunk ki, 
hogy a dolgozó a jelentkezési helyekre el is tudjon jutni és haza is 
tudjon menni, mert nem rendelkezik mindenki gépkocsival. Vala-
mint jeleztük, hogy egyéb fontos szabályok is vannak, amiben meg 
kellene egyeznünk, ha a jelentkezési helyeket bővíteni szeretnék. 
A következő tárgyalást február 26-ra tűztük ki azzal, hogy legké-
sőbb 24-ig megküldik írásos javaslatukat. Az újabb javaslatot meg 
is kaptuk, amiből egyértelműen kitűnt, hogy előző megállapodá-
sunk ellenére szinte semmilyen számunkra fontos szabály nem 
került az élőterjesztett anyagba. Cserébe viszont a jelentkezési 
helyek számát telephelyenként lakóhelyek figyelembevételével 
7-15 jelentkezési helyre emelte, ami elégé furcsa volt, mert egy-
általán nem ebben egyeztünk meg. A 26-án zajló egyeztetésen fel 
is vetettük, hogy eddig a munkáltató azzal indokolta a jelentkezési 
helyek számának emelését, hogy egy bejáró dolgozónak mindegy, 
hogy balra vagy jobbra kell megtennie 20 km, és ha valaki két te-
lephely között lakik félúton nem éri kár, ha itt is ott is jelentkezhet 
vagy a lakóhelyén is jelentkeztethető. Ehhez képest a munkáltató 
javaslatában a helybeli lakost is el kívánta küldeni a szélrózsa min-
den irányába úgy 50 km-es körzetben, valamint már nem csak te-
lephelyeket, hanem állomásokat is megjelölt jelentkezési helynek. 
Viszont semmilyen szabályról nem akart tárgyalni Pl: a kezdés és 
végzés helye egyezzen meg, vagy várakozó helységet biztosítson, 
mert egy tehervonatra nem szeretnénk több órát várni a pero-
non, mivel az általa megjelölt egyes helyeken még forgalmi szolgá-
lat sincs. Vagy miként kell majd a parancskönyveket, utasításokat 
tudomásul venni. Világossá vált, hogy számukra az a fontos, hogy 
a mozdonyvezető minél több helyen kezdhessen és végezhessen. 
Ezért úgy tűnt, hogy mivel a KSZ tárgyalások folyamán nem tud-
tak abban megállapodni, hogy a mozdonyvezetők 80-100 km-es 
körzetben jelentkeztethetők legyenek, ezért megpróbálják ezt a 
Helyi Függelékben a jelentkezési helyek felsorolásánál keresztül-
vinni. Mivel ragaszkodtunk a szabályok kialakításához és rögzíté-
séhez, vállaltuk, hogy e szabályokat megfogalmazzuk és megküld-
jük a munkáltató számára és egy következő egyeztetésen meg is 
állapodhatunk. A következő tárgyalási napnak március 5-ét jelöl-
tük meg. A napi pihenőidő és a jelentkezési helyekkel kapcsolat-
ban a MOSZ írásos kiegészítő javaslatát megtettük. A javaslatban 
a napi pihenőidő esetében az otthon töltött pihenőidő mértékében 
nem változtatunk a tavalyihoz képest, de a haza és visszajutási 
időket a munkáltató kifejezett kérésére kilométer sávozásban ad-
tuk meg. Gyakorlatilag a régi szabályhoz képest semmilyen ér-
demleges változás nem jött létre a szabálymódosításból. A jelent-
kezési helyeknél hét fő szabályt állapítottunk, meg amiben 
próbáltuk volna szabályozni, hogy kire mi vonatkozik, kinél és ho-
gyan kell jelentkezni, minek kell lennie az adott helyen, hogy ugyan-
ott kell végezni ahol a dolgozó kezd, stb. Valamint az adott táblá-
zatokban csak a munkaszerződéses helyeket jelöltük meg jelent-
kezési helyként addig, amíg a szabályokban nincs egyetértés. A 
tárgyalás kezdetén ezeket a szabályokat szóban felvezettük és a 
tárgyaló partnereket tájékozattuk, hogy amint a jelentkezési he-
lyek általános szabályaiban megegyeztünk kijelölhetjük a konkrét 
helyeket is, más formában nem áll módunkban a jelentkezési he-
lyek bővítésében való megegyezés. A munkáltató erre megkér-
dezte, hogy a MOSZ hajlandó-e aláírni saját javaslatát, mert ő vál-
toztatás nélkül alá írja, de ez azt jelenti, hogy Szeged TVSZK 
területén a mozdonyvezetők foglalkoztatása oly mértékben válik 
hatékonytalanná, hogy kénytelen lesz munkát átadni más TVSZK-
nak.  Természetesen hajlandók voltunk ilyen formában a Helyi Füg-
geléket aláírni, mivel az így megkötött szabályok a 2009-ben ér-
vényben lévőkhöz képest az egész területre vonatkozóan egyetlen 
egy változást hozott. Nevezetesen a működő jelentkezési helyek 
száma egyel csökkent. Kelebia a továbbiakban nem lesz jelentke-
zési hely. Valamint felajánlottuk, hogy akár a 2009-ben érvényben 
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ettől a munkáltató elhatárolódót csak a legújabb verziót volt haj-
landó aláírni, ezt is változtatás nélkül. Az aláírásra visszahozott 
HF-el együtt a munkáltató átadott egy tájékoztatót, miszerint a 
megkötött HF miatt a munkáltató kénytelen lesz teljesítményt át-
adni a 120-as és 150-es vonalon. Azt hiszem ez méltó jelképe volt 
a munkáltató hozzáállásának. Ettől függetlenül a Helyi Függeléket 
megkötöttük. Azóta a munkáltató megkezdte a feladatok átcso-
portosítását és nem csak az említett helyeken, hanem arról a te-
lephelyről is, ahol egyébkent tetemes állásidőt fizet ki. Nem is ért-
jük, hogy mivel semmi nem változott és máshol sincs megkötött 
HF, ezért más TVSZK-nál sem lehet hatékonyabb a foglalkoztatás. 
Vajon mivel mással lehetne magyarázni a megtett intézkedése-
ket, mint nyomásgyakorlással. Azt hiszem ez a hiteles változata 
annak, hogy hogyan született meg a Szegedi KSZ Helyi Függelék. 
És végezetül egy két gondolat az egész munkáltatói hozzáállásról. 
Vajon miért kell rövid pihenőidővel visszajönni szolgálatba? Mert 
szerintem a rosszul megtervezett rengeteg rövid hat, hét órás 
szolgálatok miatt. Nem kellene inkább a tervezést átgondolni? 
Egyes helyeken túlóra van, máshol meg állásidő annak ellenére, 
hogy teljesítményt lehetne átcsoportosítani. Vajon miért nem le-

het a teljesítményeket elosztani egyenlően? Azt gondolom a mun-
káltatónak volna még mit tennie ezen a területen és nem annak 
kellene elsődlegesnek lenni, hogy a mozdonyvezetők legyenek ru-
galmasabbak. Egyébként meg, hogy egy mozdonyvezető menyire 
rugalmas, sokban függ, hány helyre van vonalismerete és típusis-
merete, ja de ha ezek hiányára hívjuk fel a munkáltató figyelmét, 
akkor ezek meddő teljesítménynek számítanak, és nem engedé-
lyezik. A munkáltató értelmezésében egy járható út van, hogy a 
mozdonyvezetők jelentkezhessenek le és fel szolgálatba bárhol. 
De, hogy ezt menyire így gondolják, szó szerint szeretnék idézni a 
szegedi Helyi Függelék tárgyalásának emlékeztetőjéből, amit a 
munkáltató megküldött számunkra. MOSZ által megfogalmazó-
dott, hogy a jelentkezési helyek kialakításánál figyelembe kell venni 
az F2-es és E1-es szabályokat is. Válasz: „Munkáltató: A tervezet 
egyáltalán nem sérti a MOSZ által felhívott utasítások rendelkezé-
seit. Az utasítások azt is megengedik, hogy a mun-
kavállaló a forgalmi szolgálattevőnél, illetve nyílt vo-
nalon jelentkezzen.” Hát úgy gondolom, van min 
elgondolkodnunk, ha a munkáltatónk így képzeli a 
jövőbeni foglalkoztatásunkat.
  Szóth Tibor
 VÉRADÁS a Mozdonyvezetők 

Szakszervezete székházában
Sok minden történt már székházunkban az elmúlt néhány év alatt,  de ilyen még nem volt. 
Március 17-én véradásra került sor. A küldöttközgyűlés tagjai közül többen vállalták, hogy 
vérükkel segítik a rászorulókat. A Vöröskereszt zuglói véradó állomásának igen kedves 
munkatársai közel tíz liter mozdonyvezetői vérrel távozhattak székházunkból.
Köszönet a véradóknak!

a vonat végső beállításait és megtörténhessen a szerel-
vény biztosító- és jelzőberendezéseinek olasz vasúti irá-
nyítórendszerhez történő igazítása, majd pedig azok en-
gedélyeztetése. 
A budapesti metrószerelvényeket is gyártó Alstom 
Transport gyáraiban közben a terveknek megfelelően 
halad a további 24 nagyon nagy sebességű AGV sze-
relvény gyártása. 
Az első AGV szuperexpressz, amely a leggyorsabb vonat lesz az európai 
kontinensen, várhatóan 2011 második félévében áll majd forgalomba. 

Coradia Lint a német ingázóknak
Újabb 16 Coradia Lint regionális vonatot szál-
líthat az Alstom a német ingázóknak. A német 
vasutaktól kapott megrendeléssel ünnepli regi-
onális vonatszerelvényei gyártásának 30. évfor-
dulóját a francia járműgyártó.

Immár 30 éve tervez és gyárt regionális vonatszerelvényeket az Alstom 
Transport, amely a Deutsche Bahn-tól kapott 40 millió euró értékű, 16 
Coradia Lint típusú regionális vonatszerelvény gyártására és szállítására vonat-
kozó megbízással ünnepli az évfordulót. Az új vonatszerelvények a Schleswig-
Holstein régió északi részében közlekednek majd 2011 decemberétől. 
A jelenlegi megrendelés az első részlete annak a tavaly aláírt nagy ösz-
szegű keretmegállapodásnak, amely értelmében az Alstom Transport ösz-
szesen 180 Coradia Lint vonatszerelvényt tervez és szállít a német vasút-
társaságnak. 
Az elmúlt 30 év során az Alstom Transport több, mint 3 000 regionális vo-
natszerelvényt gyártott, amelyek együtt több mint 4 milliárd kilométert fu-
tottak, azaz 10 000-szer tehették volna meg a Föld és a Hold közötti tá-
volságot.

360 km/h a briteknél
Mindez persze csak a jövő, az viszont tény, 
hogy Lord Adonis tegnap publikussá tette a 
brit nagysebességű hálózat tervét. 
A régóta várt anyag 540 kilométernyi vasút 
pályát foglal magában, összekötve London 
Eustont Birminghammmel, de Manchester 
és Leeds is be lenne vonva a későbbiekben. 

A pályáról a teherforgalom ki lenne zárva, de az árufuvarozás szerepe sem 
csökken, hiszen a “hagyományos” vonalon több menetvonalat használhat-
nának fel a személyforgalom egy részének átterelésével a nagysebességű 
pályára. A tervek szerint az első, 190 kilométeres szakasz Birminghamig 
15-17 milliárd fontba kerülne, a teljes hálózat kiépítésére mintegy 30 mil-
liárd fontot szánnak. Ha minden jól megy, akkor 2026-ban vehetik igény-
be először az utasok ezt a szolgáltatást, mivel 2017-ig kell megtörténnie 
az egyeztetéseknek, tervezéseknek, hivatali ügyintézéseknek, az építke-
zés ezután 6 évig tartana, további két évig pedig az üzembehelyezés. A pá-
lya kiépítési sebessége 400 km/h, a leendő járműveknek pedig legalább 
360 km/h-val kell tudni haladni rajta. Az űrszelvény egyébként alkalmas 
lesz brit és európai vonatok közlekedésére is. 
Új sebességi fokozatba kapcsol az AGV
335 km/órás sebességgel is teszteli majd a világ 
leggyorsabb vonatának új generációját, az AGV szu-
perexpressz-t az Alstom Transport azon próbafutá-
sok során, amelyek napjainkban vették kezdetüket 
Olaszországban. 
Az AGV, amely a legendás TGV vonatok utóda több, mint 60 000 kilomé-
tert fog futni az olasz vasúti fővonalakon 2010 január és július között an-
nak érdekében, hogy a fedélzetén élő és dolgozó 10 mérnök elvégezhesse 

Összeállította: 
Bartha Géza
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pénztári tájékoztató
nemzetközi hírek…

Megújulnak az egészségkártyák
A Vasutas Egészségpénztár 2005-ben bocsátotta ki az első egész-
ségkártyákat, melyek hamar népszerűvé váltak tagjaik körében. Öt 
év elteltével, 2010. júniusában lejárnak az el-
ső egészségkártyák (a kártya lejárata a kártya-
szám alatt, jobb oldalon év/hó megjelöléssel 
található).
Annak, aki az elmúlt években megszokta, 
megkedvelte ezt a praktikus, a szolgáltatá-
sok igénybe vételét megkönnyítő lehetőséget, 
a kártyacserével nincs teendője: a Vasutas 
Egészségpénztár automatikusan megren-
deli az új egészségkártyát mindazon tag-
jának, aki tagdíjat fizet és egyenlege a 
kártyacsere díját fedezi, vagy nem fizet 

tagdíjat, de egyenlege magasabb, mint 5.000 Ft. Az újabb öt 
évre szóló kártya díja 1.000 Ft, mely az egyéni számláról kerül levo-
násra. Aki nem kéri az új kártyát, írásban kell lemondjon róla, a kár-
tya lejárata előtti 60. napig. 

A kártyacsere részletes szabályait a 
Pénztár honlapján (www.epenztar.
hu) található Kártyahasználati sza-
bályzatban találják meg az érdeklő-
dők.
A cserekártyákat júniustól folyama-
tosan postázza az érintett kártyabir-
tokosok részére az Egészségpénztár.
Az új egészségkártya új külsőt is ka-
pott, mely remélhetően mindenkinek 
tetszeni fog.
 Vasutas Egészségpénztár

Vasútvállalati szinten
A legutolsó ALE-elnökségi ülést követően a Spanyol Mozdonyveze-
tők Szakszervezete, a SEMAF továbbra is a vontatási tevékenységre  
vonatkozó keretszabályokról szóló tárgyalásokat folytatta. A tárgya-
lások során a javadalmazási rendszer többféle változatát dolgozták 
ki, azonban a többi munkavállalói csoportnál (műhelyek, szolgáltatá-
si terület, központi tevékenység) a foglalkoztatásról szóló tárgyalások 
zsákutcába kerülése megakadályozta, hogy a SEMAF a vontatási sze-
mélyzetre vonatkozó sikeres megállapodást kössön. A kialakult hely-
zetre való tekintettel a SEMAF júliusban, augusztusban és szeptem-
berben is sztrájkot hirdetett, hogy ezáltal kényszerítse ki a vontatási 
személyzet megoldatlan foglalkoztatási kérdéseinek rendezését.
A sztrájkfelhívás intenzív tárgyalásokhoz vezetett, mely megoldást  
hozott a mozdonyvezetők változó bérezésének legtöbb tényezőjére. 
Összefoglalva a tárgyalás eredményét:
A változó bérelem két részből tevődik össze, egy része a mozdonyon 
töltött időn alapszik, míg a másik része az üzletágak szerint függ az 
utazók számától kilométerre leosztva, a pontosságtól, a kilométerek 
számától, a vonat célállomáson való megérkezésétől.
Ezeknek a paramétereknek az alkalmazásával a SEMAF becslése  
szerint a mozdonyvezetők változó minimális illetménye 5.000 €€, maxi-
málisan 15.000 € lehet, amelyből egy 12.000 €€-ós átlagkereset  
következtethető ki.
Azok a mozdonyvezetők, akik a biztonság, képzés vagy a központi 
igazgatás területén dolgoznak, ugyanazt a változó illetményt kapják, 
mint a vontatásban résztvevő kollegák.
Azok a mozdonyvezetők, akik a mentális és fizikai alkalmassági vizsgát 
nem tudják teljesíteni, és ezért kénytelenek visszavonulni, megkapják 
a fix fizetésüket és az alkalmassági vizsgát megelőző három hónapban 
kapott változó bérelemük átlagának 85%-át és ezt követően a bizton-
ság, képzés, központi igazgatás területén végezhetnek munkát.
Ki kell emelni, hogy a tavalyi évben kialkudott fix bér a bértárgyalások 
eredményeként szintén megemelkedett.
A változó bérelem rendezése lehetővé tette, hogy a SEMAF július és 
augusztus hónapokra a sztrájkfenyegetést visszavonja, de emellett 
a szeptember hónapra tervezett sztrájk lehetősége még mindaddig 
fennmaradt, amíg a megoldásra váró tényezők rendezésre nem kerül-
tek, melyek a következők voltak elsősorban:
A változó javadalmazás fogalmának meghatározása: a SEMAF egy sor 
változatot megfogalmazott, egy vezénylés alá tartozó mozdonyvezetők  
ugyanazt a változó pótlékot kapják, függetlenül a teljesített mozdo-
nyon töltött időtől.
A változó pótlékok átmeneti keresőképtelenség esetén is járnak: 
ha a keresőképtelenség üzemi baleset következménye, a pótlékok 

az  első 30 nap alatt is járnak, ha foglalkozási megbetegedésről van 
szó, a pótlékok 90 nap alatt járnak, ezt követően az összkeresetnek 
a kollek tív szerződésben meghatározott százaléka, mely 80 és 90% 
 között van, jár.
Változó javadalmazás a vezető beosztású mozdonyvezetőknek:  
a SEMAF és a Renfe vasútvállalat ajánlat közötti különbség jelentős: 
a vasútvállalat maximum 3.000 € pótlékot, a SEMAF 8.000 € pótlé-
kot tart elfogadhatónak.
Amennyiben ezek a kérdések is rendezésre kerülnek a vontatás terü-
letét érintő keretszabályozás teljessé válik és nem lenne akadálya a 
keretszabályozás 2010. január 1-jétől való alkalmazásának.  
A SEMAF célként tűzte ki azon megállapodás meghosszabbítását 
is, mely a csekély leterheltségű munkakörök leépítését szabályozza 
rövidí tett munkaidő, elbocsátások vagy előrehozott nyugdíjazás esz-
közével. A megállapodás alapján 100 mozdonyvezető önként 59 éves 
korában 100 %-os nyugdíj mellett nyugdíjba mehetett.

Minisztériumi szinten
2009. májusában jelentette be a spanyol közlekedési miniszter, hogy 
a katalán tartományi kormánnyal megállapodást kíván kötni a barce-
lonai elővárosi közlekedés tartományi kézbe adásáról.
A megállapodás többek között azt tartalmazta, hogy a tartományi  
kormányzat egyoldalúan rendelkezhet a barcelonai elővárosi közleke-
dés  ben érintett anyagi és humánerőforrásról, így azt a Renfe vasút-
vállalatról leválaszthatja és azt vagy a tartományi kormány által 
újonnan  alapított tömegközlekedési vasútvállalatnak, vagy egy privát 
vállaltnak, melyet szolgáltatási jutalék ellenében bíznak meg, tovább-
adhatja.
A SEMAF és a Renfe vasútvállalatnál képviselettel rendelkező többi  
szakszervezet ezeket a lehetőségeket teljes mértékben elfogadhatat-
lannak tartotta, ezért sztrájkfelhívást bocsátottak ki, valamint az 
egész ország vasúti csomópontjain intenzív munkavállalói fórumokat 
és más demonstrációkat tartottak.
Az egységes munkavállalói fellépés és a meghirdetett sztrájk ahhoz 
vezetett, hogy a közlekedési miniszter tárgyalást kezdeményezett, 
mely megállapodással zárult. A megállapodásban rögzítették, hogy az 
állam, a katalán kormány és a szakszervezetek részvételével tárgyalá-
sok kezdődnek, valamint, hogy a szakszervezeteket minden egyes 
folya matba bevonják, melyek a vasúti közlekedés hatáskörének áten-
gedéséből adódnak. Minden egyes résztvevő egyetértett abban, hogy 
az elővárosi közlekedést Barcelonában továbbra is a Renfe vasút-
vállalatnak kell működtetnie, a tartományi kormányzatnak a tervezés, 
az igazgatás, az ellenőrzés és az árpolitika területén lehet befolyása.
 K.L./K.L.

Beszámoló a spanyol mozdonyvezetők szakszervezetétől
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bemutatkozott a partnereknek
A Rail Cargo Hungaria 2010. március 4-én ünnepélyes keretek között mutat-
kozott be a legfontosabb partnervállalatok vezetőinek, az ágazat magyar és 
európai vasúttársaságainak, valamint az érintett hatóságok magas rangú 
képviselőinek társaságában, összesen 350 vendég előtt.

A Magyar Vasúttör-
téneti Park ebből az 
alkalomból ünnepi 
díszbe és a vállalat 
új vizuális arculatá-
nak színeibe öltözött.  
A vendégeket a bejá-
rati parkolóból égő 
mécsesek sora veze-
tte a történelmi moz-

donyok között a rendezvényterembe, ahol Prof. Friedrich Macher és Kovács 
Imre fogadta az érkezőket. Az est családias légkörében a közép-európai 
 vasúti árufuvarozó vállalatok vezetői és ügyfeleik jó ismerősként üdvözölték 
egymást. 
Itt mutatta be először a Rail Cargo Hungaria az önálló trakciós képességét 
 hirdető, a vállalat arculati színeibe öltöztetett Siemens-Taurus mozdonyt.   
A Rail Cargo Hungaria feliratú piros-kék mozdony ablakából a vállalat egyik 
egyenruhás mozdonyvezetője mosolyogva üdvözölte a vendégeket. Az ér-
deklődők kívül-belül szemügyre vehették a vállalat büszkeségét. A vállalkozó  
kedvűek beülhettek a vezetőfülkébe, sőt kipróbálhatták ügyességüket egy 
mozdony szimulátoron is. Az erre az alkalomra beosztott szolgálatos mozdony-
vezető alig győzte a vendégek kérdéseit megválaszolni.
A hivatalos programban először az Osztrák Köztársaság 
magyarországi nagykövete, Dr. Michael Zimmermann 
magyar és német nyelven köszöntötte a vállalatot és a 
közmondásosan jó magyar-osztrák kapcsolatok példá-
jaként értékelte a Rail Cargo Austria és a Rail Cargo 
Hungaria együttműködését.
A Rail Cargo Austria AG igazgatósági tagja, Prof. Friedrich 
Macher beszédében egyebek között kijelentette, hogy a 

Rail Cargo Austria a magyar vállalattal közösen jelentős mértékben meghatáro-
zója lesz az európai árufuvarozás jövőjének, amelynek a Rail Cargo Hungariaval 
együtt immár második legjelentősebb szereplője. Hangsúlyozta, hogy a Rail Cargo 
Austria vezetése továbbra is támogatni fogja a Rail Cargo Hungaria menedzs-
mentjét és munkatársait a közös célok elérésé ben. Prof. Macher  beszédét azzal 
fejezte be, hogy Kovács Imrével koccintott a Rail Cargo Hungaria sikereire és a 
cégcsoport fejlődésére. A rendezvény egyik legérdekesebb látványossága az az 
animációval kombinált fény-show volt, amelynek záró elemeként a vállalat arcu-
lati színeit szimbolizáló kék-fehér árnyalatok kiírták a vállalat új nevét. 
A vendégek nagy érdeklődéssel hallgatták Kovács  Imre, 
a Rail Cargo Hungaria  Zrt. elnök-vezérigazgatójának be-
szédét. A privatizáció óta eltelt alig több mint egy év 
alatt végrehajtott mélyreható átalakulás és korszerűsí tés  
eredmé nyeiről szólva Kovács Imre kiemelte: „A Rail Cargo 
Austriával egyesítettük tudásunkat, erőforrásainkat  és 
üzleti kapcsolatainkat. Közös informatikai fejlesztéssel 
optimalizáltuk útvonalainkat, egyesítettük vagonparkja-
inkat, kialakítottuk önálló trakciós képességünket. Mind-
ez csak néhány példa arra, hogy miben tér el a Rail Cargo Hungaria működése 
a MÁV Cargo privatizációja előtti időszaktól. A változásokat nevünk megváltozta-
tásával, értékeink célirányos meghatározásával, küldetésünk és jövőképünk újra-
fogalmazásával, kívánjuk hangsúlyozni”– fűzte hozzá. 
Kovács Imre leszögezte: „Legfőbb értékünknek a Rail Cargo Austria és a Rail 
Cargo Hungaria munkatársaiban testet öltő szakértelmet tekintjük. 
Az elnök vezérigazgató a megújult vállalat további fejlődésében kiemelt jelen-
tőséget tulajdonít a megvalósult önálló vontatási képességnek és megfelelő 
képzettségű mozdonyvezetők szaktudásának.
A vállalat tavaly ősszel hirdette meg mozdonyvezetői toborzóakcióját és ennek 
eredményeként az első állományba állt mozdonyvezető már 2010 január jában 
útnak is indulhatott a vállalat immáron saját tulajdonban lévő mozdonyá val. 
A fejlesztés következő lépcsőfokaként a Rail Cargo Hungariánál az év során 
több mint száz mozdonyvezető kezdheti meg a munkát, a mozdony flotta  
pedig 29 korszerű mozdonyra fog bővülni. Rail Cargo Hungaria 
 kommunikáció

A pályázat és fotókiállítás célja:
•  az előző hét országos vasutas fotópályázatunk hagyományait követve széles körben be-

mutatkozási lehetőséget adni mindazoknak, akik a fotózással igényesebben örökítik meg 
a vasutat - példát mutatva, hogy minél többen fényképezzék le a vasúton szerzett élmé-
nyeiket, benyomásaikat;

•  átfogó, reprezentatív képet adni vasutunkról a szakmai és kívülálló közönség számára.
Pályázati feltételek:
• A beküldhető képek témája a magyar vasút legyen: 

= vasutunk és vasutasaink élete, munkája, riportképek; 
= szakági területek és technikák; gépek világa;
= táj és az ember kapcsolata a vasúttal, utazási élmények, 
=  múltbeli, dokumentatív értékű érdekességek a vasútról; archív anyagok.

•  Kategóriák: vasút és a táj – vasút és az ember – vasutasok – a vasút múltja – a vasút  
formavilága.

• A képek kivitele: fekete-fehér és színes papírképek, 
mennyisége: kötetlen számú egyes képek és sorozatok,
mérete: 18x24 és 30x40 cm között bármilyen variációban.

A képeket elsősorban hagyományos, analóg eljárással kell készíteni. A digitális fotópályáza-
tokra újabban külön pályázatokat írtak ki.
•  A beküldendő képeket lehetőleg a szerzők saját maguk kasíroztassák, illetve 

paszpartúrozzák igényeik szerint max. 50x70 cm méretre - többszöri kiállításra alkalmas 
kivitelre - vagy elfogadják a rendezők ez irányú munkáját.  

•  A pályázaton részt vehet minden civil és vasutas, amatőr és hivatásos fotós, aki a feltétele-
ket elfogadja és teljesíti. Nem lehet viszont olyan képekkel pályázni, melyek már korábbi 
fotókiállításokon sikerrel szerepeltek.

A pályázatra beküldött képeket a rendező szerv által felkért zsűri bírálja és döntése ellen 
fellebbezésnek helye nincs.

A pályázatra érkezett képeket a legnagyobb gondossággal kezeljük, de az esetleges postai 
rongálódásért felelősséget nem vállalunk.

A pályázati anyagok hátoldalán és a kísérőjegyzéken fel kell tüntetni: a kép címét, a szerző 
nevét és lakáscímét, Email címét, vasúti szolgálati helyét és telefonszámát.

Beküldési határidő:                 2010. május 22.  

Cím:   Vasúttörténeti Alapítvány 6701 Szeged, Tisza L. krt. 28-30. 
 vasúti vonalpostán: MÁV ZRt. Területi Képviselet, Szeged

A VIII. Országos Vasutas Fotókiállítás megnyitója várhatóan júliusban, a 60. Vasutasnapon 
lesz Szegeden. A helyszínről, illetve az elért eredményről értesítést küldünk.

Díjazás:  a kategóriák első három helyezettje pénzjutalomban, a kiemelkedő alkotások pe-
dig tárgyjutalomban részesülnek. Minden elfogadott mű szerzője emléklapot és 
katalógust kap.

A kiállításra elfogadott képek a Vasúttörténeti Alapítvány tulajdonát képezik és azokat kor-
látlanul felhasználhatja további kiállításokon. A zsűri által el nem fogadott képeket a szerzők 
külön kívánságára visszaküldjük. Amennyiben a beküldő erről nem rendelkezik, úgy képei-
ket az Alapítvány tulajdonaként másodlagos kiállításokon bemutathatja.
A szerzők nevét a katalógusokon, kiállításokon és a sajtóban közzé tesszük. Az alkotók mű-
veik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezők képeiket a kiállítással kapcsolat-
ban publikálhassák.
A kiállítás vándoroltatása, további bemutatása igényelhető, de a koordinálás jogát  
fenntartjuk.

A Vasúttörténeti Alapítvány meghirdeti gróf Széchenyi István, a „Legnagyobb magyar”  halálának 150. évfordulója 
tiszteletére a VIII. ORSZÁGOS VASUTAS FOTÓPÁLYÁZATOT

S z e g e d, 2010. március 15.     Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma 
Információ:   NAGY  JÓZSEF Tel. 06/18-84, ill. 62/540-708 és 30/4412-652
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Csak a hír nem ál
Ál(lítólag) újabb álmozdonyvezetőt kaptak el. De ez egy ál-
felvigyázónál jelentkezett munkavégzésre, egy álvonalellenőr 
ál(lított) neki csapdát, és egy álVBO-s érte tetten. 
Ez utóbbit nem merem határozottan ál(lítani). NL

Az a szemét szemét
Egyik párt kormányra jutása esetére nagytakarítást ígér. 
Én takarítási szakember vagyok, otthon én viselem a söprűt. 
Tapasztalatból ismerem a nagytakarítások természetraj-
zát. Volt már olyan, hogy némi portörlést akartam nagyta-

karításként eladni. Olyan is volt, hogy a nagytakarítás után 
is maradt ott szemét. 
Az meg biztos, hogy minden nagytakarítás után újraképző-
dik a szemét, ezért minden nagytakarítás után idővel kell 
egy újabb nagytakarítás. NL

Hajmeresztő
Ha minden hajam szálát kell is feláldoznom érte, akkor sem 
engedek – mondta Németh Zoltán egy helyi függelék tárgya-
láson a változó munkahelyre szerződők jelentkezési helyéről.
Aki ismeri NZ kinézetét, az könnyen beláthatja, nagy áldo-
zatra nem készül Németh úr. NL

Szilánkok és Bölcsességek

Mozdonyvezetőknek...
szilánkok…

Mozdonyvezetők és hozzátartozók részére Főnyeremény!

Most mi fizetjük Ön helyett az induló 10%-át!

Új Chevrolet Spark 
már 1.999.000 Ft-tól!

25% önrész 499.750 Ft 
84 hó futamidő: 

27.653 Ft+casco/hó

Chevrolet Cruze 1.6 klimával
már 3.590.000 Ft-tól!
25 %önrész 897.500 Ft
84 hó futamidő: 
49.662 Ft+casco/hó

Chevrolet Captiva 
már 6.218.000 Ft-tól!

25% önrész 1.554.500 Ft
84 hó futamidő: 

86.016 Ft+casco/hó

Chevrolet Majosháza Majosháza 51-es út 31. km. 
Tel.: 24/486-138 30/398-2138 chevrolet@molnar.hu 

Csepeli szalonunk: 1215 Budapest Kossuth Lajos u. 12 
Tel.: 1/278-0593, 70/430-4233, 30/938-2744

(Az akció a készlet erejéig érvényes)



Kiadja: a  Mozdonyvezetők Szakszervezete
Főszerkesztő:  Kiss László elnök
Szerkesztő bizottság tagjai: 

Dr. Dancsa Attila  ügyvezető alelnök
Barsi Balázs tagcsoport vezető

Szerkesztőség: 1145 Bp., Bácskai u. 11.
Tel./Fax:  220-3822, 220-4561, 221-4026
Üzemi telefon: 

01-16-62, 01-18-40, 01-19-90, 01-21-87
E-mail: mosz@mosz.co.hu 
Honlap: www.mosz.co.hu

Mozdonyvezetők Szakszervezete  
tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta

Készül:  az A.EDITOR Szolgáltató Bt. gondozásában 
www.aeditor.hu

Felelős vezető:  
Kovács Attila

Nyomdai előkészítés: 

© 2010 MOSZ. Minden jog fenntartva.
A kiadvány szerkezete, tartalmi és tipográfiai kialakítása 
védett, annak teljes vagy részbeni átvétele, másolása a 
szerkesztőbizottság engedélye nélkül tilos.

A rejtvény megfejtését az alábbi újságból kivágott szelvényen kérjük beküldeni postai úton a Mozdonyvezetők Szakszervezete címére: 1145 Bp. Bácskai u. 11.
Beérkezési határidő: 2010. május 15.  A helyes megfejtők között MOSZ ajándékokat sorsolunk ki. Kizárólag MOSZ tagok megfejtését díjazzuk. 



Az azonos színű négyzetkkben található betűket olvasd, számokat add össze!

A Mozdonyvezetők Lapjának januári számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtői közül 2 fő került kisorsolásra.   
Králik Károly (Balassagyarmat), Szabó Dezső (Miskolc). A rejtvény helyes megfejtése: Csány László, 34, 36.  

Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. A nyereményeket a tagcsoporti tisztségviselő útján eljuttatjuk részükre.

Vízszintes
1. Fővárosi sportcsapat.
4. Idegrendszerünk része
6.  Déli csillagkép  

(... Keresztje)
8. Bázis
11. Dúrván
15. Afrikai állat.
17. Mediális igeképző
19. Éjszakai mulató
21.  Autóverseny (forma ...)
23. Férfinév.
25.  Mára már elpusztult telepü-

lés Békés megyében
27. Helyrag, -ra párja
28.  Egyén társadalmi állását  

kifejező fogalom
29. Alsó végtag
30. Női név
31. Vietnámi város (Da ...)

32.  Község Baranya megyében
33.  Aprólékos árukkal  

kereskedő személy
34. Római szám
35. Római szám
36. Utca népiesen írva
37. Nem régi
38. Elején illik
40. Forrasztófém
42. Szólmizációs hang
43. Állóvíz
44. Előtag: nélkül
46. Brazíl város (Santa ...)
49.  Amerikai Csendes-óceáni 

szigetek számára fenntar-
tott internetes legfelső  
szintű tartomány kód

51.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei község

53. Gyermeke

55. Arzén vegyjele
57. Szólmizációs hang
59. Dícsér
61. Európai állat
62.  Zenében tetszés szerint  

(... libitum)
64. Kettős  betű
66. Bolíviai folyó (... Paz)
67. Lengyel folyó
69. Nem fölé
70. ... Taylor; filmsztár
72. Íróasztal része
74. Férfi név
76. Kipróbálható szoftver
77.  Földtörténeti időskálán  

az eonnál rövidebb  
periódus

78. Megalszik valahol
79. Rénium vegyjele
80. Adathordozó

82. Újesztendei
84.  Tiltottként megnevezett bár-

mely emberi tevékenység
86. Légiposta (... mail)
88. Tolna megyei község
90. Törvényi
93. Április elején
94. Alul
95. Fogoly
96.  Valamely csoporthoz  

tartozó személy
97.  Valamely létesítvény vigyázói
98. Csüng
Függőleges
1.  Szibériában és Mandzsú-

riában õshonos, szívós és 
igénytelen cserje

2. Ételízesítő
3.  Csak olvasható memória

4. Robbanószerkezet
5. Itterbium vegyjele
6. Osztrák folyó
7.  Dürrenmatt színműve  

(Angyal szállt ... Babilonba)
8. Török város
9. Asztácium vegyjele
10.  Hadászati védőfelszerelés
11. Gyűjtőér
12. Igen, oroszul
13. Ujongás
14. Angol cégforma, röv.
15.  Horgászat elmaradhatattlan 

tartozéka
16.  Duplán: a vizek városa  

hazánkban
18.  Ugor kórból származó  

családi rokonsági viszony
20. Nem mozog
22. Etióp hosszmérték

24. Gőg
26.  Oktatási intézmény  

(kicsiknek)
34. Ókori palesztin város
36.  Molnár Ferenc  

színműve (Doktor ...)
39. Berkélium vegyjele
41. Nikkel vegyjele
45.  Egy magyar ...   

Jókai Mór regénye
47.  Tibeti buddhista vallás  

feje (... láma)
48. Rövid, szűk utca.
50. Thai város (Chiang ...)
52. Szólmizációs hang
54. Babilóniai város
56. Kanadai folyó
58.  Gyurkó László színműve  

(Az egész ...)
60. Lantán vegyjele

63. Vietnámi folyó
65. Zörej
68. Svéd folyó
69.  Jordániai folyó  

(Wadi el-...)
70.  Magyar színész  

(Ádám János)
71. Nigériai város
72. Tejet leszívó
73. Dózis
75. Hevesi hegy (...-kő)
81. Szia
83.  Zenében kidomborítva  

(... rilievo)
85. Sumér város
87. Cégforma
89. Komárom megyei hegy 
(Pes-...)
91. Indok
92. Iljusin, röv

6 1 3 4 5
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2 5 4
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3 5 7 2
5 6 2 4 9
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Skandi megfejtése

Hagyományos rejtvény megfejtéseSodoku megfejtése


