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Tavaly már beszámoltam
arról, hogy a 18/2010
(III.12.) KHEM rendeletben előírt adatszolgáltatási és útvonalkönyv
készítési kötelezettség
teljesítése késedelmet fog szenvedni. Az útvonalkönyvek április elejére kerültek a Kollégák
kezei közé. Mondhatnám, áprilisi tréfaként.
A jogszabály által előírt könyv kivitelezésénél
szakmai egyeztetést írt elő a MÁV Zrt. vezérigazgatója az NFM szakértői, a HUNGR AIL,
a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág, a MÁVSTART Zrt. és a MÁV-TR AKCIÓ Zrt. munkatársainak részvételével. Természetesen azok
szakmai javaslatára senki sem számított, akiknek a későbbiekben e remekműveket majd használni kell, jelesül a mozdonyvezetők képviselőinek. Az egyeztetésen résztvevők abban
állapodtak meg, hogy a MÁV-START Zrt. irányításával szakértői egyeztetések kezdődnek a
KTI közreműködésével az Útvonalkönyv részletes formai és tartalmi elemeinek meghatározására, illetve annak elemzésére, hogy a dokumentum elkészítéséhez a szükséges pályavasúti
adatok rendelkezésre állnak-e.
Ezzel párhuzamosan a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója vizsgáltatta annak lehetőségét, hogy
milyen informatikai eszköz, illetve tudás áll rendelkezésre, amellyel a feszes határidő alatt a do-

kumentum előállítható. Az egyeztetés eredményeként a szakértők , a KTI javaslatát (tudás
és informatikai eszköz) tartották a legalkalmasabbnak a feladat szakszerű teljesítéséhez.
Mi mozdonyvezetők a végtermékkel találkozhattunk. Mind a huszonkettővel, mely közel
1800 oldalt foglal magába. Ha egymásra helyezzük őket több mint fél méter a magassága
a műbőrborítású A4 alakú könyveknek. A súlyát talán hagyjuk is most. Földrajzi adottságtól függően volt, aki csak néhányat, volt, aki
közel az összeset magáénak tudhatja munkáltatónk jóvoltából. Amikor a jogszabály megszületett, már akkor jeleztük , hogy egyeztetni kellene
a könyv kialakításáról, annak alkalmazásáról.
Azt kell mondanom egy egyeztetés nem sok , de
annyira sem futotta. Nem mi miattunk. Miután a könyveket átvetették a Kollégákkal, mi
sem természetesebb a munkáltató részéről, hogy
azokkal szemben az az elvárás, hogy táskáinkba
vigyék azt magunkkal szolgálataink során. Valahogy nekem, nekünk ez nem annyira tűnik logikusnak. Miért nem rakta fel a munkáltató ezeket a mozdonyokra? Az elkészült kb. négyezer
darab helyett maximum csak a negyedére lett
volna szükség. Ergo a költségek is csak a negyedébe kerültek volna. A több tízmilliós beruházás
néhány millióra rúgott volna csak.
Talán azért még nincs minden veszve, bár a
pénzt már nem lehet visszaszerezni, s remélem,

nem állásidők sokaságával kívánják azt majd
megspórolni. A napokban lezajlott egyeztetésen
szakszervezetünk azon javaslatát, miszerint a
könyveket rak ják fel a vontatójárművekre, motorvonatokra, nem utasította el a munkáltató.
Igaz azt sem mondta, hogy rendben van. Ígéretet tett, hogy megvizsgálja ennek anyagi és technikai lehetőségét. A Start szakemberei nem utasították el kezdeményezésünket.
A mozdonyvezetők számára jogszabályi előírás,
hogy szolgálatuk során rendelkezniük kell az
adott vonalra érvényes útvonalkönyvvel. Azt
viszont nem írja le a rendelet, hogy ezt csak a
táskából kivéve lehet megtekinteni, tehát a járművön is lehetne azokat tárolni, megkímélve
az amúgy is súlyos mozdonyvezetői táskákat.
Amennyiben a könyvek felkerülnek a járművek vezetőállásaira, az már a mi felelősségünk ,
hogy tudjuk ezeket korrekt módon kezelni és állagukat megóvni. Saját érdekünkben is képesek
leszünk erre. Nem lehet vita, alkalmazni kell a
köteteket, de ha jól belegondolunk , azon a vonalon ahol a mozdonyvezető rendelkezik vonalismerettel, nagy ritkán fogja azokat a fejében
lévő ismereteket könyvből nézni, amelyekkel
amúgy is rendelkezik. De hát jogszabály, az
jogszabály.
Most már csak az a kérdés, hogy van-e annyi
munkáltatói empátia a mozdonyvezetők iránt,
hogy javaslatunkat befogadják? Remélem van,
ha nincs, új utat kell keresnünk a probléma megoldása érdekében.
Kiss László

Az év első demonstrációja

tüntetés…

szerkesztői jegyzet…

Utazás az útvonalkönyv körül
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Tavaszi napsütés kísérte a különböző országrészekből a kisebb-nagyobb csoportokban MOSZ Székházba érkező mozdonyvezető kollégákat, voltak, akik magukkal
hozták feleségüket és gyermekeiket is.
A létszám 10 órától folyamatosan növekedett, a regisztrációs asztalnál fegyelmezetten várta ki mindenki a sorát, ahol
a résztvevők megkapták az erre az alkalomra készített pólót, sapkát, zászlókat és
transzparenseket. A kollégák lelkesen üdvözölték egymást, mindenki érezte, hogy
ezen a napon ismét egy olyan dolognak
lesz része, mely az érdekekért történő személyes kiállásról szól. A székház udvarát
és épületét 12 órára teljesen megtöltötték
a mozdonyvezetők. Ezt követően a résztvevők felsorakoztak a Bácskai utcában és
a zárt menetben elindultak a Hősök tere
irányába. Az útvonal utcáiban a felvonulókat a lakók kíváncsi tekintete követte.
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A városligetben már ott sorakoztak a külföldi és a magyar rendszámú autóbuszok, körülöttük pedig a készülődő társ szakszervezetek
képviselői. A Hősök terére érve már szinte alig lehetett szabad helyet találni. A szervezők korábban felosztották a területet a nemzetközi delegációk és a hat szakszervezeti szövetség között. A külföldiek
és a magyar élkép után rögtön az Autonóm Szövetség tagszervezetei
sorakoztak fel. A térre érkezőket folyamatosan köszöntötték a szervezők, s a különböző zenei számok tovább fokozták az összegyűltek
hangulatát. Minden tagszervezet, szövetség saját arculatban igyekezett megjelenni, külön érdekességet jelentettek a színes és sajátos
hangulatot teremtő külföldi szakszervezetek. Délután fél kettő felé
szinte egy hatalmas egységgé forrt a különböző felvonulók tábora.
Ekkor megindultak a nemzetközi csoportok az Andrássy úton az Oktogon irányába, s őket követték a hazai szakszervezetei szövetségek.
A menet eleje közel egy óra alatt érte el az Oktogon előtt felállított
színpadot, a menet vége pedig el sem tudta hagyni a Hősök terét,
ők az Andrássy út melletti úton haladtak a színpad irányába. A mozdonyvezetők a volt MÁV székházig jutottak, ahol kivetítőn és a kandeláberekre kihelyezett hangszórók segítségével követhették az eseményeket. Az első felszólalók
a külföldi szakszervezetek képviselői voltak, majd őket követték az Európai Szakszervezeti
Szövetség vezető tisztségviselői. A hazai konföderációk vezetői rövid beszédben hívták
fel a figyelmet a kormányzati
megszorító intézkedések hatásaira és annak hátrányos következményeire. Az Autonóm
Szakszervezetek Szövetségének vezérszónoka Dr. Borsik
János volt. A beszédeket a felvonulók tapssal és hangos véleménynyilvánítással fogadták.
Az eseményt a Mystery Gang
nevű zenekar koncertje zárta.
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tüntetés…

Több mint ötvenezren vettek részt az április 9-i demonstráción, melyet a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége (ETUC) szervezett. A hat
magyar szakszervezeti konföderáció és tagszervezeteik megmutatták, képesek személyesen is kiállni azokért az értékekért és vívmányokért, melyeket a megszorító kormányzati tervek veszélyeztetnek. Ilyen például a korkedvezményes mozdonyvezetői nyugdíj, a vasutas családok menetkedvezménye, illetve a közösségi közlekedés átszervezés eddig nem ismert stratégiája és annak a mindennapokat érintő következményei. A tüntetésen, mely békés keretek között, fegyelmezetten zajlott le, több mint 400 mozdonyvezető vett részt.

tüntetés…
A mozdonyvezetők fegyelmezetten tértek vissza a Bácskai utcába,
ahol a már lelkes főzőcsapat a gulyáságyúban elkészítette csülkös
bablevessel várta őket. A visszatérő kollégák kisebb nagyobb társaságokban jó hangulatban értékelték ki a nap eseményeit, majd
mindenki indult a saját vonatához, hogy otthon kipihenje a nap fáradalmait.
A tisztségviselők magukkal vitték azokat az aláíróíveket, melyeket
a korkedvezményes nyugdíj megtartása érdekében akar szakszervezetünk a döntéshozóknak átadni. Így kívánjuk nyomatékosítani a
mozdonyvezetői hivatás sajátosságainak következményeit, felhívni
a figyelmet a közlekedésbiztonsági és foglalkoztatás-egészségügyi
kockázataira. Jól tudjuk, hogy ez csak a kezdete volt annak a tüntetés sorozatnak, illetve egyéb akcióknak és megmozdulásnak, amelyek választ jelentenek a megszorító kormányterveknek. Ne feledjük,
veszélyben a korkedvezmény, menetkedvezmény és a foglalkoztatási biztonság, s kitudja, mit rejtenek még a ma nem ismert, egyéb
kormányzati elképzelések.

NINCS VÉGE...

Április 9-én volt a rendszerváltás utáni legnagyobb szakszervezeti
tüntetés. Ötvenezer ember gyűlt össze és vonult az Andrássy úton
az Oktogonig.
A tüntetők tiltakoztak a megszorítások ellen és a hazai munkavállalókat megnyomorító kormányzati intézkedések miatt. Mintegy ötezer külföldi támogatta a megmozdulást, 22 országból 45 szakszervezet.
Komoly munkát végzett a Mozdonyvezetők Szakszervezete, minden
tisztségviselő és szakszervezeti tag a tüntetés előkészítésében, annak lebonyolításában.
A közel félezer mozdonyvezető kolléga jelenléte a demonstráción,
fegyelmezett és felemelő volt! Büszke lehet mindenki erre, köztük a
tisztségviselők és egy volt alelnök. Ő is az. Nagyon!
A demonstráció békés és pártmentes volt. A hat magyar szakszervezeti konföderáció és tagszervezeteik, valamint az Európai Szakszervezeti Szövetség együttes fellépése, figyelmeztetés volt a döntéshozók felé, így a magyar kormánynak is, hogy tartsa tiszteletben
a munkavállalók jogait, ne rajtuk próbáljon spórolni, ne tegye ki őket
olyan kiszolgáltatottságnak, amelyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek ők és családjaik.
A felszólalók kitértek az igazságtalan és aránytalan adórendszerre
(SZJA!), a nyugdíjrendszer elleni támadásra, az autonóm szociális
párbeszéd hiányára. Tárgyalásokat követeltek a kormánnyal minden
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olyan kérdésben, amely alapvetően kihat a munkavállalók élet- és
munkakörülményeire. A kormány hazug állítása, miszerint ő is a
megszorítások ellen van, sok ember álláspontját változtatta meg a
parlamenti választások során képviselt véleményükkel szemben.
A nyugdíjrendszer átalakítása során meg akarják szüntetni a korkedvezmény és a korengedmény jogintézményeit, még rosszabb helyzetet teremtve az érintettek számára.
A tüntetés óta hozott intézkedések, a táppénz napi maximumának megfelezése, a munkanélküli ellátás időtartamának drasztikus
csökkentése és a Munka törvénykönyvének teljes átalakítása mindmind jelzik azt a kormányzati szándékot, amely minden, csak nem a
munkavállalók helyzetének javítása. Ezt nem tűrik a munkavállalók.
2010. december 2-án ülésezett utoljára az Országos Érdekegyeztető Tanács. Akkor sikerült megállapodni a minimálbér, a szakmai bérminimum és a keresetnövelés mértékéről. Azóta még csak nem is
válaszoltak a konföderációk tárgyalásokat sürgető leveleire. Pedig,
szociális párbeszéd nélkül nem lehet eljutni a társadalmi igazságossághoz, sérülnek a demokratikus normák, így nem lehet erős országot építeni. Társadalmi feszültségekkel terhes az ország.
A munka világának szabályozási, törvényi átalakításával - híradások
szerint - még nem végzett a kormány.
Így, még a munkavállalók és szakszervezeteik sem fejezték be tiltakozásukat.
Még nincs vége...


Dr.Borsik János
elnök
Autonóm Szakszervezetek Szövetsége
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Néhány éve a Wintertur volt elnök-vezérigazgatójától hallottam az alábbi történetet:
Él valahol a vadonban egy természeti nép, ahol minden év adott napján a törzs minden tagja kimegy az erdőbe. Ott a törzs öregjeit felküldik
a környező magas fákra, majd a fiatalok elkezdik ezeket a fákat rázni.
Amelyik öreg leesik azt eltemetik, amelyik meg tud kapaszkodni, az lemászik és a következő év ugyanezen napjáig tovább dolgozhat.
Manapság az az érzés kerít hatalmába, hogy a mi nyugdíjrendszerünk
ebbe az irányba fejlődik. Kétségtelen, hogy a nyugdíjkassza ily módon
soha nem ürül ki. Ez a módszer nekem kifejezetten visszataszító, a törekvés jól látható. Az utóbbi időben a nyugdíj körüli változások olyan sűrűn követik egymást, hogy a megértésük is komoly kihívást jelent, nemhogy a hozzá való alkalmazkodás.

Mik a jelenlegi nyugdíj alternatívák?
Állami nyugdíj: Pillanatnyilag 65 éves életkor elérésekor, - kivéve a 40 év
munkaviszonnyal rendelkező hölgyek - a jelenlegi nettó jövedelem utáni
kb 80%-tól haladunk lefelé, ahol a cél az egységes kb. 90 eurós nyugdíjsegély!! Korkedvezményben senki ne reménykedjen. Egy mondás szerint
a remény a balgák és ostobák kábítószere. Biztonsága, kiszámíthatósága
egyenértékű a kutya vacsorájával lámpaoltás után.
Önkéntes nyugdíjpénztár: Jelenleg még létező rendszer. Előnye, hogy
adókedvezmény érvényesíthető hozzá a saját befizetések után. Tíz év eltelte után kivehető a hozam, ha szükség van rá, de akkor komolyan csorbul a nyugdíjcél. Csak a nyugdíjkor elérésekor lehet hozzáférni. További
előny a kedvezményezett jelölhetőség. Tervezhetősége kielégítő.
Nyugdíj előtakarékossági számla: Kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítási forma,amely értékpapírszámlából és ügyfél vagy pénzszámlából áll.
Adókedvezmény itt is igénybevehető, az önkéntes pénztáritól függetlenül. Hozzáférni 3 év eltelte után lehet adó- és járulékmentesen, még
nyugdíjbavonulás esetén is.
Unit linked: A világ legnépszerűbb nyugdíjcélú megtakarítási formája. Legnagyobb előnye, hogy nem csak nyugdíjcél elégíthető ki belőle, hanem
bármi más is. Bizonyítottan a legmagasabb hozamokra képes, ezért szerényebb összegekkel is komoly eredmény érhető el. Adókedvezmény nem érvényesíthető, kamatadómentesség az előző két formához hasonlóan igen.
Mire számíthatunk?
Egy nyugdíjtanulmány szerint 2013-tól a nyugdíjrendszer új mérföldkőhöz érkezvén azt kínálja, hogy az utolsó jövedelmének a kb 40%-át kapja egy átlagjövedelmű polgár. Ha magasabb a jövedelme akkor még rosszabbul jár.
Például ha valaki 40 év bejelentett munkaviszony után 100 000 Ft nettó fizetést visz haza, akkor kb 40 000 Ft nettó nyugdíjra számíthat. Ha 200 000
Ft nettó volt a fizetése akkor már 60 000 Ft-ra is felszökhet a havi nyugdíj, de 100 000 Ft-ot akkor sem érheti el ha jóval magasabb jövedelemből
élt. Az utolsó fizetéséhez képest annak az embernek akinek nem lesz saját
megtakarítása, katasztrófális anyagi traumához ér az élete. Benjamin Franklin szerint a boldoguláshoz két út vezet: vagy csökkenti vágyait, vagy növeli
lehetőségeit, a bölcsebbek a kettőt együtt csinálják. Aki csak a nyugdíjadó
leszurkolásával ér el a 65. életévéhez, az jobb ha meg sem éri, olyan nyomor vár rá, csakis a vágyak csökkentése marad. Ki hiszi azt, hogy haláláig
tud dolgozni, ami a lehetőségek lehetséges bővítése. Már ma is sokan vonulnak úgy nyugdíjba, hogy rögtön keresik a munkát. Miniszterelnökünk nemrég
megígérte, hogy a szociális- és nyugdíjrendszer átalakítása - amit biztosan
megtesznek - fájni fog. De még mennyire, hiszen a nyugdíjaskor kikerülhetetlen azok számára akik életben megérik. Rosszabb, mint a legutóbbi influenzajárvány, amit csak néhányan kaptak meg, mégis milliókat mozgatott meg
csak ebben az országban. Belegondolni is szörnyű egyik napról a másikra
harmada-negyede pénzt beosztani. Nem kell feltétlenül így lennie.
Megoldások:
Legtöbben olyan környezetben élünk, ami nem ösztönzi a gondtalan
anyagi előrelátást. A kormányaink példamutatása katasztrofális, ahogy
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évről-évre növelte az eladósodását és ezt súlyos elvonásokkal kompenzálta, ugyanakkor megteremtette annak a lehetőségét, ami a fogyasztást ösztönözte. A következmény az lett, hogy helyettünk mások tervezik
meg a jövőnket, (például a bankok, a politikusok) az anyagi eszközeink
mások jólétét szolgálják, így az életünk az optimális helyett a minimálist
is alig éri el.
A fenti nyugdíjalternatívák közül bármelyik jó lehet az állami nyugdíj kiegészítésére, de csak az Unit linked alkalmas bármely helyzetben anyagi támaszra a működéséből fakadóan. Ez megérhet egy külön misét. Mielőtt
az ember nyugdíjas korú lesz, számtalan dologban kell anyagilag helytállni a legkülönbözőbb időpontokban. Egy betegség, egy baleset miatti
táppénz nem elég, hogy fele jövedelmet ad, (lásd legújabb táppénzszabályok) de kiesik a nyugdíjbeszámításból is. Mi a helyzet, ha az orvos levesz a mozdonyról átmenetileg, vagy végleg? Kötelező felelősség a családdal szemben a minimális anyagi védettség megteremtése, ami 6-12
havi jövedelemnek megfelelő összeg, attól függően,hogy egy-egy anyagi
törést mennyi ideig kell áthidalni. Ezt követi az anyagi biztonság létrehozása, ami azt jelenti, hogy a félretett pénz kamatai fedeznek minden kiadást örökre. Hát ez meg mi a fene?
Ha megkérdezzük bármely kollégánkat, hogy mikor megy nyugdíjba, vagy
nem tudja a választ a jelenlegi bizonytalanná tett helyzetben, vagy a törvényes korhatárt jelöli meg. Miért nem akar, konkrétan mondjuk 50 vagy
55 éves korában kiszállni a munkából? Mert nem tudja, vagy nem hiszi,
hogy megteheti, mégpedig könnyedén, nagy biztonsággal.
Hogyan tudok olyan helyzetet teremteni, amely minden körülmények között anyagi biztonságot jelent?
1. Az állami nyugdíj menjen csak a maga útján, nincs rá, csak kevés befolyásunk. Ha tetszik, ha nem, erőszakkal elveszik és pont. Ez majd jó
lesz bónusznak.
2. A jövőbeni anyagi biztonságunk sokkal fontosabb annál, minthogy a
kormányokat engedjük beleszólni, ezért azt megtervezzük és végrehajtjuk. Meghatározzuk mennyi a havi költésünk. Például 200 000 Ft/hó. Ez
azt jelenti, hogy legalább 30 000 000 Ft tőke képes annyi hozamot adni, amelyik hónapról-hónapra kiköhögi a 200 000 Ft-ot. Minden körülmények közt, ha van munkánk, ha nincs, ha van egészségünk, ha nincs,
ha baloldali a kormány, ha jobboldali, MINDIG!! Ezt a tőkét havi 20 000
Ft megtakarítása teljes bizonyossággal biztosítja 20 év alatt. Persze már
hallom, hogy mindenki lehetetlennek tartja és teljesen abszurdnak. Ki a
franc tud ma 20 000 Ft-ot félretenni, ez a pasi nem normális.
Az a helyzet nem normális, hogy 55 éves kor felett még 15 évet kockáztassunk, vajon egészségben, erőben, teljes munkaképességünkben végig tudjuk-e dolgozni. Nem egy olyan mozdonyvezetőt ismerek aki még el
sem érte az ötvenet és már mindenféle nyavalyával küszködik. Ahogy ma
bánunk a pénzünkkel annak a jövőben mutatkozik meg a hatása, de amit
a pénzünkért teszünk, az egyenesen meghatározza a jövőt.
Tudomásul kell vennünk a mindenkori kormányunk nem tesz semmit
azért, hogy elégséges szintű nyugdíjat kapjunk, sőt ellene tesz. Az az elvárásuk, hogy lehetőleg semmi pénzt ne vegyünk ki a nyugdíjkasszából,
lehetőleg a munkahelyről pusztuljunk ki. A munkáltatók viszont nem feltétlenül ragaszkodnak öregemberek alkalmazásához a legmagasabb fizetési kategóriában, az ellenérdekeltség nyilvánvaló. Az ár, amit a saját érdekünkben való átmeneti lemondás jelent havi megtakarítás címén
-mondjuk a fizetés 10%-át-, semmi ahhoz képest, amibe az érdektelenség kerülhet, mert a bizonytalanság fájdalma sokkal erősebb, mint a fájdalom bizonyossága.
Végezetül álljon itt Henry Ford mondása: „Ha azt gondolod, hogy sikerül,
vagy ha azt gondolod, hogy nem, mindenképpen igazad van”. Ha a fentiekről többet akartok tudni a telefonszámom: +36305759310

Fehér István
Kecskemét
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munkából a temetőbe...

A nyugdíj elporladása, avagy munkából a temetőbe?

képzés és vizsgáztatás...

A képzési és vizsgáztatási rendelettel kapcsolatban írt levelünkre válaszolt Dr.
Völner Pál a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infrastruktúraért Felelős Államtitkár. Korábbi levelünkben a tervezett miniszteri rendelet számos hiányosságára hívtuk fel a figyelmet. Ilyen a vizsgamódszertan és a vizsgaeljárás kidolgozásának feladata, melyet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-nek
kell megtennie (KTI). A KTI vasúti vizsgaközpontja azonban még fel sem állt,
így nem ismertes hogyan vizsgáznak a rendelet hatályba léptetése után a mozdonyvezetők. Kifogásoltuk, hogy sem a szakmai, sem az érdekvédelmi egyeztetés nem történt meg. Felhívtuk az államtitkár figyelmét arra a lehetséges kimenetelre, hogy az elkapkodott bevezetés könnyen teremthet olyan helyzetet,
amilyet a foglalkozatás-egészségügyi kormányrendelet bevezetése okozott.

6

2011. április

Szakszervezetünk meghívásának eleget téve március 28-29-én vendégül láthattuk az
ÖGB VIDA három tisztségviselőjét, Roman Hebenstreit, Gerhard Taucher és Dietmar
Weiss urakat Budapesten. A két szakszervezet közötti együttműködés 2009. évben
kezdődött, két rövid megbeszéléssel, egyszer osztrák, egyszer magyar helyszínnel.
Miután a megtárgyalandó témakörök szinte kimeríthetetlenek tűntek, ezért tavaly egy
két napos meghívásnak tettünk eleget, melyet most viszonoztak osztrák Kollégáink.
Ausztriában ugyan nincs önálló mozdonyvezető szakszervezet, de a mozdonyvezetők
érdekvédelme a Trakción belül – véleményük szerint – így is hatékonyan működik. A
mostani budapesti találkozón az osztrák kollégákat a határon történő átjárás és feltételeinek megléte érdekelte kiemelkedően. Kíváncsiak voltak a Rail
Cargo Hungaria vontatási képességének jellemzőire és kapcsolatára a Rail Cargo Austria-val. A Cargo eladása körüli kialakult helyzetet ugyanúgy, mint
nálunk komoly média figyelem kísérte Ausztriában is.
Az osztrák kollégák részletes tájékoztatást adtak az ausztriai vasúti munkaügyi kapcsolatokról. Számunkra bizonyára furcsa, hogy az ottani szakszervezeti mozgalmat átitatja a politikai pártokhoz való kötödés. Miután szomszédainknál az érdekvédelmi feladatokat – német mintára – az Üzemi Tanácsok gyakorolják különös jelentőséggel bírnak a választásokon elért eredmények. Ennek rendszerét több órán keresztül próbálták elmagyarázni vendégeink, kisebb, nagyobb sikerrel. Az Üzemi Tanácsok és a szakszervezetek közötti jogosultságok jelentős mértékben eltérnek a miénktől.
Egy közös azért természetesen van, a munkavállalók érdekvédelme. A Kollektív Szerződés
megkötésének jogosultsága is az Üzemi Tanácsok hatáskörébe tartozik. Hosszú-hosszú
beszélgetés után sem derült ki, hogy kinek a
jogosultsága a munkabeszüntetés meghirdetése, ugyanis mindig, mindenben meg tudnak
állapodni. Kérdésünkre, hogyha esetleg még
sincs megállapodás mit tesznek, a válasz az
volt, hogy úgyis megállapodnak és ha mégse,
akkor is. (Úgy éreztem, hogy a béke szigetén
poroszkálok)
A megbeszélés másnap reggel folytatódott,
egészen a vonat indulásáig. A budapesti találÖrömmel értesítjük, hogy Ön, mint a Mozdonyvezetôk
kozót mindkét fél eredményesnek és sikeresSzakszervezetének tagja, az alábbi kedvezményekben részesülhet!
nek értékelte. Ennek folyományaként máju0 Ft – készpénzfelvétel korlátlan számban bármely hazai Raiffeisen Bank ATM-bôl,
si folytatásban állapodtak meg a felek. Ezen a
0 Ft – utalás interneten keresztül korlátlan számban,
találkozón azonban rajtunk kívül részt vesznek
0 Ft – teljesítés a közüzemi számlák kiegyenlítésére korlátlan számban adott megbízásokra,
majd a cseh, a szlovák és szlovén kollégák is.
0 Ft – bankkártya az elsô évben (fô- és társkártya egyaránt),
A találkozó helyszíne ezúttal Bécs lesz.
0 Ft – havi számlavezetési díj*

Intézze díjmentesen
bankügyeit!

és még számos egyéb hitel- és biztosítási kedvezmény!

* Legalább a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelô egyösszegû havi jóváírás esetén.
EBKM 0,10%.

Váltson számlavezetô bankot!
A bankváltás ma már egyszerûbb, mint gondolná.
Most, hogy felkeltettük érdeklôdését, segítünk a megvalósításban is!
Mi szinte mindent elintézünk Önnek, hogy minél elôbb élvezhesse
az új számlája nyújtotta elônyöket!
� Igényeljen Raiffeisen bankszámlájához új, vagy más banknál meglévô bankszámlahitelkeretének megfelelô összegû hitelkeretet kedvezô feltételekkel! THM: 29,7%
� Segítünk a más banknál, közüzemi számlák kiegyenlítésére megadott
megbízásainak áthozatalában, valamint a munkabér új számlájára történô utalásában is
segítünk, azt egyeztetjük a Munkáltatójával.
Mit kell Önnek tennie?
1. Számlanyitáskor hozza magával személyes dokumentumait, bankszámlahitel igényléshez
korábbi bankszámlakivonatát is.
2. Egyetlen nyomtatvány kitöltésével bízza meg bankunkat a további teendôk intézésével
Kérem keresse fel az Önhöz legközelebbi Raiffeisen Bankﬁókot és Bizza ránk pénzügyeit!
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ÖGB Vida látogatás...

Vendégül láttuk az ÖGB Vida képviselőit

területi hírek…

Területi hírek

Debrecen – Kelet

Amikor e sorokat papírra vetem, még az Üzemi Tanács
választások előtt vagyunk. Most még csak reménykedek
abban, hogy a mozdonyvezető társadalom, (MOSZ tagok)
újra meg tudják mutatni az egységüket és a leadott szavazatok alapján meghaladja a MOSZ-ra adott szavazatok
száma a 65 %-ot! Hogy ennek a 65%-nak milyen fontos
szerepe van arra magyarázatot ad mindenkinek Munka
Törvénykönyve. Bízom benne, hogy a kampány nem fog
az országgyűlési választásokhoz hasonlóan eldurvulni, de
már találkoztam olyan szórólappal, amin legfőbb érdemként az van feltüntetve, hogy a „társszakszervezet” mit
ért el a MOSZ-szal szemben! Nem a munkáltató nekik az
első számú ellenfél, hanem a MOSZ! Sajnos mindig voltak
és lesznek is olyan csoportok, akik nem tudnak azonosulni senkivel, illetve a hatalomvágy miatt inkább cimborálnak az ördöggel, mintsem együttműködve, együttgondolkodva magáért a mozdonyvezető társadalomért tegyenek
le valamit az asztalra. (Közben megszülettek az eredmények és a TVSZK Debrecen területén 89,7 %-ot ért el a
MOSZ, így tisztán MOSZ tagokból alakul meg az új Üzemi
Tanács)
Az elmúlt hónapban nem jelent meg e lap hasábjain írásom, ugyanis fontos elfoglaltságom volt, nevezetesen az
országos közforgalmú vasúti villamosmozdony-vezető átképző tanfolyam hallgatója voltam. Aki már részt vett ilyenen az tudja, hogy mivel is jár az utolsó hónap. Felügyelet
alatti utazás felügyelet alatti utazás hátán, tanulás tanulás
hátán és ez még mind semmi! Március első napjaiban derült ki, hogy a megváltozott jogi háttér miatt, az érvényes
forgalmi és műszaki vizsgával rendelkező mozdonyvezetők nem kaptak menteséget a forgalmi vizsga letétele alól
az NKH-tól, így jelzési és forgalmi ismeretek (piros forgalom könyvek) és műszaki kocsiszolgálat, kocsiszerkezetek
(E.12) tantárgyakból is vizsgázni kell SZÓBAN!
Gondolhatja mindenki, hogy mekkora „örömöt” okozott e
„jó hír” számunkra és hogy meg tudjunk felelni az NKH
5/2010. elnöki szabályzatában foglaltaknak, eszement
tanulásba kezdtünk. Arra figyelmeztetném a jelenleg
Szombathelyen tanfolyamon lévő kollégákat, hogy kellő
hangsúlyt fektessenek e tárgyak tanulására is, hiszen, ha
forgalomból „elcsúszik” valaki, az a dízel jogosítványának
meglétét is veszélyezteti!
Területünkön az utóbbi időkben a munkáltató sajátságos
Kollektív Szerződés értelmezése borzolja a kedélyeket. Érdekes egy olvasmány ez a fránya KSZ! Egyik nap így kell érteni, a másik nap meg úgy, de a fő érdekessége az, hogy
mindig az a jó értelmezés, amit e neves szervezet képviselője mond. Egy egyszerű példa: a KSZ 42.§. (4) bekezdésében rögzítve van, hogy hogyan kell letervezni a szolgálatokat az MKSZ tekintetében, most pedig azon szavakat,
hogy „a tehervonati szolgálatok (30.§.(8) bek). minimum
időtartama bruttó 9 óra 20 perc.” a munkáltató úgy értelmezi, hogy minimum 9 óra nulla perc!!! Ki látott már
ilyet? Lehet, hogy valamilyen másfajta „oskolába” jártunk
és nekünk mást jelent a minimum szó, vagy a 2-es karakter a „0” előtt? Az ég sem tudja már, de az biztos, hogy
az egész 42 szakasz azért került bele így a „káeszünkbe”,
mert így akarta a munkáltató anno! Most már tényleg fel
kell tenni a kérdést: a munkáltató mindig jogszerűen jár
el? Válaszom: kétlem!
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Szintén a területünket érinti, de ezen belül is Záhonyt, a
jelentkezési helyek ügye. 2010 áprilisában konkrét javaslatunk volt arra a Helyi Függelék tárgyalásakor, hogy milyen infrastrukturális kialakításúnak kellene lennie a jelentkezési helyeknek. Mondhatnám ez volt az utolsó pont, ami
miatt nem íródott alá a Helyi Függelék. Akkor azt mondta a munkáltató, hogy nem ennek a plénumnak a kompetenciája ezeket megállapítani és majd a 2010. június 30ig megkötendő valamiben lesz benne. A helyzet az, hogy
a munkáltató direkt játszott arra, hogy kikerüljön a javaslatunkból, utána meg „nem tudott” megállapodni. Jogszerű ez így? A jóhiszeműség elvét milyen jogon gyalázta meg
és tiporta sárba a munkáltató? A tárgyaló felet hülyének
nézni nem súrolja a jó erkölcs határát? Most ott tartunk,
hogy van is jelentkezési helyünk meg nincs is. Helyiség az
van, csak nem tud oda bemenni senki. A minimális higiéniai követelményeknek pedig nem tud eleget tenni a munkáltató (nem tud tisztálkodni a munkavállaló)! (Az is igaz, ha
nincs szappan, akkor víz sem kell hozzá.)
Megérkeztek az útvonalkönyvek (legalábbis egy részük). A
könyv sok mindenre jó, (de elég vastag papírra van nyomtatva). Az biztos, hogy olyan alapvető hibák vannak benne,
ami nem lenne megengedhető a KTI, azaz a Közlekedéstudományi Intézettől, főleg ha arra gondolok, hogy elviekben
az ő hatáskörükbe fog tartozni a mozdonyvezetők időszakos vizsgáztatása! Nem tudom ki milyen mélyen böngészte, de nekem, mint frissvizsgás villanymozdony vezetőnek
az tűnt fel, hogy Budapest és Záhony között nincs egyetlen
egy fázishatár sem, holott a jelmagyarázatban fel van tüntetve ilyen piktogram! A másik, szerintem súlyos probléma az, hogy Nyíregyháza állomás jelfeladásra kiépítettnek
van benne feltüntetve, holott ez nem igaz! Az éves vizsgán
mire is haraptak? A forgalmi és mozdonyszolgálati utasítások hogyan szabályozzák a közlekedést a továbbhaladást tiltó főjelzők mellett? (A vonat által használt állomási
vágány ki van-e építve jelfeladásra, stb.) 25 millió forintért
egy részéért én is lemásoltam volna a menetrendi segédkönyv egynéhány oldalát, hiszen itt is így történt, ha megnézitek a könyvek utolsó lapjait.
Az is szomorú tény, hogy a szolgálati menetrendkönyvek
ki vannak adva december közepétől, de a közlekedő vonatok kb. 20 %-a nincs ebben benne (én most a 100-as vonal menetrendjéről beszélek)! Az elmúlt négy hónap nem
volt elég arra, hogy kiadjanak hozzá egy módosítást? A vonatok számozási rendszerét pedig törölni kellene a piros
könyvből, hiszen már csak részben igazak a vonatszámokra az abban leírtak!
Végezetül szeretnék én is beszámolni olyanokról, hogy a
foglalkoztatásunk stabil, igaz egy kissé csökken a túlórák
száma, de elviekben az amúgy is csak túlóra, nem lehet
tervezni vele. Sajnos nálunk ez nem így van. Sokan vagyunk,
kevés munkára és a munkáltató inkább utaztatja azon,
nem területünkhöz tartozó munkavállalókat utazási időben, Debrecenbe, Nyíregyházára, Eperjeskére, mintsem
az egyébként feladathiánnyal küzdő telephelyek munkavállalóinak adja oda a vonatot. A múltkori lap vonatrablási szilánkja nem is olyan vicces! Milyen felelősségteljes munkát
végez az irányítás, ha csak úgy el lehet rabolni egy vonatot vidékről? Nem az lenne a cél elvileg, hogy mindig, mindenkinek legyen munkája? Nagy érdeklődéssel olvastam
ugyanebben a számban a megkérdeztük rovatot. Gondolja végig mindenki, hogy hová vezethet az, ha mindenkinek
változó munkahelyű munkaszerződése lesz? Arról a keletkező létszámfeleslegről nem is szólva, ami szerintem leg-
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Szombathely

Február, március hóval kettő tanfolyam is indult Szombathelyen, egyenes és átképzős tanfolyam. Az átképzős tanfolyamon 20 fővel képviseltetjük magunkat. Ezért, mint
írtam a múlt havi újságban tíz főre hirdetett munkalehetőséget a munkáltató, ebből hat fő realizálódott. A munkáltató három főt Szombathelyen, egy főt Celldömölkön,
kettő főt Zalaegerszegen alkalmaz. Időközben Székesfehérvárról egy fő érkezett lakóhely változtatással hozzánk.
A hat fő, azokról a telephelyekről érkezett ahol munkáltatási problémák voltak, így könnyítve az ott maradok munkáját. A tagcsoportok segítik a kollégák beilleszkedését.
A tervezett típus- és vonalismeret mellett, a szentgotthárdi vonal kiszolgálásához kapcsolódva, az Indusi biztosító berendezés kezelésére, használatára is típusismeretet
szereznek a kollégák Szombathelyről, ugyanakkor a negyvenhárom háromezres sorozatra a tapolcai kollégák szerzik meg a típus ismeretet. A március havi foglalkoztatási eredmények mutatják meg elsőként, hogy a területen
a munkáltatónk jól mérte-e fel, a foglalkoztatási igényt?
Tiszta hónapot április hoz. A belszolgálat területén, egy
kollégánk távozott, ezért a megszokott telephelyi kiszolgálásnál, személyi mozgás várható. Szinte minden hónapban, a normaidőkkel, mksz kijelöléssel, kiadásával, vitás
kérdéseink vannak a munkáltatóval. Írásban tett javaslatunkra, és szóbeli egyeztetésünk után bizakodunk abban,
hogy áprilisban most már úgy jelenik meg a vezénylésünkben, hogy nem kell három hónap óta megjelölt problémákkal foglalkozni. Valamint visszatérő kérdés az utazási
költségtérítés, remélem lassan néhány kérdésben dűlőre
jutunk. Elkezdtük felvenni az útvonal könyveket. Úgy látom
ha így haladunk tovább, nem egy kisebb táska kell, hanem
kettő darab s nagyobb. Ilyenkor eszembe jut a munkáltató
feljelentkezési helyekre vonatkozó érve, az egyik tárgyaláson. Nem kell feljelentkezési hely, a mozdonyvezető a táskájában visz magával mindent, ami kell neki a szolgálathoz.
Ezek után, tényleg már az is belefér? - ha tusolni kívánok
a szolgálat után, akkor már lassan egy kis fürdőszoba is
belefér valamelyik táskámba. Az MFB rendszer működésével kapcsolatosan pozitív a visszhang a menetigazolvány
csökkentett kitöltésével kapcsolatosan. Bár az átállásnál
merültek fel kérdések, de mindenképpen egyszerűsödött
a helyzet. A tagcsoportok többsége megtartotta a „nyílt
taggyűlést, gazdasági fórumot”, beszámolt az elmúlt év
gazdálkodásáról a tagcsoportoknak, s megtervezte a kettőezer-tizenegyes év gazdasági tervét. A márciusi hónapban a „Mozdonyvezetők Borversenye” mozgatta meg a
tapolcai tagcsoport aktív, s nyugdíjas tagjait. A versenyt
Horváth József tagcsoport vezető nyitotta meg, aki egyben tájékoztatott is bennünket a mai helyzetről. Első he-
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lyezett Csizmadia László olaszrizlingje, második helyezett
Nagy János rizlingszilvánija, harmadik helyezett Décsey
Sándor olaszrizlingje lett. Az érdeklődők megkóstolhatták
a finom nedüket, s verseny után kellemes beszélgetéssel
telt a délután. Az üzemi tanácstagok választása lefolyt a
területen, a mozdonyvezetők szakszervezete jelöltjei bejutottak. Azért az írás margójára annyi azonban ráfér, hogy
megjegyezzem, a beíróba megjelent plakátokkal kapcsolatba. Az a plakát, amin a másikat ócsároljuk, nem a tulajdonosát emeli fel. Hisz mondani való hiányában a legegyszerűbb dolog, rámutatni egy emberre, vagy csoportra,
s éppen aktuális kérdéshez nem tartozó negatív jelzőkkel, megpróbálni illetni. Szerintem ez nem vezet semmire sem. A plakát elolvasása után, már érthető a kollégám
kérdése – Kit nézel Te h….nek?
Március 23-án területi megbeszélést tartottunk Zalaegerszegen, egy tagcsoport nem képviseltette magát. A megbeszélésen a következő HÉT-re, ami április ötödikén volt,
alakítottuk ki álláspontunkat. A napi pihenőidővel kapcsolatosan, az utazási költségtérítés helyi egyeztetésével kapcsolatosan,
a területe érintettségét az állásidővel kapcsolatban, valamint tárgyaltunk az aktuális
szakszervezeti kérdésekről, a költségvetésről.
Horváth György
Itt van a tavasz! Bátaszéken márciusban típusismeretet engedélyeztek 10 mozdonyvezetőnek. A mínuszórák
csökkentése végett, áprilisban Bp. Északi- tól kapunk egy
vonatpárt Baja - Déli pu. között 6342 (desiro) iker motorkocsival. Végre nem csak elvesznek,hanem adnak is
vonatot,igaz csak addig, amíg nem lesz túlóránk.(mert
vidéken az tilos) A munkahelyi hangulatra nem volt jó
hatással, hogy csak 10 fő típusozhatott. Itt jegyezném
meg, hogy a 10 fő szerintem is kevés.(majd az idővel a
vezetőink is biztos rájönnek) Sok kolléga, aki kimaradt,
ezt presztízsveszteségként élte meg. Ez rányomja bélyegét a munkahelyi hangulatra. Az irigység elvakította
őket, és sajnos nem látják a pozitívumokat a dologban;
plusz munkát, vonatokat kaptunk! Csökken a mínuszóra, és kissé fellélegezhetünk, mert most nem fenyeget a munkaidő csökkentés veszélye. Bízok benne, hogy
a rosszhangulat, és megosztottság nem tart örökké. Az
egyéni érdekeket félre kell tenni a közösség érdekében.
A munkavállalókat komoly támadások érik a munkaadók,
és a kormány részéről. Ezeket csak akkor lehet kivédeni, ha összetartunk. Ezúton szeretném megköszönni az
Északis kollégáknak, hogy lelkiismeretesen kiképeztek
minket annak ellenére, hogy tudták tőlük kapunk vonatot, kevesebb lesz a munkájuk, és a fizetésük.

Molnár Sándor

Debrecen

Az elmúlt időszakban területünkön a tavasz beköszöntével
több esemény is történt. Még nem sikerült beszámolnom
a márciusi bálunkról, amit a hónap elején, negyedikén tartott a debreceni tagcsoport. A megrendezés helyszíne az
állomási étkezde volt, ahol több mint 100 vendég részvételével került megrendezésre a Farsangi Bál. Habár az elmúlt években rendhagyóvá vált egy őszi és egy tavaszi bál
is, a mostani rendezvényünk két év kihagyás után került
ismét megszervezésre, de sajnos a létszámból is következtethető, hogy az érdeklődés már nem a régi. Ennek el-
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alább a 20%-ot is elérheti. És ti kedves társszakszervezet
jeles képviselői, akik fennen hirdetitek ennek a szerződéskötési formának az előnyét azt gondoljátok, hogy nektek
„ócseny harasó, happy, zsírkirály” lesz az élet mindig? Pedig már Pelikán József gátőr is megmondta „hogy az élet
nem egy habos torta”. Nem gondolkodtok
el azon, hogyha mindenki azonos szerződéssel rendelkezik, akkor teljesen mindegy
a munkáltatónak, hogy hol és kit enged el!
Akár titeket is! Vagy van valami a háttérben, amiről nem tud senki más csak ti és
a munkáltató?

Gyüre Ferenc

területi hírek…

lenére, akik eljöttek, azok nem csalódtak, hisz jól érezték
magukat, ami köszönhető volt a jó szervezésnek a finom
vacsorának a zenének és éjfélkor a rengeteg tárgynyereménnyel kisorsolt tombolának is.
Még le sem vizsgáztak a Debrecenben lévő villanyátképzősök, amikor Szombathelyen már indult is 30 fővel az
egyenes tanfolyam, hiába a Szakszervezet tiltakozása. A
Munkáltató nem tud, és nem is akar a saját hibájából tanulni, hisz a létszámprobléma elsődleges oka a záhonyi
forgalom visszaesésen kívül, a koncepció nélküli létszámpolitika. Az elmúlt években a területünkön történt a legtöbb mozdonyvezető felvétel. Csak 2008-2009-ben közel
40 fő mozdonyvezető lett felvéve, és kiképezve. Természetesen akkor úgy látszott, hogy erre nagy szükség van,
hisz az országban szinte csak nálunk túlóráztak a kollégák
2005 és 2006-ban, kimerítve szinte a törvényi kereteket
is. Mi lesz, ha a Dunántúlon is csökken a megrendelés, akkor nem lesz honnan hova átcsoportosítani, és megint jöhet a csökkentett munkaidő. Végül is a villanyátképzősök is
levizsgáztak, közel 20-an, és megkezdték a vonalismeretek megszerzését. Lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy
elég jól alakultak a hiányórák, és a feladathiányos szolgálatok. Természetesen április 8-án a HÉT-en erről már megint
nem halottunk
semmi
tényadatot, és a
tervadatok is
titkosan voltak
kezelve. A Munkáltató
szűkszavúan csak a
forda bemutatására kerített
sort, és érdemben semmire sem tudott helyben válaszolni
a felvetett problémák közül. A szolgálatok tervezésében a
munkaközi szünetek kiadásában több szolgálatot is reklamáltunk, aminek kapcsán intézkedésre kaptunk ígéretet,
ami a legtöbb esetben csak ígéret maradt. Ezzel kapcsolatosan zajlik egy országos vizsgálat is, ami Debrecen területet is érinti, és azt hívatott vizsgálni, hogy törvényes
e a munkaközi szünetek tervezése, kiadása, illetve elmaradása esetén annak díjazása. A Főfelügyelet munkatársai több jegyzőkönyvet is felvettek, és vizsgálataik során
meghallgatták a kollégákat, a reszortosokat, és a Munkáltatót is. Külön vizsgálat tárgya az előfűtés- fűtés alatti
mksz, és annak törvényessége, hogy utólag van e joga a
reszortosoknak lehúzogatni, vagy belejavítani a menetigazolványba. Erre válaszul a Munkáltató megtiltotta a már
leadott saját menetigazolványok megtekintését a mozdonyvezetőknek, hogy ne legyen módjuk az ellenőrzésére.
Indok : ÜZLETI TITOK !?!
Április elsején tartotta tavaszi gyűlését a Nyugdíjas tagcsoportunk. Itt viszont maximális volt a létszám, a Déli soron az étkezdébe alig fértünk be. Közel 90 nyugdíjas kolléga jött el, és volt közöttük nem egy olyan, aki hamarabb
ment el nyugdíjba, mint ahogy én a vasúthoz jöttem, pedig annak már majd 25 éve. A korai vacsora után egy ulti bajnokság is meg volt hirdetve, de természetesen nem
ez volt a lényeg, hanem az éjszakába nyúló beszélgetések.
Jó alkalom volt a megjelent fiatalabb nyugdíjasokat tájékoztatni a változó mobil szolgáltatással kapcsolatos teendőkről, hisz sokukat érinti MOSZ-os telefon miatt, és velük
már csak ezeken a fórumokon találkozunk.
Itt mutatkozott be első hivatalos eseményén a területi
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Üzemi Tanács választások után, az e napon megválasztott Debrecen Üzemi Tanácsának elnöke : Lakatos László.
Gratulálunk megválasztásához és sok sikert és kitartást
kívánunk munkájához, és természetesen a többi megválasztott tagnak is : Bagi Tibornak, Kiss Zoltánnak, Nagy
Lászlónak, Skarbit Barnának, Kiss II Lászlónak, Nagy Gergely Zsoltnak, Gyüre Ferencnek és Ignéczi Józsefnek.
Nyolcadikára volt meghirdetve a szokásos havi fogadó napunkon, a Debrecen Tagcsoport múlt évi gazdasági beszámolója, illetve a tárgyévi költségvetés bemutatása, megvitatása. A sokéves gyakorlatnak megfelelően nem sokan
tolongtak a beszámolón, de természetesen azért voltak
érdeklődők. Bagi Tibor bemutatta múlt évi pénzfelhasználás sarokszámait, majd részletezte azt, lebontva a felhasználás legkisebb tételéig. A tárgyévi költségvetés tervei az utolsó pillanatig változtak, a jelenlévők javaslatai
alapján.
A
tisztségviselők mind kivették részüket a
kilencedikei demonstráció szervezéséből, és akik
nem dolgoztak,
azok természetesen Budapesten
is összefogták a
csapatot. Itt szeretném nekik megköszönni munkájukat, és természetesen azoknak a
kollégáknak is akik képviselték a többieket a
debreceni területről, hisz a ladányi kollégákkal majd negyvenen voltunk. Nemes Zsolt

Szeged

Szegeden április 8-án vettünk részt a soron következő
HÉT ülésen, ahol az aktuálisan felmerülő problémákról
tárgyaltunk a munkáltatóval. A vésztői fűtőház bezárása sajnos nálunk is változásokkal fog járni, mivel a gépeket Békéscsabán fogják naponta vizsgálni és javítani, így
valószínűleg a vésztői belszolgálatban dolgozó kollégák
munkája oly mértékben fog csökkenni, hogy azt a munkáltató át fogja szervezni. Békéscsabán viszont ezekkel
a napi vizsgálatokkal és javításokkal a munka mennyisége meg fog emelkedni, ami ott plusz feladatokkal fog járni. Ezért megkérdeztük a munkáltatót, hogy mik a tervei
a vésztői kollégákkal, valamint, hogy nem áll-e szándékában a békéscsabai belszolgálat létszámát növelni, mivel
szerintünk a feladatok várhatóan úgy meg fognak emelkedni, hogy a jelenlegi létszámmal azt nem lehet majd
elvégezni. Főleg, hogy péntek éjszakától vasárnap estig csak a külsős mozdonyfelvigyázó van egyedül szolgálatban a Trakció részéről. A munkáltató válaszában
elmondta, hogy a vesztői belszolgálat munkavállalói közül senkit nem kíván elbocsátani. Azokat a munkavállalókat, akiknek a továbbiakban Vésztőn nem tud munkát
biztosítani, a műhely bezárása után Békéscsabán kívánná tovább foglalkoztatni. Viszont a második kérdésre elmondta, hogy amennyiben a gépészet nem rendel meg
a Trakciótól plusz tolatást, addig nem tervezi Békéscsabán a belszolgálatban levők létszámát megemelni. Indoklása szerint a feladathoz megfelelő létszám áll rendelkezésre.
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dulóját rosszul tervezték meg. Ráadásul, mivel az üzemóra
számláló csak órákat mutat, ezért az utolsó órában nem is
tudjuk pontosan, hogy mikor jár le. Amikor még kézzel, különböző számítógépes programok nélkül csinálták a mozdonyfordulókat, elvárás volt, hogy napitól-napiig kibírja, és
ne járjon le az üzemóra sem. Vajon most túl nagy elvárás
lenne ennek a feladatnak a teljesítése? Mindent összefoglalva úgy látszik, nem számít, hogy szinte minden nap plusz
menetvonal engedélyeket, plusz gépmeneti kilométereket
kell kifizetni, csak azért, mert nem sikerült olyan mozdonyfordulót csinálni, hogy a gép üzemórája is kibírja.
A területről igen szép számban vettünk részt az április
9-i tüntetésen, ahol szerettük volna felhívni a közvélemény
figyelmét azokra a jelenségekre, amik mostanában folynak, és a mozdonyvezető társadalmat igen erősen érinthetik. Mivel a társadalmi egyeztetés hiánya miatt nem is
tudjuk teljesen pontosan, milyen változások elé nézünk
a korkedvezményes nyugdíj, a szabadjegy, a munkatörvénykönyv módosítása a közösségi közlekedés átalakítása miatt. Ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy minél
nagyobb számban vegyünk részt az eseményen. Annak ellenére, hogy nagyon sok kolléga vett részt ezen a tüntetésen, csak remélni tudjuk, hogy hatása lesz az ügyeink
döntésére. Viszont nem dőlhetünk hátra, folytatnunk kell
azt a harcot, amit ezekért az ügyekért elindítottunk, ha
eredményeket akarunk elérni. Én a magam részéről ezúton szeretném megköszönni minden kolléga részvételét,
és szeretném megköszönni azon kollégák áldozatos munkáját, akik a szervezésben és a vendégfogadásban tevékenyen részt vettek. 
Szóth Tibor

Megálmodni.
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Április elsejét követően az üzemórákat nem kell tovább az
üzemnaplóban vezetni, hanem azt az MFB jelzi, a kiadott
parancskönyvi rendelkezés szerint. Nincs is ezzel semmi
probléma, hiszen a berendezés tökéletesen el tudja látni
a feladatot. Legfeljebb április 4-én volt eddig egy kis hiba,
amikor délután az üzemóra időadat a gépeken átálltak fekete alapra és valószínűsíthető volt, hogy nem mérik az
üzemórát. Mint később kiderült a probléma központi volt,
ezért minden gépet érintett, de a hibát pár órán belül kijavították. Sajnos viszont van egy probléma, ami eléggé nehezen akar megoldódni. Mégpedig a V43-ok üzemórájával.
Ugye mindenki tudja, hogy ez maximum 48+12 óra lehet,
de mint tudjuk, amennyiben a gép többször 20 tengelynél
kisebb vonatot továbbít, akkor csak 48+00 óra. Azt, hogy
a mozdony 48 órát mehet, az MFB úgy jelzi, hogy az üzem
óra adatnál egy felkiáltó jel van. Eddig ezt a mozdonyvezető
nem tudta követni, ellenőrizni. Ugye még emlékszünk arra,
hogy egy pár hónappal ezelőtt forduló szerint hordtuk a gépeket a keleti fűtőházba féket állítani, hogy végig tudja járni a fordulóját, amit több mint 48 üzemóránkénti napi vizsgálatra terveztek? Hát a fékállítás egy ideje elmaradt, nem
csinálják, viszont a gépforduló, amit a mozdonyvezetők számára nem adnak ki (még a végén megtudjuk, hogy forduló
szerint mikor kellene napizni a gépnek) vélhetően nem a helyenként indokolt 48 üzemóra után van tervezve, ezért arra lettünk figyelmesek, hogy a gép napi vizsgálata lejár, és
a számára tervezett vonatra már nem alkalmas. Április eleje óta előfordul, hogy a V43-as mozdonyt gépmenetben kell
20-30 km-ről bevinni napi vizsgára, és a vonatra egy másik
mozdonyt kell küldeni, mert valószínű, hogy a mozdony for-

Megvalósítani.

„Banki költségek?
Inkább egy családi belépô!”
Takarítson meg több ezer forintot Citibank 0 Ft-os bankszámlával!

0 Ft számlavezetési díj
0 Ft készpénzfelvételi díj bármely hazai
bankautomatából, korlátlanul

0 Ft átutalási díj, forintban, országon belül

0 Ft csoportos beszedési megbízás
teljesítésének díja

0 Ft rendszeres átutalás díja
0 Ft éves kártyadíj

Extra
szolgáltatás:
díjmentes
balesetbiztosítás

Kártyáját díjmentesen hozzárendelheti bármelyik devizaszámlájához.
További információ:

Andrási Krisztina
06 30 773 3737

Citibank a Munkahelyen
06 40 48 88 88

A megtakarítás a banki díjaktól és a bankszámlahasználati szokásoktól függ. A 0 Ft-os bankszámla feltétele TOP díjcsomagban: havi legalább 150 ezer forint jóváírás legfeljebb két
tranzakcióból. A biztosítást az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllôi út 1.) nyújtja. A biztosítás részleteit a vonatkozó biztosítási feltételek tartalmazzák.
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megkérdeztük…

Megkérdeztük…

A kormányzati kommunikációban Széll Kálmán tervnek elkeresztelt intézkedés sorozat egyes elemei, megvalósulásuk esetén súlyos érdeksérelemmel járnak a munkavállalókra. A nyugdíjrendszer tervezett átalakításának egyik eleme a korkedvezményes rendszer megszüntetése, amely a mozdonyvezetők életpályájára, egzisztenciájára negatív következményekkel jár.

Megkérdeztük: Mi a véleményed a korkedvezmény tervezet megszüntetéséről, indokolt-e
a megtartása a mozdonyvezetők részére? Kopics Barnabás Pápa
Korkedvezmény.....mindhalálig vasút vagy nyomorban töltött öregkor?
A Kormány egyoldalúan, minden egyeztetés nélkül a korkedvezmény megszüntetését jelentette be. Rövidke hírben, mert először ugye az Uniónál kell jelentést tenni a Brüsszelnek benyújtandó konvergencia programmal. Aztán ha ott
dicséretes az osztályzat....jöhet a végrehajtás!
Keserű aktualitást kapott a Mozdonyvezetők lapja kérdése: Mi a véleményed a
korkedvezmény eltörléséről?
Persze véleménye mindenkinek van, de a döntés, egyeztetés nélkül született
meg és bár annak részleti jelenleg még nem publikusak sok jót nem várhatunk!
„A kormány felszámolja a korhatár alatti nyugdíjazási formákat.” Kérdésre válaszolva Matolcsy hangsúlyozta, hogy az új szabályozás az „új világra” fog vonatkozni, a régire nem. Ezt lehet úgy érteni, hogy nem visszamenőleges hatállyal,
hanem csak az új munkába állóktól vonják meg a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét, de lehet úgy is, hogy már a jelenlegi dolgozóktól is megvonnák ezt a
lehetőséget, és csak azoktól nem vennék el a korkedvezményes nyugdíjat, akik
már megszerezték azt”
Ha megkérdezték volna, esetünkben a mozdonyvezetők képviselőit elmondhattuk volna.....
A teljesség igénye nélkül:
A korkedvezményes nyugdíj azokat illeti meg, akik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján olyan munkakörben dolgoznak hosszú ideig,
amely az egészségükre ártalmas.
A korkedvezményes nyugdíj fedezetére a munkáltatónak a 24 százalékos munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékon felül további 13 százalékos járulékot kell fizetnie.
Megnéztem márciusban a Munkaadó nyugdíjjárulékom 96.512 Ft a Korkedvez.
bizt.járulék 52.277 Ft az én befizetett járulékom 40.213 Ft!!! És, hogy mit fogok ezután kapni....könnyen elképzelhető, hogy semmit!
Szakértői vélemény szerint a huzamosabb ideje folyamatos munkarendben dolgozók szervezetét annyira megviseli az éjjel-nappali munka, hogy az öregségi
nyugdíjig való foglalkoztatásuk „szó szerint életveszélyes lehet”, ráadásul ebben
a körben az átlagéletkor általában nem is éri el a 62 évet!!!!
A folyamatosan, huzamosabb ideje több műszakban dolgozók körében drasztikusan nő a magas vérnyomásos betegség gyakorisága, cukorbetegség és az
infarktus előfordulása is!!!
A munkaidő beosztásból származó rendszertelen életmód tehát nem a hosszú
és békés öregség biztosítéka...sajnálatos szinte nincs olyan lapszáma a Mozdonyvezetők Lapjának amiben ne lenne fekete gyászkeretes rovat: „Tragikus
hirtelenséggel elhunyt....kollegánk élt negyven-ötven egynéhány évet”. Vagy
nézzünk körül szűkebb környezetünkben a nyugdíjba vonult kollegák milyen rövid ideig, élvezhetik a pihenést. Sajnos gyakran pár év után a temetésen kell
búcsút venni tőlük...messze a 65 éves kor előtt!!! Miről beszél ez a Kormány ....
munkára ítélve mindhalálig??
A statisztikák alátámasztják azokat az adatokat, amelyeket az ilyen munkakörökben dolgozók: az átlagnál messze rosszabb egészségi állapotáról, életkilátásairól publikáltak.
Az is tény, hogy a műszakos munka miatt kialakuló állandó fáradtság, a biológiai ritmus felborulása okozta alvászavarok, és a stressz állandósulása megnöveli a hibázások és a munkabalesetek gyakoriságát. A munkabaleseti statisztikák
80 százalékban az állandó fáradtságot jelző figyelemkoncentráció csökkenését
igazolják. /Statisztikai adatok szerint/
A felmérés szerint a mozgásszervi és a pszichoszomatikus rendellenességek kialakulásában a műszakos munkának kitüntetett szerepe van. A folyamatosan,
huzamosabb ideje folyamatos munkarendben dolgozók körében drasztikusan
nő a magas vérnyomásos betegség gyakorisága és az infarktus előfordulása is.
A felmérések szerint a mozdonyvezetők 42 % mozgásszervi rendellenességekkel - derék- és hátfájással, ízületi problémákkal - küszködik, s ezt a szervezetük
túlzott megterhelésével járó munka okozza. Megdöbbentő megállapítás, hogy
a nappali-éjszakai műszakváltás az emberi szervezet több mint kétszáz élettani funkcióját befolyásolja!!!
És akkor ezt vessük össze a folyamatosan emelkedő egészségügyi elvárásokkal...ritka szerencsés genetikai adottságokkal megáldott kollega az aki azokat
az ötvenes évei vége felé teljesíteni tudja!
És akkor mi a megoldás....új életpályamodelleket fognak megtervezni!!??? Esetünkben ez azt jelenti a MÁV „fájó szívvel” de megválik az így teherré vált dolgozóitól! Kiszúrják a volt mozdonyvezető szemét pár havi végkielégítéssel, kaphat
még 3 havi munkanélküli ellátást aztán....aztán, na ez a kérdés!
30 év mozdonyvezetői munka, megromlott egészségi állapotban bármi legyen
is az eredeti szakmája, illeszkedjen be a „munka világába”! A technika felgyorsulása 5 évenként leamortizálja a megszerzett tudást....gyakorlat esetleg nulla
az adott szakmában, mert a vasútnál kezdett dolgozni....nos az elhelyezkedés
esélye is a nullához közelít!
Esetleg alkalmi munka...vagyonőrzés....segédmunka ezek olyan embernek, aki
megszokta a felelős munkát milyen életpálya modell módosítással kecsegtet?
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Barsi Balázs
rovata

Milyen nyugdíjra számíthat?
A terv indoklása szerint a korhatár előtt nyugdíjba kerülők ezután majd dolgozni
fognak, persze az már nem szerepel még lábjegyzetben sem, hogy hol.
A bűvös szó ismét a statisztika, ugyanis ezek az emberek az eltörölt kedvezmények miatt megemelkedett nyugdíjkorhatárt sokan nem fogják megérni, így kevesebb lesz a nyugdíjas, velük a kifizetésre kerülő nyugdíj, és kevesebb emberről kell gondoskodnia - úgymond ingyen - az állami egészségügynek is.
Félő, hogy az életpályamodell a valóságban ez lesz: 15 évesen kezdj el dolgozni éhbérért, fizess 50 évig valamelyik külföldi banknak adósságszolgálatként járulékot, majd jó adófizetőhöz méltón még a nyugdíjba vonulás előtt dobd fel a
talpad!
A korengedmény és a korkedvezmény megszüntetését anyagi okból magyarázni
különben meglehetősen nevetséges dolog. Ugyanis, immár mindkettőt a munkáltatók fizetik. Persze tudjuk, hogy az állam által finanszírozott területen ez a
költségvetésből történik, de ne felejtsük el, hogy az évek óta visszatartott- közszférát illető - béremelés bőven forrása lehet ennek!!! Utánanéztem, hogy van
ez a tőlünk szerencsésebb berendezkedésű országokban mennyire Uniós elvárás ennek megszüntetése:
Korkedvezmény más országokban:
Lengyelország: különleges feltételek mellett, vagy különös jellegű munkahelyeken végzett munka esetén
Spanyolország: nehéz, mérgező, az egészségre ártalmas vagy veszélyes munkát végzőknél
Görögország: nehéz fizikai vagy egészségtelen munkakörben
Németország: a bányászokra különleges szabályok vonatkoznak; alapos vizsgálat előzi meg
Dánia: az jogosult, aki mentális, fizikai vagy szociális okokból munkaképtelenné válik
Észtország: 5-10 év korkedvezmény jár egyes nehéz vagy veszélyes munkakörben dolgozóknak, pl. bányászoknak, pilótáknak, tengerészeknek.
Finnország: 58 és 64 év közöttieknek jár, akik a munkakörüket nem képesek
a továbbiakban ellátni.
Összegezve lesújtó....na nem szépítem inkább nyomdafestéket nem tűrő a véleményem!!
Én már 30 évet elpazaroltam ezek szerint lehet, hogy hiába...
Dolgoztam folyamatosan időnként 300 órákat....a gyerekeim hányszor Karácsonyoztak egyedül....hány nyaralást, kirándulást hagytam ki...hány családi
program maradt el!!!
És akkor jön egy „szép új világ” a´la Orwell !!!!
Felmerült az általam legkevésbé sem tisztelt Döntéshozókban /azt ki kell érdemelni/ egy ilyen életpályamodell bevezetése esetén ki az, aki vonzónak találja
majd ezt a hivatást?
Nem kell egyeztetés, konszenzus, hiszen ezt a fülkeforradalom győztesei az Országgyűléstől függetlenül, rendeleti úton is el tudják törölni az eddigi szabályokat....
Az Országgyűlési képviselő életpálya, kormányzati munkakör betöltéséhez minden esetre vagy nem kell alkalmassági vizsga...vagy olyan alacsonyak a kritériumok, hogy azokon Bárki átmehet, aki nem rendelkezik erkölcsi értékekkel....
empatikus képességgel....józan ítélőképességgel!
A tervezett intézkedéssel a Kormány nem további munkahelyek teremtésébe
kezdett, hanem nagyon sok közlekedési munkavállaló munkaképességének hiányából következő munkanélküliséget teremt!

Vincze Imre
Pusztaszabolcs
Egy kicsit több mint harminc éve, hogy a vasútra betettem a lábam mozdonyvezető gyakornokként. Akkor a nyugdíjjal kapcsolatos kérdések egyáltalán nem
foglalkoztattak - eléggé sajnálatos módon - két okból is. Egyik, hogy ha valamit rendben tudunk, akkor szót sem érdemel, másik ok, hogy 21 évesen az érdeklődésnek a perifériáján sem bukkant fel. A korkedvezménnyel kapcsolatos
gondolatom először akkor született meg, amikor 15 év tengelyen töltött időn
túl voltam, de ez is csak jóleső konstatálása volt annak az akkor még ténynek,
hogy lesz már nyugdíjba beszámító kedvezményem. Ennél többet nem foglalkoztatott, mert a stabilitása akkor még megkérdőjelezhetetlen volt a számomra
elérhető információk alapján. A viharfelhő előszele az 1997.évi LXXXI.tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról már intő jelnek kellett volna lennie, de sem a
tartalma, sem az értelmezése nem jutott el a lakossághoz, valljuk meg őszintén az érdektelenség is meg van a mai napig. Most azonban ránk szakadt az
ég. A nyugdíjrendszer összeomlóban - már a demográfiai jelenség is elég ok rá
-, és a korkedvezmény rendszere is megsemmisült, nyugodtan vehetjük ténynek. Itt van a korkedvezményes munkakörben dolgozó ötvenes generáció totális pofára ejtése, hiszen a már megszerzett jogosultságuk esetleges elvesztése
révén ez a korosztály fizetheti a legnagyobb árat. Mik lehetnek a következmények a mi szakmánkra?
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Mélységesen fel vagyok háborodva …hiszen olyan emberek szeretnék elvenni tőlünk ezt a kedvezményt, akik nem dolgoznak éjszaka, az ünnepeket, hétvégéket
családjuk körében töltik. Fogalmuk sincs a folyamatos sresszről, melynek a mozdonyvezetők ki vannak téve. Természetesen a saját kedvezményeik szóba sem
jönnek, sőt még a mi rovásunkra bővítenék is. Ha tehetném, magam mellé vezényelném őket egy hónapra. Nem kellene mást csinálniuk, csak ülnének mellettem, nem koncentrálva de nem is álomba merülve. Biztos vagyok benne, hogy
elmenne a kedvük az ötleteléstől. Nem is értem miért sajnálják azt a 7 évet, amit
35 év alatt érhetünk el. Sajnos, lássuk be, nem sokáig élvezhetjük a nyugdíjat.
A mozdonyvezetők korán halnak. A saját környezetemben csak egy kollégát ismerek, aki nyolcvan év feletti. Isten éltesse sokáig!
Tisztelt Kollégák, mindent elvehetnek tőlünk, de ezt soha nem szabad megengednünk, hogy a korkedvezményes nyugdíjunkhoz hozzá nyúljanak!
Balesetmentes szolgálatot kívánok minden kollégának.

Kohonitz László
Sopron
Alapvetően az emberi szervezet arra van biológiailag beállítva,hogy van a nappal
és az éjszaka. Ennek megfelelően nappal dolgozik,ébren van,aktív a szervezet.
Éjszaka pihen,feltöltődik,regenerálódik. Ha ezt felborítjuk, annak szervezetkárosí-

tó hatása van. Ezt a mozdonyve zetői munka teljes egészében felborítja,úgy,hogy
még semmiféle rendszer sincs benne. Mert a szolgálatkezdéseket teljes időbeni rendszertelenség jellemzi. Még arra sincs lehetősége a szervezetnek,hogy
átálljon,mert a következő szolgálat már teljesen más időpontban kezdődik. És
ez a rendszertelenség párosul igen erős zaj,rázkódás, stresszhatások és nagyfokú monotonitással ,ennek nagyfokú egészségkárosító hatása van. Ehhez hozzávehetjük még az abszolút rendszertelen táplálkozást. Kollégáknak nem kell
magyaráznom,hogy itt most miről beszélek, pontosan ismerik a mozdonyok állapotát. Azokat járatnám ezeken a gépeken,és dolgoztatnám ilyen körülmények
között,aki kitalálta a korkedvezmény eltörlését,de nem egyszer-egyszer,hanem
hosszú évekig. Sok kollégának alkalmi munkákat is el kell vállalnia a civil életben, mert szeretne a családjának minél többet megadni és a fizetés erre kevés.
Így még jobban leterheli a szervezetét,előjönnek a betegségek és már akár 55
évesen kiszóródunk az orvosi vizsgálaton és ezután mehetünk az utcára. Mert
sok választásunk ebben a korban már nincs,mondhatnám semmi. Ez nem jövőkép hanem tragédia. Felhívnám a kollégák figyelmét arra,hogy itt most nem
csak arról van szó,hogy lesz-e továbbiakban kor kedvezmény, az ezután ledolgozott évekre,hanem a megszerzett éveket is elveszik. Hisz Matolcsi és Lázár is úgy
nyilatkozott, „jövőre senki nem mehet korkedvezményes nyugdíjba”,magyarán
elveszik az eddig megszerzett éveket is. A munkáltató igen jelentős összeget fizet be korkedv. bizt. j. címen. Ezzel tulajdonképpen előre ki vannak fizetve,azok
az évek,amennyivel korábban elmehetnénk nyugdíjba. Tehát a korkedvezmény az
előre megváltott idő,melyet nem a kormány ad,az már ki van fizetve. Akkor kérdem én, a munkáltató miért fizeti ezt be,csak azért ,hogy a kormány még több
pénzt lenyúlhasson. Úgy látszik nem elég neki az ellopott magánnyugdíj pénztári
pénzek. Abban az esetben tudom csak elképzelni a kedvezmény eltörlését,ha a
fizetésünk olyan mértékű lenne,hogy előre tudjunk gondoskodni arra az időre,ha
már nem vagyunk orvosilag alkalmasak. De ehhez dupla fizetés kellene, és erre
azt kell ,hogy mondjam,esélytelen ábránd. Nem azért dolgozunk 30-35 évet nehéz éjszakákon át állandó stresszhelyzetben,erős zaj,rázkódásnak és huzatnak
kitéve,rendszertelen táplálkozással,hogy azután az utcán találjam magam,mert
ez így nem életpálya. A kormány úgy akarja átalakítani a nyugdíj rendszert ,hogy
neki nem kellenek a nyugdíjasok. Nem hajlandó semmiféle egyeztetésre,ő kitalál
valamit és erőszakkal,lenyomja mindenki torkán,az sem érdekli,hogy van aki ebbe belefullad. A gyógyszertámogatást drasztikusan lecsökkenti. És az a kis nyugdíjas nem tudja majd megvenni,még betegebb lesz,majd meghal. A kormánynak
ez csak jó,mert kevesebb nyugdíjat kell kifizetnie,kevesebb a kiadás. Hisz neki
mindennél fontosabb a kiadás csökkentés. Nekik bezzeg futja 7 milliárd forint új
autó beszerzésére,20 milliárd terror elhárító csoport fenntartására,mely csak az
ő érdekeiket szolgálja. A képviselőknek miért nem kell számlát adni, a költségtérítésre felvett összegekről? Rájuk miért nem vonatkozik a végkielégítésekre kirótt külön adó ,tán ők valami felsőbb rendű lények,ők a kiváltságosok?Majd ha ők
példát tudnak mutatni,csak azután sanyargassák az embereket. De ez a kormány
csak arroganciában,kompromisszum képtelenségben, akarnokságban, a nép hülyének nézésében tud példát mutatni.

Szabó Zoltán
RCHun

Április első hetében megalakultak az Üzemi Tanácsok. Ezzel befejeződött a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél a 2011. évi ÜT
választás. A pécsi TVSZK kivételével ahol a 2009-es nyugdíjazások miatt 2010 elején kellett ÜT választásokat tartani, valamennyi munkáltatói jogkörgyakorlóval elhatárolt szervezeti egységnél törvényesen lezajlottak az Üzemi Tanács választások. Az eredmények:
A választásra jogosultak létszáma 3592 fő a választáson résztvevők létszáma 2796 fő volt.
A csaknem 78%-os részvételi arány bizonyította, hogy a kollégákat érdekelte a választás.
Az alábbi táblázat az egyes szervezetek jelöltjeire leadott összes szavazatot ábrázolja.
Területi központok

Budapest

MOSZ

7 521

74,93%

308

1 331

75,24%

38

84,10%

0

Debrecen

3 648

Szeged

2 664

78,89%

101

13,84%

Miskolc

Szombathely
Irányítás

Összesen:

VDSZSZ

1 529

16 524

89,76%

3,07%

118

2,15%

240 13,57%

28

0,69%

0

0,00%

0

0,00%

374

VSZ

0,00%

251

GSZ

1,18% 1 274 12,69%
6,18%

137

381 11,28%

198

154

8,47%

291 39,86%

1435

77
24

3,37%

4,35%

5,86%

1,32%

165 22,60%

1 875

MTSZSZ

817
0

8,14%

0,00%

83

4,69%

111

6,11%

134

3,97%

173 23,70%

1 318

Összesen

10 038

4 064

1 769

3 377

1 818

730

21 796

Az eredményt nem hiszem, hogy kommentálnom kellene, viszont itt szeretném megköszönni valamennyi szavazónak a bizalmat.
Bordás Imre

KÜT elnök
2011. április
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megkérdeztük…

Ha életben megéri és egészséges egy 65 éves mozdonyvezető, vagy nem teljesen egészséges, de a foglalkozás egészségügy engedi dolgozni, vajon a fiatalokkal azonos reakcióidővel rendelkezik egy hazai nagysebességű vonat továbbításához? A törvényhozók felülnének-e egy ilyen vonatra?
Megéri-e életben? Ma Magyarországon a változó munkarendben dolgozók átlagéletkora nem éri el a 65 évet. A nyugdíjadó fizetési kötelezettsége megvan, de
a nyugdíjas élet lehetősége nem, legalábbis statisztikailag. Ebben a témában a
VDSZ (Vegyipari Dolgozók Szakszervezete) szakértői tanulmányt adott át a parlamenti képviselőknek, amelyben leírták, hogy az öregségi nyugdíj határáig foglalkoztatott többműszakos munkarendben dogozók egészségkárosodása olyan
mértékű lehet, ami már életveszélyes. Az ember élete, mint minden más ciklikus.
A különféle hormontermelése is. Vannak éjjel és nappal termelődő hormonok,
ezen belül az adott napszak elején, végén vagy közepén. A változó munkarendben dolgozók esetében ez a hormontermelés képtelen alkalmazkodni ehhez a ritmustalan változáshoz, súlyosan megterheli az agyműködést. Bővebben ’Dr.Bánki
M.Csaba: Az agy évtizedében’ című könyvben. A VDSZ ezen szakértői tanulmányát válaszra sem méltatták, tehát ezeket az embereket semmibe vették.
Ötven év felett az egészség normál körülmények között is romlik. Az egészségügyi ellátások használói az életkor előre haladtával egyre többen vannak. Egy
mozdonyvezetőnél ez hatványozottan jelentkezhet a foglalkoztatási sajátosságok miatt. Ha ez odáig fajul, hogy egészségileg alkalmatlan a mozdonyvezetésre, többnyire más szakképzettség híján mire számíthat egy ötven év feletti utcára
került mozdonyvezető a munkaerőpiacon, amikor már az életkora is diszkriminációra ad okot. Ma már tudjuk, hogy 90 napig jár a munkanélküli ellátás jövő évtől, tehát a megrokkant egészségű mozdonyvezetőt a társadalom eldobja, mint
egy kifacsart citromot. És még mit nem tudunk!
Fehér István

Kecskemét

mese…

Bergengócia előtt
Mint ahogyan azt eddig is tettem ezután sem fogom a szakszervezet politikát belekeverni a meséimbe, olvassátok úgy az alábbi sorokat,
mintha Andersen, Móra Ferenc, vagy Benedek Elek írta volna azokat! A szereplők egytől egyig kitalált személyek, ha valaki hasonlóságot vél felfedezni valamely szereplő, vagy maga a történet bármely része között, az csak a véletlen műve!
Hol volt, hol nem volt (de sajnos inkább volt, bár ne lett volna), volt egyszer egy királyság. Ez a királyság nem volt túl az Óperencián, de még
az üveghegyen is erről volt. Inkább túl lett volna mind a kettőn, így nem kellene most hülye mesét írogatnom erről az idióta királyságról, de
mivel pont ott volt ahol Harry Potter is élt, így nincs más választásom, mint írni róla.
Történt egyszer (többször is), hogy elaludt a király. (Tudjátok, melyik királyról van szó? Arról a Bernátról, aki mindig bólogatott. Bólogatott az
jobbra is, bólogatott balra is, bólogatott előre és bólogatott hátra hogy a nyaka csavarodott volna ki ettől a sok bólogatástól, még jó, hogy
bele nem szédült). Ahogyan szendergett egyszer csak arra ébredt, hogy az udvari bolond a lomjai között matat.
– Mit keresel te bolond a cókmókjaim között? - förmedt rá a bolondra.
– Áááá uram, nem keresek én semmit, csak rendet rakok – válaszolta a bolond.
– Hát ugyan minek kellene itt rendet rakni? – kérdezte a király.
– Hááát nekem a mágiaügyi miniszter mondta, hogy ha lesz módom, rakjak rendet.
– Na, most tüstént küldd elém a minisztert! – förmedt a bolondra és bólintott egyet (úgy megszokásból)
Jött is a miniszter, de nem ám sebbel-lobbal, csak úgy lazán, mint egy esőbe megernyedt ruhaszárító kötél. Amikor a király elé ért még arra sem volt hajlandó, hogy tisztességesen köszönjön neki. csak úgy egykedvűen odalökte:
– Hívattál uram?
– Hívattalak biz’ én!
– És miért, ha szabad kérdeznem?
– Hát azért mert...– aztán elgondolkodva a bolond felé fordult. – Miért is hívattam?
– A rend miatt uram – suttogta a bolond.
– Ja igen, miért kell rendet rakni az én cuccaim között? – vonta kérdőre a minisztert.
– Hát azért felséges nagyúr, mert rendbe kell szedni az iratokat.
– Miért kellene azt rendbe szedni? – kíváncsiskodott a király.
– Azért mert nem jól van ez a rend.
– Hogyhogy nem jól van a rend? – álmélkodott a király, miközben bólintott egyet nevéhez méltán.
– Megpróbálom elmagyarázni. – válaszolt a miniszter és a bolonddal összekacsintott.
– Na, halljunk szót! – várakozott a király összekulcsolt karral.
– Ide figyeljen felség! Azokon a papírokon azok a megállapodások vannak felsorolva, amikben megegyeztünk a katonákkal.
– Tudom én azt nagyon jól öcsém. Én már akkor láttam ilyen megállapodásokat, amikor titeket még csak a szoptatós dajkátok vitt fel a bölcsödébe.
– Hát ez az felséges úr!
– Hogyhogy ez az! – méltatlankodott Bernát.
– Régen még az volt a divat, hogy ami le volt írva az szent és sérthetetlen volt.
– Így így, ahogy mondod, akkor elég volt egy kézfogás és megszületett az egyezség.
– Na, itt van a kutya elásva uram.
– Hol, hol! – ugrott fel hirtelen a díványra a király.
– Nem úgy felség, csak átvitt értelemben.
– Hová vittétek az értelmet? – kérdezősködött.
– Azt már sehová – lökte oda a bolond, csak úgy egykedvűen.
– Nos, felség, ma már nem divat azt érteni a dolgokon, ami le van írva.
– Nem az a cél, hogy egyértelmű legyen minden? – kérdezte Bernát.
– ÁÁÁÁÁ dehogy – lökte a választ a bolond.
– Hát akkor mi? – kérdezte a király.
–Az uram, hogy a későbbiekben minél többet tudjunk kisajtolni egy-egy megállapodásból. – válaszolta a miniszter.
–Értem én. – válaszolta a király – csak azt nem értem...
– Nem baj az uram, ha nem érti, az a lényeg, hogy mi értjük.
– Jó, jó, de nem lesz ebből baj? – óvatoskodott Bernát.
– Há’ má’ ugyan mé’ lenne? – viccelődött a bolond.
– Csak azért, mert ha baj van...
– Akkor ráverjük a balhét a hoppmesterre! Úgyis minden trutymós, nyálkás munkát vele meg a csicskájával végeztetünk el.
– Ez igaz – gondolkodott el a király – és a jogszerűség?
– Miféle jogszerűséget emleget felség, ilyet mi még hírből sem hallottunk!
– Hát tudjátok a bíróság, meg egyebek.
– Bíróság – kacagott fel a miniszter és a bolond egyszerre – ugyan már mit nem gondol.
– Ti nem féltek a bíróságtól?
– Miért félnénk? Ha a bíróság, még akarna is tenni valamit, közel sem biztos, hogy tudja értelmezni a mi nyakatekert megfogalmazásainkat. Na meg mire ezeket az ügyeket lezárják, eltelhet két-három év is! Hol leszünk már mi akkor?
–Hol? – kérdezte a király.
– „Túl az Óperencián, hol boldogok leszünk”!

Gy.F
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A MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél hatályos Kollektív Szerződés 63. §-a rendelkezik a
határállomásokon, illetőleg az országhatár és a közös határállomás közti vonalszakaszon ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő vontatási utazók költségtérítéséről. Ezen szakasz hivatkozik a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó
elismert költségekről szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletre (továbbiakban: Kr.), amelyet a kollégáinkra vonatkozó érdemi részében utoljára
2006. január 01-jei hatállyal módosítottak.
Szakszervezeti tagok jelezték, hogy néhány hónapja a társaság egy állásfoglalást adott ki a külföldi kiküldetések elszámolási gyakorlatáról, amely a
korábbi évek egyes munkáltatói jogértelmezésétől jelentősen eltért. Az említett állásfoglalás olyan kérdésekben adott iránymutatást, amelyeket már
több évvel ezelőtt pontosan és félreérthetetlenül rögzített a jogalkotó. Jómagam úgy gondolom, - természetesen nincs kizárva a tévedés lehetősége részemről - a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. esetében is akkor kerül sor a fentihez
hasonló „értekezés” kiadására, ha a munkáltató úgy tapasztalja, hogy azonos kérdésben teljesen eltérően járnak el az ország különböző szegleteiben
található szervezeti egységei. Ebben az esetben érthetőnek tartom az egységes gyakorlat kialakítására irányuló törekvést, véleményem szerint nincs
ezzel semmi probléma. Bennem a kérdés ott merül fel, miként fordulhat elő
egy több ezer főt foglalkoztató vasútvállalatnál, hogy az egyik helyen jogszerűen, míg máshol a jogszabállyal ellentétesen kerül elszámolásra a külföldi
kiküldetés utáni napidíj.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete egyeztetést kezdeményezett Vezérigazgató Úrnál a Kr. és a fent hivatkozott munkáltatói állásfoglalásra tekintettel.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete azzal a kéréssel fordult a Vezérigazgató Úrhoz, hogy intézkedjen a külföldi kiküldetések utáni elmaradt napidíjak
2008. január 01-ig visszamenőleg történő utólagos kifizetéséről az érintett
mozdonyvezetők esetében. Az egyeztetés során a társaság csak arra vállalt kötelezettséget, hogy az általunk közölt, néhány szolgálatra vonatkozó adatot ellenőrzi, és amennyiben ezek között talál olyan szolgálatot, ahol
nem történt meg a napidíj kifizetése, szóba kerülhet annak utólagos elszámolása. Természetesen ezen ügyek megoldása erősen függ attól, hogy a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mit állapít meg az ellenőrzései során.
A Kr. rendelkezései az alábbiakban olvashatóak:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:
Szja tv.) 80. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány
a következőket rendeli el:
1. § A belföldi illetőségű (Szja tv. 3. § 2. pont) magánszemély a külszolgálat (Szja tv. 3. § 13. pont) címén kapott bevételével szemben - ha az nem
tartozik a Szja tv. 83. § (4) bekezdésének hatálya alá - a Szja tv. 27. § c)
pontjában említett igazolás nélkül elismert költségként az ott meghatározott bevételi hányadnak azon részét vonhatja le, amely nem haladja meg a
külszolgálat tényleges időtartamára számított
a) napi 15 eurónak megfelelő forintösszeget, ha a külszolgálat tényleges
időtartama egybefüggően nem éri el a 90 napot;
b) ha a külszolgálat tényleges időtartama egybefüggően több mint 90 nap,
az első 90 napra napi 15 eurónak megfelelő forintösszeget, a 91. naptól
kezdődően napi 15 eurónak megfelelő és a 2. §-ban meghatározott személyek után további napi és személyenkénti 3 eurónak megfelelő forintösszeget.
2. § Az 1. § b) pontjában említett személyek: a külszolgálat címén kiküldött magánszeméllyel külföldön tartózkodó házastársa és kiskorú gyermeke
(örökbe fogadott, nevelt, mostoha gyermeke), feltéve, hogy a tartózkodásuk
nem minősül külföldi kiküldetésnek, továbbá feltéve, hogy külföldi tartózkodásuk tényleges időtartama egybefüggően több mint 90 nap.
3. § (1) Az 1. §-ban nem említett külföldi kiküldetés (Szja tv. 3. § 12. pont)
esetén
a) a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében történő
külföldi kiküldetés címén a belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett bevételből [Szja tv. 28. § (2) bekezdés] a külföldi kiküldetés tényleges
időtartamára az 1. § rendelkezése szerint - figyelemmel a 2. §-ban foglalt
rendelkezésre is - vonható le az igazolás nélkül elismert költség;
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b) a belföldi illetőségű, önálló tevékenységet folytató magánszemély az e
tevékenységéből származó bevételéből igazolás nélkül elismert költségként
a külföldi kiküldetés tényleges időtartamára számítva az 1. § a) és b) pontjában meghatározott napi összeg vonható le, figyelemmel a 2. §-ban foglalt rendelkezésre is.
(2) Az 1. §-ban és az (1) bekezdés a) pontjában említett esetekben az elismert költség levonásával - figyelembe véve a Szja tv. 7. § g) pontjának rendelkezését is - minden költséget elszámoltnak kell tekinteni.
4. § (1) A kiküldetés (a külszolgálat) tényleges időtartama az indulás
és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és
vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy
az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell
adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat, úgy hogy a fennmaradó tört rész amennyiben az legalább 8 óra - egész napnak számít. Amennyiben a
kiküldetésben töltött idő 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy
egész napnak számít, kivéve, ha a (2) bekezdés rendelkezése szerinti választható számítási módszer alkalmazási feltételei fennállnak.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából, az ugyanazon a naptári napon kezdődő, ismétlődő, 24 óránál rövidebb, egymást követő
kiküldetések (külszolgálatok) esetén a tényleges időtartam meghatározására választható az (1) bekezdés szerinti időtartamok egybeszámítása azzal, hogy
a) légi és vízi út esetén az együttesen számított utak között az érkezés utáni és az újabb indulás előtti egy-egy óra csak akkor vehető figyelembe, ha az érkezés szerinti időpont és az újabb indulás szerinti
időpont között legalább két óra eltelik;
b) ha az együttesen számított utak között az érkezés és az újabb indulás között eltelt idő nem több, mint két óra, akkor ez az időtartam
is kiküldetésnek (külszolgálatnak) minősül.
(3) Az egyes adóévek között áthúzódó kiküldetés (külszolgálat) címén kifizetett összeg [ideértve a (2) bekezdés rendelkezése alapján választott
egybeszámítás esetét is] adókötelezettsége abban az adóévben keletkezik, amelyben a kifizetés, illetőleg a kiküldetés (a külszolgálat) elszámolása megtörtént.
(4) E rendelet végrehajtása során a külföldi pénznem átváltására a Szja tv.
5. §-ában foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.
4/A. § (1) A nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély az említett
címen kapott bevételének jövedelemszámítására az 1. § és 3. §-ban foglalt rendelkezések helyett, választása szerint a (2) bekezdésben foglaltakat
alkalmazhatja.
(2) Az (1) bekezdésben említett magánszemély a külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén kapott bevételéből igazolás nélkül elismert költségként
napi 40 eurónak megfelelő forintösszeget vonhat le, feltéve, hogy ezen
kívül kizárólag a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségeket számolja el. Ebben az esetben nem számít elismert költségnek a külföldi kiküldetéssel kapcsolatban felmerült szállás- és lakásbérleti díjra fordított
összeg. Az előzőekben foglalt költségelszámolási korlátozások figyelembevétele mellett igazolás nélkül elismert költségként napi 40 eurónak
megfelelő forintösszeget számolhat el az az önálló tevékenységet folytató magánszemély is, aki az adott utazással összefüggésben mástól külföldi kiküldetés címén bevételt nem kap, de az (1) bekezdésben említett
tevékenységet végzi.
4/B. § A 4/A. §-nak az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését a 2011. január 1-jétől
kezdődő kiküldetések esetében kell alkalmazni.
5. § Ez a rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba.

dr. Király György s.k.
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jogtanácsos válaszol...

Külföldi kiküldetés

vállalati hírek...

„Tisztán szállítunk”

Rail Cargo Hungaria Zrt.: az árufuvarozás zöld alternatívája
A Rail Cargo Hungaria Zrt. tevékenységéből és felelős vállalati magatartásából adódóan elkötelezett támogatója a környezettudatos működési feltételek kialakításának, fenntartásának és népszerűsítésének. A társaság éppen ezért büszkén csatlakozott a világ egyik legnagyobb
természetvédelmi szervezete, a WWF által megrendezett Föld Órája akcióhoz és a klímavédelmi szerepvállalás keretében március 26-án,
20:30-tól egy órára lekapacsolta budapesti székházának fényeit. Ezzel párhuzamosan a Rail Cargo Hungaria képviseletében Kovács Imre
CEO a WWF képviselőjével és más vezetőkkel együtt, ünnepélyes keretek között a Budai Vár Savoyai teraszán lekapcsolta Budapest díszkivilágítását. A szimbolikus akcióban való szerepvállalással a vasúti árufuvarozó vállalat ismét tanúbizonyságot tett amellett, hogy a környezettudatosság nem csupán jelentős márkaértéke, hanem olyan irányelv, amelyet a mindennapi működésben is folyamatosan érvényesít. Ennek
gyakorlati megvalósításáról a Rail Cargo Hungaria Zrt. vasútbiztonsági és védelmi vezetője, Berecz Árpád (képünkön) nyilatkozott, akinek
hatáskörébe tartoznak a környezetvédelmi feladatok.
- Megítélése szerint mitől környezettudatos vállalat a Rail
Cargo Hungaria?

- Elsősorban a vállalatot maga
a vasúti árufuvarozó tevékenysége teszi környezettudatossá.
A Rail Cargo Hungaria Zrt évente több mint 7 milliárd árutonna kilométert teljesít, ezzel
évi több százezer tonnával kevesebb CO2 jut a levegőbe,
mintha ugyanezeket a fuvarokat kamionok közúton juttatnák célba. Mindemellett azonos árufuvarozási teljesítményre vetítve a vasúti árufuvarozás során
sokkal kevesebb a bekövetkező balesetek száma a közúti árufuvarozáshoz képest, ráadásul tizedannyi energiát felhasználásával a közutak és az út menti épületek terhelése nélkül.
- Milyen eszközökkel biztosítják a környezetvédelmi elvek gyakorlati megvalósítását?

- Az operatív és stratégiai döntéseknél minden esetben figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempontokat és ennek alapján alakítjuk, fejlesztjük szolgáltatásainkat. Tevékenységünket a Zöldhatósággal szoros együttműködésben végezzük. Alkalmazottaink felelős
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munkavégzésének biztosítása érdekében rendszeres környezetvédelmi oktatásokat tartunk, munkatársainkat folyamatosan tájékoztatjuk a vállalati szintű környezetvédelmi célkitűzésekről. A Rail
Cargo Hungaria Zrt. munkavállalói kiemelten figyelnek arra, hogy
munkájukat a Környezetvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával végezzék és csökkentsék a mindennapi munkavégzés során keletkező hulladékok mennyiségét, amelyet szelektív módon gyűjtenek
és kizárólag az adott hulladékfajták elszállítására érvényes hatósági engedéllyel rendelkező céggel szállítatnak el. Alvállalkozóinkkal
szemben következetesen érvényesítjük a környezetvédelmi elvárásokat és büszkék vagyunk arra, hogy ügyfeleink is a környezettudatosság jegyében végzik tevékenységüket.
- A vállalati stratégia szintjén, a megrendelői megbízások teljesítése
során hogyan valósul meg a környezet tehermentesítése?

- A Rail Cargo Hungaria Zrt-re bízott fuvarfeladatok eredményes és
környezetkímélő teljesítése érdekében előnyben részesítjük a villamos vontatást a dieselvonatással szemben az új vonatprojektek
szervezésénél és az állomási tolatások megrendelésénél is.

RCH Kommunikáció

A Rail Cargo Hungaria Zrt. saját vontatási kapacitásait tekintve 100%-ban villamos mozdonyt közlekedtet. Ezzel a társaság a fuvarfeladatok teljesítésének meghatározó részében képes biztosítani a káros anyag kibocsátástól
mentes, csökkentett zaj és rezgésterheléssel járó árutovábbítást. A vállalat mozdonyvezetőinek vezetéstechnikája tovább javítja a környezetkímélő fuvarozás hatásfokát.
A szakszerű fékkezelés ugyanis lehetővé teszi a lassítással járó energiavesztés csökkentését, illetve a felszabaduló energia újrahasznosítását annak felsővezetékbe történő
visszatáplálása által.
A Rail Cargo Hungaria Zrt. saját vontatási képességének
fejlesztése során a jövőben is elsősorban a legmodernebb
környezettudatos technológiai kritériumoknak megfelelő
villamos mozdonyok beszerzésére törekszik, ezzel is csökkentve a környezet terhelését és hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.
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Az alábbiakban Bihari Lajos, a MÁV-TRAKCIÓ gazdasági vezérigazgató-helyettesének a vállalat gazdálkodásával, finanszírozási
helyzetével kapcsolatos írását olvashatják
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 111 milliárd forintos mérlegfőösszegével és –
a válság ellenére is – 84 milliárdot meghaladó forgalmával, 4 ezer
fős záró létszámával, 871 mozdonyával az ország legnagyobb vállalatai közé tartozik.
Tulajdonosaink elvárásai szerint alacsony pozitív eredmény elérésére törekszünk. Sajnos továbbra sem biztosított, hogy a MÁV Csoport kiemelt leányvállalatai a versenytárs vasúttársaságokhoz hasonló fedezeti szinten működhessenek,
megtermelve ezzel a hosszú távú fejlesztés forrásait. Ezen elvárásnak megfelelően 2010-ben 461 millió forintos nyereséggel zártunk.
Minden vállalatra, a MÁV-TRAKCIÓ-ra is
igaz, hogy nem lehet az aktuális üzleti évet önállóan értékelni, hiszen egy cég
akkor hatékony, ha működésében nyomon követhető a tudatos gazdálkodás és
a jövőépítés.
2008-ban a legnagyobb kihívás a frissen
megalakult társaság feltőkésítése, a létszám és az eszközök átvétele, az önálló működés megkezdése volt. Az átállást
nagyban segítette a stabil megrendelésállomány, a kedvező gazdasági környezet.
Így 2008 végén, 2009 elején a gazdasági
recesszió már jól működő vállalatként érte a MÁV-TRAKCIÓ-t.
2009 a mélyülő válság recessziós hatásainak ellentételezéséről, a közel 6 milliárd forintos veszteség kockázatának elkerüléséről szólt. A tehervonat vontatási és tolatási piac drámai szűkülése ellenére megőriztük
eredményes gazdálkodásunkat, fizetőképességünk folyamatosan
biztosított volt, válságkezelő intézkedésekkel ellentételeztük a kieső
bevételeket, javítva hosszú távú versenyképességünket.
2010-ben a megelőző évben – egyes esetenként stratégiai távra
– megkötött vontatási szerződések stabil megrendelői hátteret jelentettek. A 2009-ben végrehajtott létszámracionalizálás olyan
optimálishoz közeli mozdonyvezetői létszámot biztosított, amely
eredményeként a változó megrendelői igényekre már a túlóra alkalmazásával tudtunk reagálni. Így ez nem jelentett az egyensúlyt veszélyeztető kockázatot. Ezt a gazdálkodási szempontból „nyugodt”
évet ki kellett használnunk későbbi versenyképességünk megalapozására: a szolgáltatásunk, informatikai rendszerünk fejlesztésére, a nemzetközi kapcsolatok kialakítására, üzletek szerzésére és az
ezekhez szükséges fejlesztések következetes előkészítésére, megvalósítására (új mozdony beszerzés, ETCS stb.).
Emellett tovább kellett „tisztítanunk” a meglévő mozdonyparkunkat,
értékelve a hosszú távú üzleti lehetőségeket. Így a csak nagy költ-
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ségráfordítással üzemben tartható illetve felújítható mozdonyokat ki
kellett vonnunk az aktív eszköz állományból. Ezek egy részénél az
évek óta halasztott selejtezéseket is el kell végeznünk a jövőben.
Ahogy 2009-ben, úgy 2010-ben sem kerültek veszélybe a vállalat
közép- és hosszú távú hatékonyságát biztosító fejlesztések, forrást
tudtunk biztosítani projektjeink finanszírozására. Tovább folytattuk
az új TRAXX mozdony beszerzéshez szükséges finanszírozási tendert a 25 darab opciós mozdony megvásárlásához. Ennek során – a pénzügyi
és gazdasági válság által meghatározott
negatív környezetben is – további bizalmat kapott társaságunk a pályázó hazai- és nemzetközi pénzintézetektől: a
tenderen öt bank vett részt, bizonyítva,
hogy vannak olyan befektetési lehetőségek, amelyeket lehet és érdemes elindítani.
A MÁV-TRAKCIÓ fizetőképessége kiegyensúlyozott, elmondhatjuk, hogy ez
egyedülálló a MÁV Csoportban. Ha legnagyobb megrendelőnk, a MÁV-START
nem tudta a vontatási díjakat kifizetni,
egy percre sem került veszélybe a MÁVTRAKCIÓ működőképessége. Ezt a helyzetet az alapozza meg, hogy a MÁV Csoporttól, így közvetve a Magyar Államtól
származó bevételeink hasonló nagyságrendűek a MÁV Csoport tagvállalatainak
fizetendő díjainkkal. Így amennyiben
nem folynak be a MÁV-START-tól a bevételek, mi sem fizetünk a MÁV-nak és
a MÁV-GÉPÉSZET-nek. A kapott és a fizetett késedelmi kamatok kiegyenlítik egymást. A béreket és adófizetési kötelezettségeinket viszont – még most is jelentős – külső (MÁV Csoporton kívüli) bevételeinkből finanszírozni tudjuk, az állami források elapadása miatt nem
kerülnek veszélybe a legfontosabb átutalásaink.
A hosszú távú versenyképességünkért azonban folyamatosan tennünk kell. Az utóbbi években ugyanis a pályavasút állapota jelentette a szűk keresztmetszetet a vontatási infrastruktúrában. A rossz
minőségű pályán nem volt érdemes a külföldi versenytársainknak
drága, nagy teljesítményű eszközöket Magyarországon működtetni. Ebben a helyzetben a MÁV-TRAKCIÓ olcsóbb, de a magyar vasúti
pályára elégséges minőségű és teljesítményű eszközeivel versenyképes tudott lenni. 2013-14-től felgyorsulnak az EU korridorokon
megvalósított pályavasúti fejlesztések átadásai, így közép- és hos�szútávon a MÁV-TRAKCIÓ-nak is ki kell alakítania az ennek megfelelő korszerűbb eszközparkját.

Kommunikáció

Bihari Lajos
gazdasági vezérigazgató-helyettes
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
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vállalati hírek…

Fókuszban a MÁV-TRAKCIÓ gazdálkodása

szakma...

Tolatási határjelző
Valamikor 2009 őszén egy jelentéktelennek látszó esemény zavarta meg az egyik csendes, Budapest közelében fekvő állomás
mindennapos rendjét. Vágányzár miatt Budapest Déli pu. felől
csak a fent említett állomásig közlekedett egy FLIRT típusú motorvonat. Az utasok leszállása után a forgalmi szolgálattevő szóban utasította a mozdonyvezetőt, hogy vonatával húzzon ki a bal
vágány felé, túl a legkülső váltón, és álljon át az állomás szabad
negyedik vágányára. Semmi egyéb, a tolatás korlátozására utaló közlemény nem hangzott el. Közben a váltókezelő, a váltóállító
helyiség ablakából szabályosan adta a “közeledj felém” jelzést. A
mozdonyvezető megkezdte a kihúzást. Amikor a vonat elhaladt a
váltókezelő mellett, a tükörből figyelte, hogy az folyamatosan adja
a most már “távolodj tőlem” jelzést. Egyszer csak azt vette észre,
hogy leoldott az alállomás. A feszültségkimaradás észlelése után
néhány másodperccel a váltókezelő leintette a kihúzást. Időközben kiderült, hogy a nyílt vonalon vágányzár és feszültségmentesítés volt, amiről a mozdonyvezető a tolatási mozgás megkezdése
előtt nem kapott sem szóban, sem írásban értesítést, és a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők sem voltak kitűzve. Az áramszedő az állomási szakaszolón keresztül átvitte a feszültséget a
nyílt vonali kikapcsolt és leföldelt szakaszra, ez okozta a zárlatot.
A vezetőállás megcserélése után a jármű első áramszedőjével sikerült a vonatot beállítani a tervezett negyedik vágányra.
Szolgálata végeztével a mozdonyvezető megírta az eseménylapot, és a dolgot ezzel befejezettnek tekintette. Nem így a munkáltató!! Nyolc hónappal az esemény után mozdonyvezetőnket
arról értesítették, hogy a munkáltató eljárást indított ellene, mivel
alaposan gyanusíthatónak tartja azzal, hogy a több mint fél évvel
korábban történt felsővezetéki zárlat részben az ő utasításellenes
munkavégzésének a következménye.
Idézet az értesítésből:
“A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. KSZ. 75§-a valamint az 1.sz. melléklet V.
fejezet 1. pontja alapján Ön ellen eljárást indítok, mert a rendelkezésemre álló MÁV Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonsági Osztály Gy.xxxx vizsgálati anyaga alapján megalapozottan
feltehető számomra, hogy utasítás ellenes munkavégzése következtében ekkor és ekkor T. állomás végpont felőli oldalán az x. és
y. szelvények között tolatási mozgás következtében a bal vágány
mellett levő tolatási határjelzőt engedély nélkül meghaladta, és
az állomás előtti szakaszoláson túlra futott. A mozgás ideje alatt
T.és M. állomások között a bal vágányon vágányzár és feszültségmentesítés volt, ezért zárlati leoldást okozott.
Mulasztásával vétett az F.1. Jelzési Utasítás 5.9.3. az F.2. Forgalmi Utasítás 4.1.9. ; 4.1.17.3. az E.1. Utasítás a vontatójármű
személyzete részére l. rész 5.2. pontjaiban előírtaknak.”
Azt hiszem, érdemes megvizsgálni az említett utasítások fent lejegyzett pontjait.
F.1. 5.9.3. A Tolatási határjelző az állomások legkülső váltói után
a nyílt pálya felé azt a helyet jelöli meg, amelyen túl csak akkor
szabad tolatást végezni, ha a tolatásvezető a forgalmi szolgálattevőtől arra külön engedélyt kap.
Vajon ezt a pontot mennyiben nem tartotta be a mozdonyvezető, akinek a tevékenységével ez a pont egyáltalán nem is foglalkozik.
F.2. 4.1.9. Az állomás Tolatási határjelzőjén túl csak a forgalmi
szolgálattevő külön engedélyével szabad tolatni.
A forgalmi szolgálattevő a tolatásra csak akkor adhat engedélyt,
ha a két állomás között az igénybe vett vágányon nincs vonat útban és a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevője a nyílt vonal
felé történő tolatáshoz hozzájárult.

18

A tolatás befejezéséről a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjét értesíteni kell.
Ezt a pontot nem szeghette meg a jármű vezetője, hiszen a forgalmi szolgálattevő a külön engedélyt a tolatásvezetőnek adja.
(Lásd. F1. 5.9.3.) A pont többi része is kizárólag a szolgálattevő kötelességeit sorolja fel. A tolatásvezető pedig jelzésadás útján
felhatalmazta a mozdonyvezetőt a TH jelző meghaladására.
F2. 4.1.17.3. A mozdonyvezető köteles a jelzéseket és a
vágányutat megfigyelni, illetve megfigyeltetni, a mozgást a tolatásvezető által közölt módon és helyig végrehajtani, a tolatásvezető által meghatározott helyen megállni, ahonnan csak újabb
felhatalmazás után indulhat el.
A mozdonyvezetőt a továbbhaladásra a tolatásvezető vagy az érdekelt szolgálati helyiségben szolgálatot végző dolgozó köteles
felhatalmazni és közölni a további mozgás mikénti végrehajtását.
Itt sem vétett a motorvonat vezetője, hiszen mindenben e pont
szerint járt el.A forgalmi szolgálattevőtől előzetesen szóban értesült a tolatás mikénti végrehajtásáról. A tolatási mozgás megkezdésére jelzésadás útján engedélyt kapott a tolatásvezetői feladatot ellátó váltókezelőtől, a mozgást addig folytatta, amíg az le
nem intette. A kihúzás az előzőleg megbeszéltek szerint addig tartott, amíg a vonat el nem hagyta az utolsó váltót. Sajnos a váltó és a tolatási határ jelző közötti távolság kb. ötven méter volt,
a vonat hossza pedig több mint hetvenöt méter. Így a vonat eleje óhatatlanul a tolatási határ jelzőn kívül került. Nyilvánvaló, a
mozdonyvezető minden tekintetben eleget tett a 4.1.17.3. pontban foglaltaknak.
E1-es Utasítás 5.2. A mozdonyvezető figyelési kötelezettségét a
Jelzési és a Forgalmi utasítás részletesen szabályozza. A mozdonyvezetőnek a mozdony üzemével, az utastájékoztatással és
a mellé beosztott dolgozó felügyeletével kapcsolatos munkáját
úgy kell végeznie, hogy a figyelési kötelességének eleget tudjon
tenni.
A fent leírtakból azt hiszem mindenki számára nyilvánvaló, hogy
ez alapján a pont alapján semmiképpen sem lehet hibáztathatónak beállítani a mozdonyvezetőnket.
Pedig az illetékes Vasútbiztonsági Osztály mégis úgy ítélte meg,
hogy hibázott. Méghozzá, ha jól emlékszem az szerepelt a vizsgálati anyagukban, hogy szerintük a forgalmi szolgálattevő és a
mozdonyvezető hibáztathatósága ötven - ötven százalék. Emlékeim szerint a jelentés arra nem tér ki, hogy miért nem voltak kitűzve a villamomozdonyokra vonatkozó szabályszerű jelzőeszközök. Ha valaki ismeri a vonatkozó utasításokat, vagy ha nem, de
tud olvasni, hogyan írhat ilyen véleményt. Úgy látszik a munkáltató sem értett egyet a VBO vizsgálati anyagával, mert szerinte a
mozdonyvezető csak harminc százalékban hibáztatható. De hol
ez a harminc százalék? Az utasítások mely pontjait szegte meg?
Mint látjuk a felsorolt pontok alapján nem vétett. Akkor pedig
mennyiben oka a felsővezetéki zárlatnak. Azt sem értem, hogy
egy ilyen egyszerűnek tűnő “piti” ügy kivizsgálása miért tart több
mint nyolc hónapig. És ennyi idő alatt miért nem lehet egy korrekt, szakmailag kifogástalan vizsgálatot lefolytatni. Vagy lehet?
Talán. Lelkiismeretes és figyelmes munkával igen. Erre azonban
még úgy tűnik várnunk kell.
Gondolkozzunk pozitívan. Ebben az esetben a munkáltató elállt
attól a szándékától, hogy hátrányos jogkövetkezménnyel sújtsa a
mozdonyvezetőt. Ha a VBO vizsgálati anyagában az szerepelt volna, hogy szerintük a mozdonyvezető nem hibáztatható (ami igaz
is), akkor a sok procedura mind elkerülhető lett volna. Most a
munkáltató korrekt volt. Így lesz ez a jövőben is? Mert ha nem,
hosszadalmas bírósági eljárásokra kell felkészülnünk.
Ez pedig nem lehet célja sem a munkáltatónak sem a munkavállalónak.

Móricz Zsigmond

2011. április

Munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését.
Többek között egészségkárosító a levegő, ha egy helyiségben egy
vagy több légáramlásra alkalmas nyitott felület között nyomáskülönbségből eredően légáramlat keletkezik. A kellemetlen és
egészségre káros légmozgás kialakulásának megelőzésére - ennek érdekében a légsebességet- az alkalmazott munkamódszerek,
függvényében lokalizálni kell. A szervezetre gyakorolt légmozgás
számszerűleg akkor káros, ha ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0,1 m/s, helyváltoztatással járó, könnyű fizikai munkánál: 0,2 m/s határértéket túllépi. A légmozgás sebességének
mérésére anemométer használható. A mérés mellett elengedhetetlen a tér évszakoktól függő, a munka nehézségi fokát jellemző
munkaenergia-forgalmat figyelembe vevő, álló munkánál 1 m magasságban, ülő munkánál 0,5 m magasságban megfelelő hőmérsékletet biztosítása, léghőmérséklet együttes mérése! Légmozgás
növekedésének következménye a fűtetlenség, hűtetlenség. Léghőmérséklet mérésekor a levegő hősugárzás ellen árnyékolt, (száraz

érzékélőjű hőmérővel) mért hőmérséklet értjük. Számszerű, szubjektivitást kizáró értékké kell
tenni egy valós egészségkárosító tényezőt! Karbantartás nélküli állapotban néhol többszörös határérték eltérések jelentkeznek (fékezőszelep alól, külső és belső
nyílászárók mögül…) Jelentős javulás tapasztalható a PUR habbal
kifújt padozatnyílások, csőcsatlakozások környezetében. (1, 5m/sról 0, 0m/s- ra) Külső-belső nyílászáró ajtók kellő beszabályozása,
tömítés cseréit követően. (1, 9m/s- ról 0, 1 m/s- ra)
A többször (utoljára Gy.21-189/2009 sz. alatt) kiadott vontatójármű átvételi körülményekről szóló rendelet szabályozza a fülke tömítettséget. A korrekt átvételt a külsős mozdony felvigyázó csak
írásban jelzett, javítási bárcán feladottak alapján végezheti el.
Könnyítsük meg munkájukat a javítások feladásával, járműmenedzsment felé eseménykönyvi jelentéssel!
Balesetmentes munkát kívánok:

Hornok Béla
munka-és tűzvédelmi előadó,
technikus

Gróf Széchenyi István által megálmodott, a fővárost az Adriai-tengerrel összekötő vasútvonal fent említett szakaszára 1861 áprilisának első napján gördült ki az első menetrend szerinti vonat. Ennek az évfordulónak méltó megünneplésére egy ünnepségsorozat vette kezdetét, melynek jól megszervezett és
stílusos megnyitója a Déli pályaudvar pénztárcsarnokában volt ez év április elsején délelőtt, ahol a Himnuszt követően külön-külön ünnepi köszöntőkben méltatták a múlt és jelenkor részeseit, valamint időben a távolba tekintve is láttatták még jövőjét eme vasútvonalnak is. A megnyitón - a médiákon kívül
- ugyan különböző szinteken, de minden fontosabb leányvállalatunk és az RCH, valamint a vasutas érdekképviseletek „hivatalból” képviseltették magukat a többi érdeklődő kolléga és a vendégsereg mellett. Gyermekvasutasaink pedig a rendezvény színvonalas lebonyolításban vettek aktívan részt.
Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára a vasutas elődök méltatása mellett kiemelte az éppen nemrégiben lezárult azon tender sikerességét, ami a Kelenföld és Tárnok közötti vonalszakasz felújítását foglalta magában, 2013-as átadási határidővel, valamint az ún. „Fehér könyvet”, ami a teljes közlekedési ágazatokat lefedően határozza meg 2050-ig az irányvonalakat
és a teendőket, melyet még a hazai EU-s elnökség során ratifikálni is szeretnének.
Dr. Nagy Gábor Tamás, az I. kerület Budavár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal polgármestere
többnyire a vasútnak időben átfogóan a kerületre gyakorolt hatásait és a későbbi fontosságát is
ecsetelte köszöntőjében. Külön megemlékezett Ney Ákos építészmérnökről, aki a vonal több jelentős állomásépületét is tervezte, valamint a vonal korszerűsítéséért is síkra szállt.
Szarvas Ferenc a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a vasutas kollektíva és a gazdaságos, környezetkímélő és fenntartható tömegközlekedés fontosságát emelte ki és egyben további sikeres munkát és egészséget kívánt a jelenkor vasutasainak. /Csak az a fránya Széll Kálmán-terv ne lenne, ugye…/
Ezek után különböző Kitüntetések, Emlékplakettek kerültek átadásra a múltban és a jelenben kiemelkedő teljesítményt nyújtó nyugdíjas, valamint még aktív vasutas kollégáknak. Rossz érzés
volt hallani, hogy pár nyugdíjas kitüntetettet az egészségi állapota miatt nem tudott megjelenni,
így is jobbulást kívánunk nekik, különösen Balázs József mozdonyvezető kollégánknak, akiről Wein
Tibor felesége egy kisfilmet is készített, melyet le is vetítettek a kiállításon.
Szintén a 150 éves évforduló apropóján került leleplezésre a várócsarnok egyik főoszlopán egy
márványtábla, mely eleinknek állít emléket.
Ezt követően került sor a Déli-pályaudvar alsó szintjén kialakításra került vándorkiállítás megnyitójára, amit Dr. Krámli Mihály Ph.D., a Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum főigazgatójának ünnepi köszöntője vezetett be. Itt található még egy terepasztal is, amit várhatóan szintén visznek a vándorkiállítás anyagával együtt. A további kiállítási helyszínek várhatóan a következő városok állomásai lesznek: Székesfehérvár, Siófok és Nagykanizsa.
A megnyitó ünnepségét színesítette az 1. vágányrakiállításra került a gyönyörű állapotban lévő Bb mot 640-es
motorkocsi, az M61-001-es és a 328-054 pályaszámú gőzös triója. Üröm az örömben, hogy csak kívülről lehetett szemlélni a járműveket…
Mi, mozdonyvezetők - akik e vonalat nap, mint nap járjuk - magunk is gyakran megemlékezünk így-úgy
(és erről-arról…), visszasírva a régi (menet)időket - főleg a pályaállapotok miatt…
Csallos Tamás

2011. április
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ünnepség...

150 éves a Budai indóház (Déli-pályaudvar)
és a Budapest – Nagykanizsa vasútvonal

munkavédelem…

A „HUZAT”

XXI. Mozdonyvezetők Országos Találkozója
Sopron, 2011. június 25-26.

Tagcsoportunk fennállása során nem ért minket ekkora megtiszteltetés, mint idén, hogy nálunk Sopronban kerül megrendezésre a XXI. MOT. A 21 nyerő szám a kártyajátékban , ezért mi mindent
megteszünk, hogy a hozzánk látogató kedves kollégáink és családtagjaik jól érezzék magukat ezen
a hétvégén.
Az utazástól megfáradt vendégek a Hotel Sziesztába pihenhetnek, amely Sopron egyik legszebb részén a Lövérekben található. Reményeink szerint azonban nem pihenni szeretnének az ide látogató
vendégeink, ezért kitaláltunk még egy-két programot…
Az SVSE-GySEV pályán rendezzük meg a MOSZ Kupa labdarúgó fináléját. Ez a helyszín lesz az egész
találkozó középpontja, itt kerül, megrendezésre a Borkóstolás illetve innen indulnak a Kisvonatok Sopron belvárosába.





További programjaink:

 Károly-Kilátó megtekintése
 Strandolás a Csík Ferenc uszodába

Lehetőség lesz idén is plusz éjszakai szállásrendelésre, de ezen igényeket időben kérjük majd jelezni .
A találkozóval kapcsolatos pontos részletekről később adunk tájékoztatást!
Mindenkinek Kellemes Szórakozást Kívánunk!
Soproni Tagcsoport

Szilánkok és Bölcsességek

Rendező tagcsoport Székesfehérvár

Akkor most stabil, vagy instabil?

Küldöttközgyűlésen tárgyaltuk a MOSZ központi költségvetését. Beruházási tervben szerepel, egy – központi – irodai számítógép cseréje. „Az én stabil gépemet kell
lecserélni, mert nagyon lassú és többet már nem lehet kihozni belőle” – mondta Németh László.
Akkor a stabil gép nem instabil, egyszerűen csak lassú. Hát ezen nincs mit csodálkozni, velünk együtt öregedett…

Sz. Z.

Térközös közlekedés

2011. április 09-én a MOSZ demonstráló csoportját Kiss László és Dancsa Attila
vezette a Székháztól a Hősök terére. Az első gyalogos lámpa, piros jelzésénél megállította a menetoszlopot. Odakiáltottam Nekik, hogy: mehet, mert végig fehér árbocos! De nem ment, megvárta a két percet…

Sz. Z.

Szakszervezeti felvonulás

Az április 9-i szakszervezeti demonstráció vizuális élményt is adott. Ahány féle föderáció, platform, szervezet, megannyi féle egyenruha, zászló, transzparens.
Tényleg impozáns látványt nyújtott az összkép.
Én csak attól tartottam, hogy a média nehogy összekeverje a meleg felvonulással!
De nem keverte, sikeresen elhallgatta! Akkor meg jobban is jártunk!

Sz. Z.

Mozdonyvezetők Szakszervezete
tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta

MOSZ kupa őszi selejtező forduló
2011.04.16. Mezőszentgyörgy
Résztvevő csapatok:
Déli – Keleti
Északi
Ferencváros
Dunaújváros
Székesfehérvár

9.10
10.00
10.50
11.40
12.30
13.20
14.10
15.00
15.50
16.40

Déli – Keleti
14 – 0
Székesfehérvár
4 –
2
Déli – Keleti
11 –
7
Északi
6 –
8
Ferencváros
1 –
4
Déli –Keleti
15 –
1
Dunaújváros
3 – 12
Székesfehérvár
2 –
3
Északi
2 – 14
Székesfehérvár
6 –
2

Végeredmény
1. Déli- Keleti
2. Ferencváros
3. Székesfehérvár
4. Északi		
5. Dunaújváros
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