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Közel másfél hó-
napos tárgyalásso-
rozat zárult le áp-
rilis 15-én a MÁV-
TRAKCIÓ Zrt-nél.
Helyenként éjsza-
kába nyúló vitákat
követõen meg-
született a vállalat
új Kollektív Szer-
zõdése. 

A teljesség igénye nélkül, nagyvonalakban
a változásokról: 
A Kollektív Szerzõdés idõbeli hatálya
2009. december 31-ig terjed. A munka-
körökhöz kapcsolódó elõkészítõ és befe-
jezõ munkák idõtartamát, amelyet ez ide-
ig az Üzletági Függelék rögzített, a KSZ 7.
sz. melléklet tartalmazza. Ugyanígy mel-
léklet tartalmazza a vontatási utazószolgá-
latot ellátó munkavállalók átvezénylésé-
nek dokumentálását kötelezõen elõíró
nyomtatványt (8 sz. melléklet), a Ruháza-
ti Utasítást stb.
Rendezésre került a vállalatnál a képvise-
leti jogosultság. A szakszervezetet megille-
tõ munkaidõ-kedvezmény nem csak a
tisztségviselõt illeti meg, hanem a szak-
szervezet által kikért tagot is.
A MÁV-csoport vállalataitól a MÁV-
TRAKCIÓ Zrt-hez munkáltatói jogutódlás
útján került munkavállalók esetében
munkaszerzõdésben elismert folyamatos
munkaviszony kerül figyelembevételre.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. valamennyi munka-
vállalóját – így a mozdonyvezetõket is –
havi munkaidõkeretben kell foglalkoztat-
ni. Az utazók esetében, annak ellenére,
hogy munkaidõkeretük egy havivá válik,
továbbra is megelõzõ hónap 20-ig kell el-
készíteni munkaidõ-beosztásukat. Az elõ-
re vezénylést továbbra is 10 napra kell el-

készíteni. A munkakörhöz kapcsolódó
elõkészítõ és befejezõ munkák idõtarta-
mát a Kollektív Szerzõdés 7.sz. melléklete
tartalmazza. A mellékletben nem szabá-
lyozott munkák idõtartamát a munkaidõ
kezdetével és végével együtt továbbra is
helyi függelékben kell szabályozni. Annak
ellenére, hogy a munkaidõkeret megvál-
tozott, az átvezénylési díj összege nem
csökkent, maradt a módosított szolgála-
tonként 1.400 Ft rendkívüli átvezénylési
díj. Változott a várakozási idõ felsõ határa,
melytõl eddig el lehetett térni a KSZ Helyi
Függelékében maximum 8 óráig. Az új
KSZ-ben ez a mérték legfeljebb  7 óra le-
het. Módosult a legrövidebb szolgálat
hossza is. Az eddigi 4 óra, 6 órára válto-
zott. A várakozási idõ az egy szolgálaton
belüli forduló, illetve közbeesõ állomáson
azon túl, hogy csak 7 óra lehet, pontosí-
tásra került azzal, hogy a munkavállaló
nyugodt, pihenésre alkalmas, zavartalan
elhelyezését kell biztosítani. Évek óta
megfogalmazott törekvésünk vált valóra
azzal, hogy a KSZ definiálja a vezényelt
utazói munkarend fogalmát. Azon túl,
hogy ez megtörtént, a mûszakpótlék 35%-
ra emelt mértéke is kifejezi az utazók sa-
játságos, a nap bármely pillanatában, a
napi legrövidebb munkaidõ és 12 óra kö-
zött fennálló munkavégzését. Vezényelt
utazói munkarendben foglalkoztatott
munkavállalók, a mozdonyvezetõ és a
mozdony segédkezelõ. Változás történt a
túlórák területén. A munkáltatónál a vezé-
nyelt utazói munkarendben foglalkozta-
tott munkavállalók esetében az éves rend-
kívüli munkavégzés 300 órát, míg a vezé-
nyelt utazói munkarendben foglalkozta-
tott munkavállalók kivételével a rendkívü-
li munkavégzés éves mértéke a 200 órát
nem haladhatja meg. A rendkívüli mun-

kaidõ mennyiségbe valamennyi rendkívü-
li munkaidõ tartama beszámít. Továbbra
sem kell rendkívüli munkavégzés bizony-
latát kiállítani az utazószolgálatot ellátó
vezényelt utazói munkarendben foglal-
koztatottak részére.
Változás történt a túlóra sávos díjazása te-
rületén. Rendkívüli munkavégzés esetén a
munkavállalót a rendes munkabérén felül
az alábbi mértékû pótlékok illetik meg:
1–20 óráig, 50%, 21–180 óráig 75%,
181–250 óráig 110%, 251–300 óráig
150%.
A munkaközi szünet valamennyi munka-
vállaló esetén továbbra is a munkaidõn
belül kerül kiadásra, kivéve a 12 órás vál-
tásos (fordulós) munkarendû, személyes
szolgálatátadásra kötelezett, nem készen-
léti jellegû munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók második munkaközi szü-
netét, amely nem képezi a munkaidõ ré-
szét.
A vontatási utazók 3 napos rendkívüli sza-
badsága a KSZ aláírásával megszûnt.
Felügyeleti pótlék jár a mozdonyvezetõk-
nek akkor is, ha vonalismereti úton lévõ
kollégát oktat. Mértéke a személyi alap-
bére 20%-ának megfelelõ összegû pótlék.
Pontosításra került a meghallgatásokra
történõ berendelések kérdése is.
A továbbiakban a MÁV-TRAKCIÓ Zrt Vál-
lalati Érdekegyeztetõ Tanácsot mûködtet.
A munkáltató és a munkáltatónál képvise-
lettel rendelkezõ szakszervezetek a tanács
tagjai. A VÉT mûködésének részletes sza-
bályait a felek ügyrendben állapítják meg.
A Kollektív Szerzõdés tárgyalásai részben
lezárultak. A továbbiakban a KSZ Helyi
Függelékeinek tárgyalása következik. Itt
most már a Tagcsoportok vezetõin a sor.

Kiss László
elnök

szerkesztõi jegyzet

Megszületett a Kollektív Szerzõdés
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elsõ kézbõl

Riport Ábrahám Attilával 
a pécsi TVszK vezetõjével

Mióta látja el a pécsi TVszK vezetését?
A Területi Vontatás-szolgáltatási Központok megalakulásának
idõpontjától, 2005. július 1. óta.

Hogy ítéli meg a TRAKCIÓ eddigi tevékenységét?
A MÁV TRAKCIÓ megalakulásával hatalmas lehetõséget kap-
tunk arra, hogy egy olyan vállalatot alakítsunk ki, amely gaz-
daságosan és értelmesen mûködtethetõ. Ez az átalakulás
azonban még igen sok és nehéz feladatot ad minden mun-
katárs számára. Az új mûködési rendszerek kialakítása hosz-
szú folyamat, komoly eredmények majd csak késõbb fognak
mutatkozni. Amit azonban már most látni az, az, hogy na-
gyobb a mozgásterünk, több ésszerû változtatásra van már
lehetõségünk, több játékszabályt magunknak tudunk kialakí-
tani mindenki számára megfelelõen. Úgy érzem, hogy az új
vállalatunk alapvetõen jó irányba halad, ehhez szükséges a
folyamatos párbeszéd a TRAKCIÓ minden szintjén. Ez már
jobban megy, mint a régi vállalati struktúrában, ahol a köz-
vetlen párbeszéd hiánya miatt több fontos kérdés nem a
vontatási tevékenységben résztvevõk szempontjai alapján
dõlt el.

Hány fõ tartozik az irányítása alá?
A pécsi TVszK szervezetileg három fõ szolgálati helyen tevé-
kenykedik ( Pécs, Dombóvár, Nagykanizsa) 657 fõ munka-
vállalóval, ebbõl 558 fõ a mozdonyvezetõ. 

Mi a véleménye az érdekegyeztetésrõl?
Az érdekegyeztetések során kialakult párbeszédek fontos ré-
szei egy terület vezetésének. El kell, hogy jussanak a vezetés-

hez a munkavállalói problémák  amelyek megoldásra várnak.
Az érdekegyeztetés során azonban – mint a nevében is ben-
ne foglaltatik - nem csak a munkavállalók problémáit kell
megoldanunk, hanem a vállalati célokat is be kell mutat-
nunk, el kell fogadtatnunk, sikert csak akkor tudunk elérni,
ha minden munkavállaló elfogadja, magáénak érzi ezeket a
célokat. A MÁV-TRAKCIÓ megalakulását követõen még
hangsúlyosabb, hogy az érdekek azonosak legyenek, hiszen
csak abból tudunk megélni, amit közösen megtermelünk.
Az érdekegyeztetés ezek mellett még számunkra egy fontos
visszacsatolás is, itt látjuk, hogy a napi munkánk során tett in-
tézkedéseinknek milyen hatása, visszhangja van a munkavál-
lalók körében. Ezek alapján, ha szükséges, megtudjuk tenni
a megfelelõ korrekciókat.

Hogy ítéli meg a MOSZ-t ezen belül?
A MOSZ képviselõi felkészült, igen jó érdekérvényesítõ ké-
pességgel rendelkezõ, jól szervezett rendszerben tevékeny-
kedõ munkatársak. Jellemzõen nem csak az érdekérvényesí-
tés mentén tárgyalnak velünk, hanem a napi munkavégzés
során felmerülõ szakmai, technológiai problémákat felvetik,
ez segítséget jelent számunkra. 

Azzal, hogy külön vált a fenntartás, jobbulás várható-e a
vontatójármûvek mûszaki állapotának területén?
A jármûveink kora, mûszaki állapota ismert. Nem várható
egyik napról a másikra jelentõs javulás, de úgy látom, hogy
megindult egy egészséges folyamat, amely apró, kicsi léptek-
kel visz elõre. Létezik egy olyan szolgáltatási szerzõdésünk,
amely jó alapot ad a két vállalat közötti korrekt együttmûkö-
désre és úgy érzékelem, hogy partner vállalatunk hozzáállá-
sa pozitív irányba változott a különválást követõen. Termé-
szetesen sok napi probléma jelentkezik, mivel a Gépészet
Zrt is most alakítja belsõ és külsõ rendszereit, a kapcsolódá-
si pontok kialakításának folyamata még nem ért  véget.

A mellékvonalak esetleges személyvonati szünetelése
érinti-e a területet, ha igen akkor ez, hogy befolyásolja a
mozdonyvezetõk foglalkoztatását?
A mellékvonalak személyszállítási tevékenységének szünetel-
tetése több vonalon érint minket.
Godisa- Komló, Somogyszob - Balatonszentgyörgy vonal a
dombóvári ,  a Sárbogárd- Székesfehérvár vonal a bátaszéki
, a Villány –Mohács és Pécs-Pécsvárad vonal a pécsi tevé-
kenységünket szûkíti. Létszám oldalról fogjuk tudni kezelni a
helyzetet, fõállású mozdonyvezetõ munkáját a mellékvonali
személyszállítási tevékenység szüneteltetése nem fogja ve-
szélyeztetni.

Milyen jövõbeni elképzelései vannak munkaterületén?
Elsõsorban szeretném megõrizni a pécsi terület eddigi ered-
ményeit. Az elmúlt években közlekedésbiztonsági helyze-
tünk jó volt, gazdasági eredményeink megfeleltek az elvárá-
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soknak, az érdekképviseletekkel, munkavállalókkal komoly
konfliktusunk nem volt, megrendelõink elvárásainak  meg-
tudtunk felelni.
Az elért eredmények megõrzése mellett több  más folyamat-
ban tudjuk még hatékonyságunkat növelni. Ilyen például a
gázolajfogyasztás témája. Ehhez nagy segítséget fog adni a
mozdonyfedélzeti berendezések felszerelése, amely már fo-
lyamatban van.
Ezen célok mellett természetesen több más célkitûzésünk is
van:
A központi intézkedésekkel összhangban a laktanyák prob-
lémakörét meg fogjuk oldani ebben az évben. Eddig megol-
dottuk a tabi, bp.keleti, laktanyai kérdést, a napokban a
gyékényesi laktanyai elhelyezésen változtatunk, július 01-tõl
a két Bp. Déli laktanyáztatást fogjuk kiváltani megfelelõ meg-
oldással. Reményeim szerint ezekkel az intézkedésekkel
végleg töröltük a laktanyai problémakört.
Idei évben megvalósul Bátaszék jelentkezési helyünk (ahol
60 fõ végzi munkáját) kultúrált, megfelelõ körülmények kö-
zé való átköltöztetése.
Ezt követõen foglalkoznunk kell a pécsi szolgálati helyünk ál-
lapotával, az itt meglévõ rossz körülményeket kell felszámol-
nunk.
Fontos idei cél az MB-RAIL vezénylési rendszer zökkenõ-
mentes bevezetése. Ez jelenleg is már rengeteg feladatot ad
nekünk.

Mióta vasutas, rövid szakmai önéletrajzáról ha mesélne?
1979-ben kezdtem a hajdani Pécsi Vontatási Fõnökségen,
mint mozdonyvezetõ-gyakornok, majd ezt követõen 1992-
ig dolgoztam mozdonyvezetõként.
1992-ben végeztem  Gyõrben a SZIMF-en, vasútgépész
mérnökként. A felsõfokú vontatási vizsgát követõen vontatá-
si reszortosként ténykedtem Pécsett, ahol feladatom volt a
villamos mozdonyon utazó mozdonyvezetõk munkájának
felügyelete, irányítása, valamint az oktatótiszti feladatok ellá-
tása.
2004-ben jelentkeztem a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Közlekedési Kar másoddiplomás gazdasá-
gi mérnök képzésére, amelyet 2007-ben fejeztem be. 
Eközben érte el a Gépészeti Üzletágat 2005-ben az átalaku-
lás, amikor a Területi Vontatás-szolgáltatási Központok is
megalakultak. A pécsi TVszK vezetésére kiírt pályázatot ek-
kor megnyertem, azóta vezetõje vagyok.

Szabadidejében mi a kedvenc idõtöltése?
A kevés szabadidõmet családommal töltöm, a három gyer-
mek eléggé kitölti idõmet. 
A ház körüli teendõk sok feladatot adnak még, mivel pár éve
építettük házunkat és az addig egy meredek domboldalt ki-
töltõ dzsungel megregulázása még most is folyik.
A maradék idõ a számítástechnika, zene-
hallgatás, olvasás között oszlik meg.
Szeretek utazgatni, sajnos az elmúlt idõ-
ben keveset hódolhattam eme kedvtelé-
semnek.

Köszönöm a beszélgetést.
DSZ

A költség el van vetve
A küldöttközgyûlés elfogadta a MOSZ 2008-as 

költségvetését és a 2007. évrõl szóló beszámolót.

A szakszervezet költségvetési számairól és a költségvetési viták-
ról nem szoktunk részletes tájékoztatást adni, most sem tesszük.
A gazdálkodás egyenlege, a vagyoni helyzet, a sztrájkalap álla-
pota, a költségvetés részletei szigorú üzleti titkot képeznek, nem
tartoznak a széles nyilvánosságra. Vannak azonban a MOSZ
gazdálkodásával kapcsolatos olyan információk, amelyek nem
tartoznak ebbe a körbe, ezért közreadhatók. Van továbbá a
költségvetési beszámolásnak és tájékoztatásnak egy szabályo-
zott rendje, amit jó, ha ismer a tag, mert így élni tud az infor-
mációs jogaival.

Erõs sztrájkalap prolongálva
A MOSZ a gazdálkodását a kongresszuson elfogadott gazdálko-
dási szabályzat keretei között folytatja. (A szabályzat a kongresz-
szus jóváhagyott dokumentumai között megtalálható.) E szerint
a központi költségvetést minden év március 31-ig kell elfogad-
ni, amely a tagdíjbevételek 60%-ára és a MOSZ egyéb, a köz-
pontba közvetlenül befolyó bevételeire terjed ki. A tagdíjbevé-
telek 40%-a helyben marad, és a felhasználásáról a tagcsopor-
tok maguk döntenek. A központ gazdálkodásának kötelezõen
pozitív egyenlegûnek kell lennie, és ez az egyenleg a szolidari-
tási alapot (sztrájkalapot) gyarapítja. 
A 2007. évet a tervezetthez képest jelentõs eredmény többlet-
tel zártuk, ami döntõen a bevételi többletnek köszönhetõ. A
küldöttgyûlés március 27-én olyan költségvetést fogadott el,
amelyik továbbra is a sztrájkalap feltöltésének változatlan, az
utóbbi években megszokott ütemû folytatását irányozza elõ. Ezt
a törekvést a 2008-at követõ évekre nézve is megerõsítette. 

Nõ a tagcsoportok mozgástere
Az elfogadott költségvetés a tagcsoportok anyagi mozgásterének
növelését is lehetõvé teszi. Nõ a normatív módon, vagy pályá-
zati úton visszajuttatandó támogatások összege. Jó, ha tudják a
tagok, hogy létszámarányosan minden tagcsoport rendezvény-
támogatást kap, amit helyi rendezvények (majális, gyermeknap,
vasutasnap stb.) szervezésére lehet fordítani. A tagcsoportok pá-
lyázhatnak a nemzetközi szakszervezeti kapcsolataik mûködte-
téséhez, vagy kiépítéséhez szükséges pénzösszegekre, és az
ilyen költségeik közel felét központi forrásból fizetjük. Az idén
elõször egyéni pályázati lehetõséget biztosítunk a tisztségviselõk
szakismereteit bõvítõ tanfolyamok (pénzügyi ismeretek, munka-
védelmi ismeretek, nyelvi képzés, stb.) költségeinek részbeni át-
vállalásához. Tovább bõvül az egyéni jogvédelemhez kapcsoló-
dó költségek átvállalásának mértéke. Az ingyenes munkajogi
képviselet és tanácsadás, valamint a munkavégzéssel közvetle-
nül összefüggõ ingyenes büntetõjogi képviselet mellett a mun-
kaügyi perek perköltségének részbeni átvállalására is biztosított
a forrás.
A MOSZ növekvõ mértékben támogatja a sport és kulturális
rendezvényeket. A Mozdonyvezetõk Országos Találkozójának
harmadik éve változatlan részvételi díját a költségvetés által át-
vállalt nagyobb támogatás teszi lehetõvé.

Technikai fejlesztések, korszerûsítések
A MOSZ kezdettõl nagy gondot fordított a MÁV-tól független
mûködési feltételek biztosítására, saját tájékoztatási és informa-
tikai rendszer kiépítésére és fenntartására. Ennek további kor-
szerûsítésére az idei évben is jelentõs összegeket fordít. Várha-
tó a tisztségviselõi telefon flotta cseréje, a tagcsoportok új mul-
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tifunkciós nyomtatóval történõ ellátása, a tagcsoporti számítógé-
pek vírusvédelmének megoldása, a honlap szerkesztéssel foglal-
kozó kollégáink részére notebook beszerzése. Az üzemeltetési
költségek csökkentése érdekében korszerûsítjük a Bácskai utcai
székház energetikai rendszerét és szigetelését.

A tag mindent tudhat 
A gazdálkodási szabályzat elõírja a tagok tájékozódási jogának
biztosítását a költségvetés és a gazdálkodás egyes kérdéseiben.
A tagoknak a központi és a helyi költségvetés számait is joguk
van megismerni. A tagcsoportoknál minden adat rendelkezésre
áll, de ezek csak személyes betekintéssel, a tagcsoportvezetõ je-
lenlétében ismerhetõk meg. A vagyoni helyzetre, a sztrájkalap-
ra vonatkozó adatok a tisztségviselõktõl is csak szóban kapha-
tók, mert a küldöttközgyûlés és az ügyvivõ bizottság tagjai is

csak szóban, vagy személyes betekintéssel kaphatnak informáci-
ót.
A tagcsoportok a helyi gazdálkodásról évente legalább egyszer
kötelesek a tagokat nyilvánosan (taggyûlésen, nyilvános vezetõ-
ségi ülésen stb.) tájékoztatni. Ilyenkor számot kell adni a hely-
ben maradó tagdíjhányad (az összes 40%-a), valamint a külön-
bözõ jogcímeken visszajuttatott összegek felhasználásáról. A tag
kérdezhet, kételkedhet, betekinthet. 
És persze a véleményével formálhatja is a költségvetést, de ezt a
küldötteken keresztül legközelebb már csak a jövõ évben tehe-
ti meg. 
Ezt hívják képviseleti demokráciának.

Németh László 
ügyvezetõ alelnök

nemzetközi hírek

A Román Mozdonyvezetõk Szakszervezete
április 18-19-én tartotta 5. Kongresszusát

A Román Mozdonyvezetõk Szakszervezet április 18-19. kö-
zött rendezte meg Kongresszusát a bukaresti Hotel Phoenicia-
ban. A 120 küldöttet különbözõ vezetõk köszöntötték a Kong-
resszuson, majd az eltelt négy év történéseit rögzítõ videó film
került bemutatásra.

Az elnöki beszámolót követõen – mely részletesen foglalko-
zott a magyar és román szakszervezet évek óta  igen hatékony
együttmûködésével – a küldöttek egyhangúlag elfogadták.

A vezetõ tisztségviselõk választása egy igen komplikált és
hosszú procedúra alapján történt meg. Az eddigi elnök úr Voico
Lucian Sala úr kérte a kongresszust, hogy mentse fel elnöki
posztjáról, mert a továbbiakban nem kíván a szakszervezet elsõ
embere maradni. Alelnökként és a nemzetközi kapcsolatokért
felelõs vezetõként kívánja továbbszolgálni a román mozdonyve-
zetõk érdekeit.

A Kongresszus új elnököt választott Julian Mantescu szemé-
lyében. A grémium három alelnök személyérõl döntött: Voico
Lucian Sala, Dan Pintea, Romeo Aldea urak látják el e feladato-
kat. A testület egyhangúlag újra választotta az eddigi titkár sze-
mélyét is Radmilo Felix urat.

A Kongresszus második napján a szakszervezeti konföderáció
elnöke tartott hosszabb elõadást a küldöttek részére.

A Román Mozdonyvezetõk Szakszervezetének új elnöke,
Julian Mantescu úr kijelentette, hogy továbbra is az eddigiekhez
hasonlóan kívánják kezelni a magyar és román szakszervezeti
kapcsolatokat.

K.L.

A cseh Mozdonyvezetõk 
Szakszervezetének tájékoztatója

A csehországi Mozdonyvezetõk Szövetsége (FSÈR)
2007. december 1-je óta dolgozik új feltételek mellett. A
legnagyobb vasúti vállalatnál, a ÈD Rt-nél ebben az idõ-
pontban hajtottak végre alapvetõ átalakításokat. Az árufu-
varozási tevékenységet egy leányvállalatba, a ÈD Cargo-ba
helyezték ki és az anyavállalatnál csak a személyszállítás
maradt. Ezelõtt a jelentõs lépés elõtt az FSÈR és más szak-
szervezeti szövetségek hatékony tárgyalásokat folytattak a
munkaadókkal. Az eredmény két megállapodás volt. A szo-
ciális béke fenntartása érdekében a vállalatvezetés és a
Közlekedési Minisztérium ígéretet tett arra, hogy mindkét
vasúttársaság teljes mértékben azonos munka és szociális
feltételeket nyújt a munkavállalóknak. Ezt követõen a
2008-as évre is aláírásra került a Kollektív Szerzõdés, mely
mindkét vállalatnál azonos tartalommal lépett hatályba.
A Kollektív Szerzõdés szabályozza a bérfeltételeket vala-
mennyi vasúti szakma számára, így a mozdonyvezetõk ré-
szére is.

A cseh vasútnál 2006. óta érvényben van egy munkakö-
ri katalógus, mely 16 bérszintet tartalmaz. A mozdonyveze-
tõk 7-es kategória szinttõl a 11-es kategória szintekig van-
nak besorolva. A következõkben az egyes kategória szin-
tekhez tartozó mozdonyvezetõi munkakörök kerülnek fel-
sorolásra az összehasonlítás megkönnyítése érdekében más
szakmákkal együtt:

7-es kategória szint: mozdonyvezetõi gyakornokok (azo-
nos kategória szinten: tolatószemélyzet, váltókezelõk, ko-
csivizsgálók vagy lakaktosok).

8-as kategória szint: tolató mozdonyvezetõk a nem ÈDRadmilo Felix, Romeo Aldea, Julian Mantescu, Dan Pintea,
Lucian Sala
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Rt-hez tartozó vágányokon (azonos kategória
szinten: tolatásvezetõk, váltókezelõk, kocsivizs-
gálók, mozdonygépészek, jegypénztárosok).

9-es kategória szint: tolató mozdonyvezetõk
a ÈD Rt. tolatóállomásain (azonos kategória
szinten: vezénylõ tisztek, forgalmi szolgálatte-
võk, személyszállító vonatok utazószemélyzete,
irodai alkalmazottak, biztosító technikusok,
közlekedési mérnökök).

10-es kategória szint: mozdonyvezetõk vo-
nalszolgálaton (azonos kategória szinten: ve-
zénylõ tisztek, szolgálattevõk, forgalmi szolgálat-
tevõk, mozdonyvezetõ ellenõrök, vonatvizsgá-
lók az irodai területrõl, ÈD központban dolgozó hivatalno-
kok, részben a vasúti mérnökök, rakomány ellenõrök).

11-es kategória szint: mozdonyvezetõk a gyorsszakaszon
(680-as gyártási sorozat vonatai – Pendolino) vagy moz-
donyvezetõk, akik EC, IC, SC vonatokon egy másik ország
területén töltik szolgálatuk nagy részét (azonos kategória:
forgalmi szolgálattevõk egy része, szolgálattevõk, mûhely-
vezetõk, felügyelõ szervek, diszpécserek).

A cseh Mozdonyvezetõk Szövetségét (FSÈR-t) érintõ ak-
tuális kérdések közé tartozik a megfelelõ munkakörülmény
és szociális biztonság biztosítása a mozdonyve-
zetõk részére, akiket a ÈD Cargo leányvállalatba
helyeztek ki. Napvilágra kerülnek olyan infor-
mációk, hogy nem minden – a fent említett
Megállapodásokban tett – ígéret valósul meg.
Példaként a menetkedvezmény megtartása, il-
letve a munkaadók kötelezettségvállalása, mely
alapján az egészségi okok miatt más munkakör-
ben továbbfoglalkoztatott mozdonyvezetõknek
bérpótlékot kapnak.

Sajnos egyre nehezebb lesz a ÈD szociális
csomagját (DSP) igénybe venni elõrehozott
öregségi nyugdíjba menés esetén. A képzett
mozdonyvezetõk hiánya, mely a ÈD rossz sze-
mélyzeti politikájának következtében keletke-
zett, nagy mennyiségû túlórát eredményez eb-
ben a szakmában. Az utóbbi két évben a moz-

donyvezetõk több mint 1 millió túlórát dolgoz-
tak le. Egyes kivételektõl eltekintve a mozdony-
vezetõk nem tudják a ÈD szociális csomagját
igénybe venni (DSP), mivel annak egyik feltéte-
le, hogy a munkavállaló munkája fölöslegessé
vált.

Kimondottan aktuális problémaként jelentke-
zik a kormánynak az a szándéka, hogy a nyug-
díjrendszert meg kívánja változtatni. Mindenek-
elõtt azt tervezik, hogy a nyugdíjra jogosító kor-
határt kitolják 65 éves korra. De emellett a le-
terheltséget a kiemelten nagy igénybevételt je-
lentõ szakmáknál (mely csoportba kétség kívül a
mozdonyvezetõk is tartoznak) nem veszik figye-

lembe. Az FSÈR negatív véleményét már elküldte a kor-
mánynak és a képviselõknek.

Még mindig várnak az Alkotmánybíróság döntésére, me-
lyet az új Munka Törvénykönyvének kisebb szakszervezeti
szervezeteket diszkrimináló rendelkezésével kapcsolatban
kell hoznia. A jelenlegi szabályozás szerint a kollektív szer-
zõdésben való egyet nem értés esetén, a munkáltató meg-
kötheti a kollektív szerzõdést csak a nagyobb szakszerveze-
tekkel is, tekintet nélkül a kisebb szakszervezeti szervezetek
követeléseire. KL/KL
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Meghívó
Mozdonyvezetõk Országos Találkozója 2008. július 5–6. Debrecen

Debrecen rövid története.
Debrecen terü-

letét õsidõk óta
lakják az embe-
rek. Egészen a
rézkorig nyúlnak
vissza az ásatások
során feltárt bizo-
nyítékok. Bizo-
nyíthatóan éltek a
környéken szkí-

ták, szarmaták és avarok is. Debrecen
nagyvárossá fejlõdése földrajzi szemmel
mégis kicsit furcsa, hiszen a puszta köze-
pén áll. A legfontosabb tényezõ a város fej-
lõdésében az, hogy jelentõs utak kereszte-
zõdésében helyezkedik el. Itt találkozik a
felvidékrõl Tokajon át délre és a nyugatról
Nagyvárad felé húzódó két útvonal.

Debrecen nevét leírva elõször 1235-ben
találjuk meg. A Debrecen név török erede-
tû, jelentése: éljen, mozogjon. A város
Nagy Lajos királytól kapott városi jogot
1361-ben, és fal nélküli, ún. Mezõváros-
ként mûködött. Évente négy vásár megtar-
tására volt joga, amibõl kettõt, a Gergely s
a Mihály napit mai napig is megtartják. A

városban erõs volt a céhek összetartása.
Egy-egy utcába tömörödve éltek, és a mai
utcanevek is õrzik tevékenységük emlékét.
A városnak mindig jelentõs volt a mezõgaz-
dasági jellege. Az 1400-as években a Hu-
nyadiak fennhatósága alá kerül, akiktõl áru-
megállító-jogot kapnak. 

Az 1500-as években a református hit
nagyarányú elterjedésével Debrecen egy-
házi központtá is válik. Ez a szerepe a mai
napig is fennáll. Erre utal az is, hogy II. Já-
nos Pál pápa magyarországi látogatása so-
rán Debrecent (a kálvinista Rómát) és a
Nagytemplomot is meglátogatta. A város
vezetõje a bíró volt. Ez a feladatkör a név
ellenére a mai polgármesteri funkciónak fe-
lel meg.

Az ország három részre szakadásakor a
három hatalom ütközõpontjába került. Mi-
vel magát megvédeni nem volt képes, had-
serege, vára nem lévén a túlélésnek azt a
formáját választotta, hogy mindig behódolt
az éppen esedékes hatalomnak, és adóval
váltotta meg önállóságát.

A város történetének szomorú és vissza-
térõ eseményei a tûzvészek, amelyek több-
ször elpusztítják Debrecent. Debrecen kör-

nyékének be-
népesítésében
Bocskai Ist-
vánnak volt
nagy szerepe.
Az ekkor lete-
lepített közel
tízezer fõ te-
remtette meg
a Hajdúság
alapjait. 

Debrecen-
nek a Rákó-
czi-szabadság-
harcban ko-
moly szerep
nem jutott. A
következõ év-
tizedekben az
ellenreformá-
ció keserítette
a reformátu-
sokat, és a
környéknek is
kijutott a
szenvedésbõl.
Az 1811-es
nagy tûzvész
után alakítot-
ták ki a belvá-
rosnak a ma is
látható szer-
kezetét, és el-
kezdõdött egy

tudatos városrendezés.
A város 1849-ben kerül újra a figyelem

középpontjába. Az elõretörõ osztrák sere-
gek elõl ugyanis ide menekül a kormány, és
itt Debrecenben mondják ki a Habsburg
ház trónfosztását. Az elsõ világháború után
az ország keleti fele román megszállás alá
kerül, aminek a város is súlyosan megfizeti
az árát. A második világháború súlyos har-
cokkal söpör végig a környéken, de Debre-
cen újra az ország fõvárosa lett, mert 1944
decemberében itt hívták össze az ideigle-
nes nemzetgyûlést, és itt alakult meg az
ideiglenes kormány, mely elkezdte az újjá-
építést.

A város területe: 461 km2, jelenleg
207 308-an lakják.

Programajánló az elsõ napra:

11:55-13:30 Vendégek fogadása, szállás-
hely elfoglalása. Elérhetõ az 1-es villamos-
sal.
14:00 Ünnepélyes megnyitó.
14:30-18:00 Labdarúgó torna lebonyolítá-
sa. Helye: Oláh Gábor utcai Sportcentrum.
A helyszínen büfé üzemel, elõrendelésre
meleg étel kapható. 
További lehetõségek: városnézés, Déri Mú-
zeum megtekintése, élményfürdõzés,
strandfürdõzés.
19:00-04:00 Mozdonyvezetõk Bálja. He-
lye: Oláh Gábor utcai Sportcentrum kosár-
labda csarnoka.
19: 00 Megnyitó, köszöntõk, meglepetés
mûsor.
20:00 Vacsora, zene, tánc.
22:00 Labdarúgó bajnokság eredményhir-
detése.
23:30 Tombola.
24:00 svédasztalos éjféli vacsora.

Programajánló a második napra:

07:00-9:30 Reggeli a CAMPUS étterem-
ben.
08:00-11:30 Autóbuszos kirándulás Hor-
tobágyra
További lehetõségek: városnézés, Déri Mú-
zeum megtekintése, élményfürdõzés,
strandfürdõzés.
11:00-13:30 Ebéd a CAMPUS étteremben.
12:00 Szállás elhagyása.
13:00-14:00 Kiutazás az állomásra az 1-es
villamossal.
14:08 Hazaindulás.

Részvételi díj: 3.000 Ft/fõ. Várunk minden-
kit szeretettel! A programokhoz jó szórako-
zást kívánunk!

MOSZ debreceni tagcsoport.
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életünkbõl

Nyugdíjasok búcsúztatása

2008. március 27-én a monori Ilser sörözõben búcsúztattuk
az Északi tagcsoport már nyugdíjba vonult kollégáit. 17 nyugdí-
jas kollégától köszöntünk el, és köszöntük meg a hosszú évek
odaadó fáradságos munkáját a tagság és a tagcsoport vezetése

nevében. Az összejövetel délben kezdõdött egy aperitív elfo-
gyasztásával. Ez után egy rövid köszöntõ hangzott el, és közben
egy perces néma felállással adóztunk két elhunyt kollégánk em-
lékének, akik már nem lehetnek köztünk. Sajnos a meghívottak
közül ketten betegség miatt így sem vettek részt a rendezvé-
nyen. A köszöntõ után átadtuk az ajándékokat minden nyugdí-
jasnak, majd ezt követõen megkezdõdött az ünnepi ebéd fel-
szolgálása. Az ebéd elfogyasztása után felszabadult hangulatban
folyt a beszélgetés és a finom sörfogyasztás. Aki elég ügyesnek
érezte magát, megpróbálkozott a bólingozással. Nagyon jó han-
gulatban telt az idõ és nagyon hamar eltelt. Már besötétedett
mikor elköszöntünk egymástól. Jó volt látni
az örömöt az arcokon, hogy, érezhették
nem feledkeztünk meg róluk, mert a mun-
kájukat már szinte csak mi köszönjük, meg
másoknak ez már nem nagyon jut az eszé-
be. Ezúton is kívánunk minden nyugdíjas
kollégának erõt, egészséget és hosszú nyug-
díjas éveket az Északi tagcsoport és ügyvivõ
testülete nevében.

Bugyi László

a jogtanácsos válaszol

Nyugdíjba vonulni… de mikor?
(Nyugdíjrendszerünk változásai)

Végül nézzük a rokkantsági, baleseti rokkant-
sági nyugdíjra vonatkozó fontosabb szabályo-
kat, ugyanis 2008. január 01-jétõl a rehabili-
tációs járadékkal is összefüggésben megvál-
toztak a jogosultság feltételei.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény rendelkezései sze-
rint, rokkantsági nyugdíjra az jogosult, akinek
az egészségkárosodása:
– 79 százalékot meghaladó mértékû, vagy
– 50-79 százalékos mértékû, ezzel összefüg-

gésben a jelenlegi vagy az egészségkároso-
dását megelõzõ munkakörében, illetve a
képzettségének megfelelõ más munkakör-
ben való foglalkoztatásra rehabilitáció nél-
kül nem alkalmas, azonban a rehabilitációs
szakértõi szerv szakvéleménye alapján re-
habilitációja nem javasolt (továbbiakban:
rokkant), és

– az életkorára elõírt szolgálati idõvel rendel-
kezik, és

– az egészségkárosodása következtében kere-
sõ tevékenységet nem folytat, vagy kerese-
te, jövedelme legalább 30 százalékkal ala-
csonyabb az egészségkárosodást megelõzõ
négy naptári hónapra vonatkozó keresete,
jövedelme havi átlagánál, és

– táppénzben, baleseti táppénzben nem ré-
szesül.

Ahogy a rehabilitációs járadék tárgyalása so-
rán már utaltam rá, az egészségkárosodás
mértékét és a rehabilitálhatóságot az Orszá-

gos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Inté-
zet (továbbiakban: ORSZI) állapítja meg. 

Változatlanul hatályban maradt az a szabály,
hogy a rokkantsági nyugdíjra nem jogosult az,
aki öregségi vagy baleseti rokkantsági nyugdíj-
ban részesül, továbbá az sem, aki a rokkant-
ságát szándékosan okozta.

A rokkantsági nyugdíj összege a nyugdíj alap-
jául szolgáló átlagkeresettõl, valamint a meg-
rokkanás idõpontjában betöltött életkor és a
szolgálati idõ alapján meghatározott mérték-
tõl függ, ezen felül a nyugdíj mértékét az is
befolyásolja, hogy a kérelmezõ milyen cso-
portba tartozó rokkant. A III. rokkantsági cso-
portba tartozik, akinek az egészségkárosodása
50-79 százalékos mértékû, vagyis rokkant, de
nem teljesen munkaképtelen. A II. rokkantsá-
gi csoportba az tartozik, akinek az egészség-
károsodása 79 százalékot meghaladó mérté-
kû, de nem szorul mások gondozására, az I.
rokkantsági csoportba pedig az, akinek az
egészségkárosodása 79 százalékot meghaladó
mértékû és mások gondozására szorul.

A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszû-
nik, ha:
– a nyugdíjas már nem rokkant, vagy
– keresõtevékenység folytatása esetén a hat

egymást követõ hónapra vonatkozó szemé-
lyi jövedelemadóval és egyéni járulékokkal
csökkentett – keresetének havi átlaga meg-
haladja a rokkantsági nyugdíj alapját képe-

zõ havi átlagkereset összegének 90%-át, il-
letve annak a megállapítást követõen a
rendszeres nyugdíjemelések mértékével
növelt összegét, de legalább a mindenkori
kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér)
összegét.

Ha a rokkantsági nyugdíjas foglalkoztatására a
foglalkoztatására irányuló jogviszony létesíté-
séhez szükséges jognyilatkozat hiányában ke-
rül sor, akkor soron kívüli felülvizsgálatot ren-
del el a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
amelynek keretében el kell végezni az érintett
személy komplex minõsítését. A felülvizsgálat,
illetve a komplex minõsítés idõtartamára a
rokkantsági nyugdíj folyósítását fel kell füg-
geszteni. Amenynyiben a felülvizsgálat során
megállapítható, hogy a jogosultsági feltételek
továbbra is fennállnak, a felfüggesztés idõ-
pontjától kezdõdõen folyósítani kell a rok-
kantsági nyugdíjat, azonban a jogosultsági fel-
tételek hiányában meg kell szüntetni.  

A szolgálati idõ tartamától függetlenül feléled
a rokkantsági nyugdíjra jogosultság, ha a jogo-
sultság egyéb feltételei a nyugdíj megszünte-
tése után öt éven belül újra bekövetkeznek.

Amennyiben változik a rokkantsági nyugdíjas
egészségkárosodásának mértéke, úgy a rok-
kantsági nyugdíja mértékét ennek megfelelõ-
en kell módosítani. Az öregségi nyugdíjra jo-
gosító életkor betöltése után azonban a rok-
kantsági nyugdíj mértékét az egészségkároso-
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dás változása miatt nem lehet módosítani.

A baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság feltételei lényegében azo-
nosak a rokkantsági nyugdíjjogosultság szabályaival, azzal az eltérés-
sel, hogy a baleseti rokkantsági nyugdíjnak nincs az életkortól függõ
szolgálati idõ feltétele. További sajátosság, hogy a rokkantságnak (leg-
alább 50 százalékos mértékû egészségkárosodásnak) túlnyomóan üze-
mi baleset vagy foglalkozási betegség eredményeként kell bekövetkez-
nie. 
Az is jogosulttá válik a baleseti rokkantsági nyugdíjra – természetesen
az egyéb feltételek fennállása esetén –, akinek az egészségkárosodása
szilikózis vagy azbesztózis (foglalkozási tüdõbetegségek) miatt követ-
kezett be, és a károsodás mértéke eléri a 40 százalékot.

A fentieknek megfelelõen megszûnik a baleseti rokkantsági nyugdíjra
jogosultság, ha a túlnyomóan üzemi baleset, foglalkozási megbetege-
dés vagy szilikózis (azbesztózis) következtében kialakult egészségkáro-
sodás miatt már nem minõsül rokkantnak a nyugdíjas.
Egyebekben a baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultság meg-
szüntetésére, állapotváltozás miatti módosítására és feléledésére a
rokkantsági nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj megváltozott, – vagyis a
2007. december 31-ét követõ idõponttól megállapításra kerülõ ezen
nyugdíjak – szabályai a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi
LXXXIV. törvénnyel (továbbiakban: Rtv.) kerültek kihirdetésre.

Az Rtv. átmeneti rendelkezése szerint, annak az egészségkárosodást
szenvedett személynek, aki 2011. december 31-éig a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt 10 éven belül eléri, és a rehabilitációs járadékra

megállapított jogosultsági feltételeknek megfelel
a) 2007. december 31-ét követõen benyújtott igénybejelentés esetén,
valamint
b) 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülõ személy
esedékes felülvizsgálata során
kérelmére rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani.

A 2007. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban
részesülõ személynek a 2008. évben esedékes soron következõ felül-
vizsgálata keretében kizárólag az egészségkárosodás mértékét kell
vizsgálni. Amennyiben az érintett nyugdíjas kérelmezi, úgy a 2008.
évben esedékes soron következõ elsõ felülvizsgálata keretében komp-
lex minõsítést kell végezni, ebben az esetben a minõsítésben foglal-
taknak megfelelõ ellátásra jogosult.

Még egy fontos adalék. A 2007. december 31-én rokkantsági, balese-
ti rokkantsági nyugdíjban részesülõ személyeknél a nyugellátásnak a
keresõ tevékenység miatti megszüntetésére 2008. december 31-éig a
„régi” szabályokat kell alkalmazni, vagyis kizá-
rólag akkor kell megszüntetni a rokkantsági
nyugdíjat, ha az érintett nyugdíjas rendszeresen
dolgozik és a keresete négy hónap óta lényege-
sen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet
a megrokkanás elõtti munkakörében rokkantság
nélkül elérhetne. 
2008. december 31-ét követõen azonban már
ez esetben is az új szabályok az irányadók.

dr. Király György

Bp-Centrum
Kihelyezett területi ülésünk április 14-16. között, Hévízen került megren-

dezésre.
Remek alkalmat adott többek között arra is, hogy még elsõ nap délután

megválasszuk Kiss László MOSZ elnökünk személyes levezetésével az új te-
rületi ügyvivõt – hiszen mint ismeretes Szerecz György eddigi területi ügyvi-
võnk bejelentette (követendõ példa!) nyugdíjba vonulási szándékát – vala-
mint a másnap délelõtti alakuló ülésre. A választáson nyílt jelöléssel induló
három jelölt 7-7 percben ismertethette programját, majd ezek után került
sor a titkos szavazásra, melynek érvényes eredménye csak a második fordu-
lóban született meg. Az új területi ügyvivõ Csallos Tamás eddigi Bp-Déli tag-
csoportvezetõ lett 5-3-2 arányú gyõzelemmel. 

Elnökünk mellett meghívott vendégként vett részt az ülésen Németh
László alelnök és Vas László GySEV területi ügyvivõ, akik szintén beszámol-
tak az aktuális eredményekrõl mind a KSZ, mind a GySEV ZRt-nél kialakult
helyzet tekintetében.  A KSZ módosítások egyes részei ugyan nem arattak si-
kereket, de ezt a tárgyaló delegáció szerint be kellett vállalni más céljaink el-
érésének érdekében.

A „kötelezõ programok” teljesítése után jött a hajnalig tartó kötetlen be-
szélgetések, no meg a búcsúztatás sora, ahol szinte minden téma elõkerült,
illetve visszaköszönt. (Külön köszönet NL-nak a kitartásáért!) A felszabadult
és jó légkörû vidám hangulat kitûnõ lehetõséget adott a tisztségviselõk véle-
ménycseréjére is. A helyszín adta lehetõségek szintén jó kikapcsolódást biz-
tosított pár kollégánknak, egészségükre váljék.

Reméljük a leköszönõ területi ügyvivõnk és minden
jelenlévõ jól érezte magát, valamint sikerült méltó mó-
don megköszönni vezetõnknek a területünkért folyta-
tott áldozatos, kitartó – igaz, néhány esetben konflik-
tustól sem mentes – munkáját, amit a területünkért
végzett.

Külön köszönet illeti Bakos János Bp. Ferencvárosi
tagcsoportvezetõjét a rendezvény megszervezéséért.

Kedves Gyuri! A „jogart” is köszönöm, de remélem,
nem kell majd használni. Csallos Tamás

Csallos Tamás, 
Bp-Centrum területi ügyvivõje

Kaposváron születtem 1971. május 10-én.
Édesanyám gyermekápolónõként, diabetikusként,

majd asszisztensként ténykedett az egészségügyben,
édesapám pedig állattenyésztõ, agrármérnök végzettsé-
gébõl adódóan a dél-dunántúli régióban dolgozott ve-
zetõ beosztásokban. Ma már mindketten nyugdíjasok.

Vasutas felmenõim ugyan anyai ágról vannak, de tõ-
lük függetlenül már kicsi gyermekkorom óta céltudato-
san mozdonyvezetõnek készültem.

Az Általános iskolát Nagyatádon, a vasútgépész tech-
nikumot Budapesten, a Mechwart-ban végeztem el ki-
tûnõ eredménnyel.

1990-tõl mozdonyvezetõ-gyakornokként kezdtem a
Kaposvári FTH-ban, ahol azonnal be is léptem 
a MOSZ-ba. Mindhárom mozdonyvezetõi tanfolyamot
Pécsett végeztem el, szintén kitûnõ eredménnyel.

1995-ben megnõsültem, ezért Budapest Ferencváros
létszámába köröztem át.

1998-ban mentem a GDF informatikus mérnök, mû-
szaki menedzser szakára, melyet 2002-ben sikeresen
abszolváltam. Közben 2000-ben elváltam s még ebben
az évben át is kerültem Bp. Déli KSzH-re, ahol – társa-
im biztatására – elkezdtem foglalkozni az érdekképvise-
leti munkával.

2002 óta vagyok a Bp-Déli tagcsoport vezetõje és
egyben küldöttje is.

2007-ben megválasztottak a TVSzK Bp. MVB elnö-
kének, majd idén áprilisban ismét.0

2008. április 14-én megtartott választás óta töltöm
be – nyugdíjba vonuló elõdöm után – a fenti tisztséget.
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Miskolc

A mögöttünk álló pár hét történései közül, talán az április 6-i
nap a leginkább meghatározóbb. Mindenki tudja, az új forgalmi
utasítás bevezetésérõl van szó. Azt hiszem, azóta szinte mindenki
megtapasztalhatta, a bevezetésével együtt járó anomáliákat. Az
idõ múlásával egyre jobban nem érti az ember, hogy vajon mi
szükség volt új utasítás bevezetésére (lásd: menesztési változások
bevezetése idejének tologatása)? Abban minden kolléga egyet ér-
tett, hogy hosszú-hosszú évek óta, vagy talán most elõször, a moz-
donyvezetõkre nézve, végre pozitív változást is hozott az új utasí-
tás, nevezetesen, a lassúmenetek kitûzésében. Persze jelenleg ez
sem egységes, hiszen több helyen még mindig a régi, a nem élõ
utasítás szerint, – a nem is érvényes jelzõeszközökkel – vannak ki-
tûzve a lassúmenetek.

Április 15-én aláírásra került a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív
szerzõdése, mely összességében nézve, a mozdonyvezetõkre néz-
ve nem lett kedvezõtlenebb! Talán ami a legfontosabb, hogy a
munkáltatással kapcsolatos szabályok lényegében nem változtak, s
a mûszakpótlékunk 35%-ra emelkedett. Tapasztalatom szerint, a
kollégák nagyobb érdeklõdést fordítanak a KSZ-re, mint az a ko-
rábbi években volt jellemzõ.

Vizsga: területünkön e téma az, ami a legjobban érdekli kollé-
gáinkat, különös tekintettel arra, hogy, az idõszakos vizsgák május
hónapra voltak eredetileg kitûzve. Nem csoda a nagy érdeklõdés,
hiszen a „hagyományokhoz híven”, most is érkeztek „elõ hírek” a
vizsgáztatással kapcsolatban. Egyik kollégánkkal történõ utazása
alkalmával, állítólag a vizsgabiztos azt nyilatkozta, hogy várja a
szóbeli vizsgát, mert nagyon kíváncsi arra, hogy mit jegyeztek meg
a mozdonyvezetõk az új utasításból!

Az már úgy néz ki biztos, hogy nem szóban, és nem májusban
vizsgázunk! Kicsit elhamarkodottnak tartom azt a döntést, mely a
májusi vizsgát júniusra tolta, mivel Csontos Endre forgalmi igazga-
tó, a forgalmi jellegû vizsgák lebonyolítását „az O.1. Utasítás For-
galmi szakági függelékének hatósági jóváhagyásáig” megtiltotta.
Jelen pillanatban – 2008. 04. 23. –, a MOSZ-nak nincs tudomása
arról, hogy a nevezett tervezet, be lenne nyújtva jóváhagyásra a
Nemzeti Közlekedési Hatósághoz. Sõt, mi után a MOSZ Oktatási
Bizottsága a tervezetet megkapta véleményezésére, még van pár
napunk, hogy azt visszaküldjük az arra illetékeseknek. Többek kö-
zött, ezek után történik a tervezet benyújtása az NKH-hoz, aki jó-
váhagyja – vagy sem – azt. Optimista vezetõink szerint, az üteme-
zésbõl látva, ez megtörténik pár napon belül. Az új Utasítás Enge-
délyezése több hónapig történt! 

Azt azért hozzá kell tennem, hogy csodák azért lehetnek, s
hogy a lobbik hogyan fognak mûködni, azt nem tudhatjuk.

Legfrissebb információink szerint, telephelyvezetõnk közel 10
mozdonyvezetõt részesített „kiemelt” megkülönböztetésben. 

A baj csak az, hogy negatívan, hátrányos megkülönböztetésben
részesíti õket! Arra való hivatkozással, hogy akik az idén gázoltak,
és beteg állományba kerültek e miatt, „egy vezénylési idõszakra”
kiveszi õket a személyzeti fordulójukból, s a legközelebbi alkalom-
mal, soron kívüli orvosi vizsgálatra küldi õket. Minõsíthetetlen ez
a fenyegetés, és az is, hogy egy vezénylési idõszakot említ, ami
nem egy hónap, hanem kettõ, mert a júniusi beosztás is elké-
szült mindenhol, csak azt, – állítólag KF uta-
sítására – nem adhatják ki. 

Azt hiszem, ez az eset magáért beszél! Ez
a lépés, a munkáltató legarcátlanabb lépése
hosszú évek óta, és ekkor enyhe kifejezést
használtam. Ez nem egyszerû táppénz kérdé-
se. Itt a mozdonyvezetõ egészségével, a köz-
lekedés biztonságával, és az utasok életével
játszanak! Megtesszük a szükséges lépéseket!

Laczai Lajos
területi ügyvivõ

Debrecen - Kelet
Az elmúlt idõszak legfontosabbnak mondható történése, a sike-

res és eredményes üzemi tanács és munkavédelmi képviselõ vá-
lasztás volt! Mind a két választáson a szavazatok több mint 92%-
át sikerült megszerezni a MOSZ jelöltjeinek így létrejöhetett, a
tisztán „moszos” üzemi tanács és minden munkavédelmi képvise-
lõ a MOSZ tagja! Gratulálunk nekik (és magunknak)! Ezúton sze-
retném megköszönni a kollégáknak a választáshoz való pozitív
hozzáállást és a nagyarányú részvételt, a választási bizottság tagja-
inak a precíz, szakszerû közremûködést és áldozatos munkát!

Idõközben megköttetett az új Kollektív Szerzõdés a MÁV-
TRAKCIÓ ZRt. és a szakszervezetek között. A MOSZ a mozdony-
vezetõ társadalom érdekeit szem elõtt tartva kötötte meg a KSZ-t
és változások összessége pozitívan, érinti az utazószemélyzetet!
Hátra van még az új helyi függelékek elkészítése, igazítása az új
KSZ-hez és megkötése.

A mátészalkai tagcsoport delegációja a közelmúltban látogatást
tett Erdélyben egy késõbbi buszkirándulással kapcsolatosan és
szemügyre vették a szóba jöhetõ szállásokat és érinteni szándéko-
zott pontokat, hogy minél sikeresebb legyen a nyári kirándulásuk! 
A nyíregyházai tagcsoport is szervezi a hagyományos nyári buszki-
rándulásukat. Õk Sopron környékét, Ausztria és Szlovákia közeli
településeit, látnivalóit fogják az idén meglátogatni és Bükfürdõ-
ben fogják kipihenni a fáradalmakat!
Mindkét eseményrõl beszámolunk részlete-
sen a késõbbiekben!

Záhonyban az idén is lesz „mûszakbuli”! A
négy mûszakban a szervezõk a tagcsoporti
pénztárostól, Paráda Lászlótól vehetik majd
át a tagcsoporti támogatást a rendezvény si-
keres lebonyolításához!

Gyüre Ferenc
Területi Ügyvivõ

Debrecen
A Debreceni Nyugdíjas Tagcsoport március 28-án tartotta soron

következõ összejövetelét, melyen ismét szép számmal, közel ötve-
nen jelentek meg a volt kollégák. A nyugdíjas tagcsoport legidõ-
sebb tagját, a 80 éves III. Nagy Gyula urat születésnapja alkalmá-
ból emléklappal és egy kis ajándékkal köszöntöttük.

A MOSZ Kupa-selejtezõ második, tavaszi fordulójának lebo-
nyolítására április 3-án került sor Püspökladányban. A továbbjutó
csapatok: Püspökladány és Záhony.

Április 11-én igen jó hangulatú „tél-búcsúztató” bált rendez-

tünk 120 fõ részvételével az ál-
lomás ebédlõjében. A bált TAI-
BO bemutató, Tõkés László kol-
légánk kislányának és partneré-
nek versenytánc produkciója,
nótaverseny, valamint tombola-
sorsolás színesítették.
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Április 15-én a debreceni elsõ tanfolya-
mon részt vevõ gyakornokok sikeresen telje-
sítettek a hatósági vizsgán, de sajnos az elõ-
zõ napi szóbeli vizsga két fiatalnak nem sike-
rült. Õk majd a következõ tanfolyam hatósá-
gi vizsgáján próbálkozhatnak újra, addig illet-
mény nélküli szabadságon tanulhatnak. A si-
keres vizsgát tett, most már mozdonyvezetõ
kollégáknak ezúton is gratulálok.

Liszkás Sándor
területi ügyvivõ

Pécs
Április hónap legtöbb gondot okozó eseménye az új utasítás felté-
telhiányos bevezetése volt. Pl.: a 41-es fõvonalon a pályatelefo-
nok helyett nem lettek ellátva a vonatok mobiltelefonnal, vagyis a
CSM feltétele nem adott. A szakágak egymásra mutogatnak és en-
nek a mozdonyvezetõ viseli következményeit. 
A rendkívüli
e s e m é n y e k
terén aggasz-
tóak a szá-
mok: 3 halá-
los gázolás és
egy közfeltû-
nést keltõ,
vasúti átjáró-
ban bekövet-
kezett ütkö-
zés, melyben

sajnos a te-
hergépkocsi
vezetõje el-
halálozott.
Hála isten-
nek kollé-
gánk sérülés
nélkül meg-
úszta. A ké-
pek önma-
gukért be-
szélnek.

Dörnyei Szilárd területi ügyvivõ

Szombathely
Április elsején területünkön megalakult az újonnan megválasztott
Üzemi Tanács. Elnöke Sebestyén Ferenc szombathelyi kolléga lett.
Az Üzemi Tanács döntött a KÜT delegálásról, ahova Horváth
György /Szombathely/ urat javasolták. Április másodikán Szombat-
helyen lezajlottak a foci selejtezõk. Erõs, néha vérremenõ küzde-
lemben a középdöntõbe Szombathely és Sopron csapata jutott.
Április 4-én megalakult a Munkavédelmi Bizottság melynek elnö-
ke Ángyán Tamás zalaegerszegi kolléga lett, akit egyben javasoltak
KMVB  tagnak is. A 6-án bevezetett új forgalmi utasítások körül ki-
alakult némi zavar, mert bizonyos részeket nem tudtak bevezetni
a feltételek hiánya miatt. És a régi jó munkál-
tatói szokás szerint parancskönyvi rendelet
hegyek jelentek meg, amit némi közbenjárás
után minden kolléga kézbekapott. A 15-én
aláírt új Kollektív Szerzõdést már tanulmá-
nyozzák a munkatársaink, és eddig a többség
pozítívan ítéli meg.  

Lóránt Imre
területi ügyvivõ

Megalakult a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
Központi Üzemi Tanácsa és Központi

Munkavédelmi Bizottsága

KÜT: Dörnyei Szilárd elnök, Barsi Balázs elnökhelyettes
Tagok: Bordás Imre, Csire László, Horváth György, Ignéczi József,
Juhász Tibor, II. Kiss László, Laczai Lajos, Markó Lajos, Molnár
Sándor, Trencsényi Tibor, Vízler Balázs.

KMvB: Hornok Béla elnök, Nemes Zsolt elnökhelyettes
Tagok: Ángyán Tamás, Batka András, Csallos Tamás, Horváth
József Csaba, Horváth Sándor, Lendvai Richárd, Maronics Antal,
Noel Sándor, Sáfrány Csaba, Szacskó Gábor, Váradi Gyula.

Az „elsõ nyaras” kollégák még a vizsga elõtt.
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szabadidõ, hobby, kultúra...

Ismét nyert a debreceni mozdonyvezetõ…
Pálmai Miklós a 2005. októ-
ber 4-ei LEGYEN ÖN IS MIL-
LIOMOS tv vetélkedõ után
2008. február 18-án újból si-
keresen szerepelt, most az
ÖRÖKÖS címû mûsorban.
Ennek okán megkértük, me-
séljen élményeirõl.

Mióta szimpatizálsz a tv-s kvíz mûsorokkal?
Már több mint húsz éve kezdtem el rejtvényfejtéssel foglalkoz-
ni. Felfedeztem ennek a hobbinak a szépsége és hasznossága
mellett, hogy helytõl függetlenül, akár önköltségi utazás közben
is lehet vele foglalkozni. Miután már úgy éreztem, nekem ez
kezd egyre jobban menni, néha elindultam egy-egy amatõr rejt-
vényfejtõ versenyen, hogy teszteljem a tudásomat. Ezek után
kb. négy éve próbálkoztam tv-s kvíz mûsorokkal.

Mikor szerepeltél elõször a tv-ben?
Elõször egy könnyebb délutáni mûsorban, a tv 2 JÁTÉKIDÕ cí-
mû adásában szerepeltem 2003-ban. A mostani az ÖRÖKÖS-
béli szereplésem már a 13-ik volt. Ezek közül a mintegy két év-
vel ezelõtti LEGYEN ÖN IS MILLIOMOS és a mostani voltak az
emlékezetesebbek.

Ezen kívül szabadidõdben mivel foglalkozol még?
Több hobbim van, mint szabadidõm. A Debrecenhez közeli
Hosszúpályiban, kertes házban lakom, a ház karbantartása és a
kert mûvelése jelentõs idõt lefoglal, bár ebben a családom is se-
gít. Ezen kívül alapító tagja vagyok a hosszúpályi irodalmi klub-
nak, valamint tagja vagyok a Mensa-HungarIQa debreceni szer-
vezetének, idõnként sakkversenyeken veszek részt, évente
többször járok gyalogtúrákra, ami részben pótolja a 18 évig
ûzött, néhány éve abbahagyott KUNG-FU által biztosított moz-
gást. Gyermekkoromban nagyon sokat olvastam, de ez ma már
idõhiány miatt nagyrészt a kortárs irodalomra korlátozódik. A
zenélésre, bûvészkedésre és egyéb régi hobbijaimra mostaná-
ban már sajnos alig van idõm.

A család hogyan viszonyul ezekhez a dolgokhoz, és van-e kö-
vetõd?
Feleségemmel egy lány és két fiúgyermeket nevelünk, õk 14, 17
és 19 évesek. Természetesen örülnek a sikereimnek és talán idõ-
vel õk is kedvet kapnak a hasonló megmérettetéshez. Úgy lá-
tom, a kedvenc idõtöltéseim közül többet õk is átvettek. Lá-
nyom versenyszerûen fut, néha verset ír, szavalóversenyeken
vesz részt. Kisebbik fiam zsonglõrködik, inkább logikai jellegû
dolgokhoz van érzéke (sakk, rejtvények), zongorázik, valamint
népi táncol a Hajdú Néptánc Együttesben. A legidõsebb fiú mû-
szaki pályán tanul, az iskolában újságot szerkesztett, a diák ön-
kormányzatban jelentõs szervezõmunkát végez.

Visszatérve a cikk apropójául szolgáló vetélkedõre, szeret-
ném megkérdezni, mire költöd a nyereményeket?
Ezek a nyeremények természetesen bruttóban értendõek. Mivel
építkezés után vagyunk, elsõsorban az ebbõl fakadó kölcsönök
törlesztésére használjuk fel.

Köszönöm a beszélgetést és további sikereket kívánok. L.S.

Szellemi párbaj (egy TV-vetélkedõ emlékére)

Izgalom. Feszültség. Vibráló idegek.
Zakatoló pulzus, izzadó tenyerek.
Várunk a játékra ellenfél-vizslatva,
Fürkésznénk a jövõt, esélyt latolgatva.

Végre elkezdõdik! Reflektorok gyúlnak,
Ólomlábú percek fürgén felgyorsulnak.
A világ eltûnik, csupán a feladat,
Vad gyõzni akarás, s négy ellenfél marad.

Kérdések sorjáznak, válaszok villannak,
Aki nem hibázik, játékban maradhat.
A mûsorvezetõ, mint egy bölcs karmester,
Segítve, ítélve, rutinnal vezényel.

Bõszen dúl a csata, egymást nem kímélve,
Míg békét hirdet a játékidõ vége.
Ekkor kezet fogunk, kihunynak a fények.
Gyõztünk-e? Mindegy. A játék volt a lényeg…

Pálmai Miklós

Európa messze van
Utolsó rész

2008. február 02.
Reggel a 7:53-as busszal mentünk be a RER állomásra, 1,5 ¤
volt a vonaljegy. 8:40-re értünk Gara de Nordra, a vonattal. Be-
felé menet sem jött ellenõr, így rejtély maradt, hogy valóban jó-
e a FIP jegy. Átsétáltunk a kb. 10 percre lévõ Estre, innen 9:21-
kor indultunk Vesoul felé tovább. 
A vonatot egy 72000 sorozatú Alstom mozdony húzta. Az
1967-tõl gyártott mozdonyban 16 hengeres PA4-es motor van.
P: 2350 kW, engedélyezett legnagyobb sebessége 140 km/h,
melyet a háromtengelyes monomotoros fogóvázaival tud elérni. 
Erõsen emlékeztetett a mi M 63-unkra. Gondolom, nem a fran-

A belforti erõd.
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ciák próbáltak másolni… Sajnos nem si-
került feljutni rá.
Mielõtt helyet foglaltunk volna a vonaton,
megkérdeztük a kalauzt, elég-e a FIP jegy.
(Tele volt helyfoglalással ez egész.) Kellett
volna neki a FIP igazolvány, vagy valami-
lyen vasutas igazolvány. (Itthon tudtam
meg, hogy jó lett volna neki az arcképe-
sünk is.) Mondtam neki, hogy nincs, de
nem is kell. Erre széttárta a karját: c’est la
vie, akkor nem utazunk. Odatoltam az or-
ra alá a FIP jegyen lévõ francia szöveget,
kegyesen elolvasta, majd méla undorral
intett a vonat felé, hogy szálljunk fel. Ezt a
376 km-t 3:47 perc alatt sikerült letud-
nunk. (5060. km) Átszálltunk a belforti
vonatra. Ez egy ANF „iker” motorkocsi
volt, hidraulikus hajtással, 140 km/h-s se-
bességgel. (5122. km)
Belfortban volt másfél óránk. Sétáltunk
egyet a városban. Szép, jó állapotú régi
házakat láttunk és egy erõd is magasodik
a település fölé, sajnos nem volt rá idõnk,
hogy közelebbrõl szemügyre vegyük..
Besanconba a Bombraider Z 22700 soro-
zatú villamos motorvonattal érkeztünk.
(5219. km) Ennek már meg tudtuk nézni
a vezetõállását, de valami nagy titkot õriz-
hettek ottan, mert fotózni nem lehetett. A
vonat méltó vetélytársa lehetne a mi
Flirtjeinknek, Talentjeinknek. 
A kalauz nem kérte a jegyeinket, pedig ott
ült a mellettünk lévõ fakkban, egy kollé-
gájával. Úgy derült ki, hogy õ a jegyvizsgá-
ló, hogy odajött egy utas jegyet venni.
Besanconban ismét vonatot váltottunk,
de kalauzunk maradt a régi. Itt már kérte
a jegyeket, de csak vetett rájuk egy pillan-
tást, és jelezte, jól van. Megkérdezte:
Hungrois? Mondtuk igen, erre õ jó napot
kívánt és mosolyogva továbbállt. A vonat
73500 sorozatú motorkocsi volt, a maga
29 méteres hosszával. Formája hasonlított
a Desiroéhoz, de attól zömökebb volt.
Kb. 2 órás volt az út a svájci La Chaux de
Fonds-ig.(5292. km) Innen egy gyors va-
csora után Biel (5336. km) felé vettük az
irányt. Szombat este lévén a helvét fiata-
lok diszkóba készültek. Furcsa, de nagyon
különböztek francia és spanyol társaiktól,

ami azért is volt különös,
mert Biel francia Svájc.
A következõ nekirugaszko-
dás Baselig tartott. (5432.
km) Ez egy ICN jelû vonat
volt, de pótjegy nem kellett
erre sem. Tiszta volt, leszá-
mítva a kedves utasok által
otthagyott szemetet. Bázel-
ben átnyargaltunk a 23:45-
kor induló ICE 808-ra.
Semmilyen pótjegy nem
kellett sem erre, sem a ké-
sõbbi vonatokra. A szerel-
vény eléggé le volt pukkan-

va. Kopott, foltos ülések. Az egyikbõl kiállt
valami drót, a másik viszont az istenért
sem volt hajlandó a beállított helyzetben
megmaradni. Én lefeküdtem a padlóra.
Volt szõnyeg is, de a kabátomat azért ma-
gam alá terítettem. Így egész kényelmes
volt és legalább nem kellett fájós derékkal
ébrednem.

2008. február 03.
Kölnig 701 km-t tettünk meg. (6133. km)
Onnét visszamentünk Frankfurtba, a rep-
térig. (6302. km) Azért volt ez a kis kité-
rõ, hogy ne érjünk korán Nürnbergbe. 10
órakor nyitott ki a DB vasúttörténeti mú-
zeuma, az volt a cél. Ide az ICE52-el ér-
keztünk, 15 perc késéssel. (5339. km) Az
állomáson vettem egy szendvicset, (itt
már barátságosabbak voltak az árak, mint
nyugatabbra) aztán irány a kiállítás. 
4 ¤ volt a belépõ ára. Ezért a pénzért vé-
gig lehetett követni a német vasút fejlõdé-
sét a kezdetektõl az 1945-ös újjáépítésen
át az 1989-es egyesítésig. Tartalmas kiállí-
tásnak lehettünk szemtanúi: volt egy óriá-
si terepasztal, számos különbözõ interak-
tív játék, sõt egy lebutított mozdonysz-
imulátort is ki lehetett próbálni, mely egy
111-es vezetõfülkéjébõl készült.

Közeli, különálló épületben volt kiállítva
néhány mozdony, pechünkre itt is re-
konstrukció folyt, így csak néhányat tud-
tunk megnézni. Legjobban az E18-as tet-
szett 1940-bõl, a birodalmi sassal az ele-
jén. ( V max:180 km/h, P: ~3500 kW)
13 órára letudtuk a kiállítást, maradt elég
idõnk ebédelni a fõpályaudvaron. Elfo-
gadható áron lehetett minden fajta ételt
találni a különbözõ kifõzdékben. Még az
újságoshoz is be tudtunk menni, szétnéz-
ni. Garmadával álltak a polcon a vasúti té-
májú kiadványok. Itt mindenki megtalálja
a számára megfelelõt, persze, ha a tud
németül.
14:28-ra pontosan megérkezett vonatunk
Dortmundból. Úgy döntöttünk, hogy ez-
zel elmegyünk Bécsig, és ha szerencsénk
lesz elérjük a Dacia expresszt. Eredetileg
Münchenbõl akartunk hazameni, de a
beharangozott VDSZSZ sztrájk miatt nem
kockáztattunk.
4 perccel érkeztünk hamarabb Wienbe.
(7055. km) Aggódni kár volt, mert a sógo-
rok nem kapkodták el a vonatösszeál-
lítást. 3 perc késéssel indultunk, de Pestre
már rendesen érkeztünk. (7306. km) Itt
elköszöntünk egymástól.

Mindenki elindult otthona felé. Hamar
megszoktam a gondolatot, hogy hazaér-
keztem: a Beograd expressz szerb kocsijá-
ban elromlott a fûtés. Hajnal kettõkor a
7440. km megtétele után ballagtam felfe-
lé a lépcsõházban, és magamban dúdol-
tam:
Van egy ország, 
ahol álmomban sem jártam: 
Magyarország…

Nehéz szívvel fordítottam el a kulcsot a
zárban. Véget ért egy utazás. Talán ez volt
az utolsó…

BZ

A Nürnbergi vasúti múzeumban.

Nürnberg, generációk találkozása.
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„a sínek világa” összeállította: Bartha Géza

Új szupervonatot fejlesztett ki
az Alstom

A francia Alstom gépipari, erõmûberendezés- és vonatgyártó
vállalat Nicolas Sarkozy francia államfõ jelenlétében  bemutat-
ta a legújabb nagy sebességû vonattípusát, az AGV-t a kelet-
franciaországi La Rochelle közelében található központjában.
Gyorsabb, tágasabb és tisztább. Így mutatta be a 100 millió eurós
költségvetéssel kifejlesztett új szuperexpresszt az Alstom, amely
már nem a TGV, hanem annak utódaként az AGV (Automotrice a
Grande Vitesse, nagy sebességû önmotoros) nevet kapta.
Az AGV átlag utazósebessége elérheti az óránkénti 360 kilomé-
tert, amely harminccal több, mint a 27 évvel ezelõtt forgalomba
állított TGV-é. A negyedik generációs nagysebességû vonat 25 szá-
zalékkal kevesebb energiát fogyaszt elõdjeinél.
A Pegazus nevû prototípus egyik legjelentõsebb újítása, hogy a
Siemens-vonatokhoz hasonlóan minden egyes vagonját külön
motor hajtja, míg a hagyományos TGV-nek csak két motorja van;
a vonat elején és a végén. Az energiatakarékos motorral rendelke-
zõ vagonoknak köszönhetõen az AGV egyszerre összesen 650
utast tud szállítani (7-14 vagonnal), azaz húsz százalékkal többet,
mint a jelenlegi TGV-k.
Legfõbb konkurenseit, a Siemenst és a Bombardiert megelõzve az
Alstom önállóan, a francia állami vasúttársaság (SNCF) közremû-
ködése nélkül fejlesztette ki új prototípusát, amelyet elsõsorban
exportra szán. Az olasz magántulajdonú Nuovo Trasporto
Viaggiatori (NTV) vasúttársaság egy harminc évre szóló szerzõdés-
ben már 25 AGV-t rendelt 1,5 milliárd eurós értékben. Az elsõ vo-
natok várhatóan 2011-tõl állnak forgalomba az olasz vasútvonala-
kon.
A Stuttgarter Zeitung és a Hannoverische Allgemeine Zeitung ér-
tesülés szerint az eddig a nagy sebességû ICE-ket a Siemenstõl
rendelõ német Deutsche Bahn vasúttársaságnak egy maximum 15
vonatra szóló pályázati felhívásán is elõnyös helyzetben van az
Alstom. A német vasúttársaság szóvivõje szerint ugyanakkor még
korai lenne arról nyilatkozni, hogy ki az esélyesebb. A döntés nyár
elõtt várható, de a Siemens egyelõre még nem is határozott arról,
hogy részt kíván-e venni a pályázaton.

MTI/Menedzsment Fórum

A svéd Skånetrafiken Regionális
Vasúttársaság CORADIA LIREX

motorvonatokat vásárol 
A Skånetrafiken Regionális Vasúttársaság az ALSTOM-tól vásárol
vonatszerelvényeket a regionális vasúti szolgáltatás fejlesztéséhez.
A megrendelés összértéke 240 millió euró, azaz több mint 62 mil-
liárd forint. Az ALSTOM ezért az összegért 49 CORADIA LIREX tí-
pusú vonatszerelvényt szállít majd, további szerelvények megren-
delésére vonatkozó opcióval. A vonatokat az ALSTOM németor-
szági salzgitter-i üzemében tervezik és gyártják, míg a szerelvé-
nyek ONIX típusú vontatórendszerét a vállalat belgiumi charleroi-
i egységében készítik. A szerelvények szállítását 2009 második fe-
lében kezdi meg az ALSTOM. Az új vonatok üzembe állításával a
Dél-Svédországban mûködõ Skånetrafiken Vasúttársaság regioná-
lis szerelvényparkját modernizálja. Az elmúlt néhány évben az

utasok létszáma 10-15 százalékkal bõvült évente, miközben a vas-
úti forgalom a régió tömegközlekedésének több, mint felét teszi
ki. Az új vonatok használatával jelentõsen kényelmesebb lesz a
vasúti utazás; az alacsonyabb, lépcsõ nélkül elérhetõ padlószint
pedig gyors be- és kiszállást tesz lehetõvé, akár mozgássérült uta-
sok számára is. A CORADIA LIREX vonatszerelvények egyedi jel-
lemzõje az, hogy az ALSTOM üzlet-, és környezetvédelmi politi-
kájának megfelelõen a vonatok anyagának 95 százaléka újrahasz-
nosítható. A CORADIA LIREX 2002-ben történt bevezetése óta, az
ALSTOM 157 szerelvényt értékesített Európában, ebbõl a korsze-
rû, kifejezetten a szélsõséges téli idõjárási körülményekhez terve-
zett vonattípusból. Svédországban 2005 augusztusa óta, 32
CORADIA LIREX motorvonatot üzemeltet a Nagy-Stockholm Ré-
gió vasúttársasága az SL, Ez a társaság 2008-ig további 39 ilyen tí-
pusú szerelvény állít üzembe. (1. ábra) 

Vasútgépészet

Két újabb jelentõs vasúti 
jármûmegrendelést kapott 

az Alstom 

Két újabb megrendelést kapott az Alstom, összesen 270 millió
euró, azaz mintegy 70 milliárd forint, értékben. A francia nemze-
ti vasúttársaság, az SNCF 51 Coradia Duplex emeletes vonatot, a
Veolia Cargo pedig 10 nagyteljesítményû villanymozdonyt rendelt
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meg. A Coradia Duplexbõl az Alstom 39 háromkocsis és 12 négy-
kocsis szerelvényt gyárt, amelyekkel az SNCF a regionális vasúti
szolgáltatását fejleszti. A kiemelkedõen nagy megrendelés teljesí-
tésében - egy együttmûködési megállapodás alapján - a
Bombardier is részt vesz. Mint ismeretes az Alstom korábban a
Coradia Duplex-el pályázott a MÁV elõvárosi motorvonat tende-
rén is. 

A Coradia Duplex az egyik legnépszerûbb emeletes vonatszerel-
vény, a jármûcsalád emeletes vonatai szinte a világ minden táján
közlekednek. Az elmúlt 6 évben a francia, svéd és luxemburgi
üzemeltetõk több mint, 400 emeletes szerelvényt rendeltek az
Alstom-tól, de a Coradia Duplex család tagjai szállítják az utasokat
Spanyolország, Olaszország, Svájc, Belgium és Portugália számos
régiójában valamint a több francia régió elõvárosi vonalain is. Az
SNCF megrendelése része annak a francia régiók által finanszíro-
zott többéves fejlesztési programnak, amely 2000 szeptemberé-
ben kezdõdött, és amelynek célja a Regionális Express Vonat (TER)
flotta felújítása. Az 51 szerelvény az északi Nord Pas-de Calais, a
Rhone-Alpes, a Provance-Cote d?Azur és a Picardie régiók vasút-
vonalain fog közlekedni. A kiemelkedõen nagy megrendelés telje-
sítésében az Alstom gyárai és fejlesztõ központjai közül a francia-
országi Valenciennes-i, Tarbes-i, Villeurbanne-i, Le Creusot-i és
Ornans-i, valamint a belgiumi Charleroi telephelyek vesznek
részt. Az áruszállítási piacon mûködõ Veolia Cargo cég megrende-
lése egy korábbi szerzõdés opcionális része, amelynek értelmében
a társaság most 10 db, Prima típusú villanymozdonyt és ezek 8
éves szervizszolgáltatását rendelte meg. Ezzel a Veloia Cargo-nál
17-re emelkedik az Alstom gyártotta mozdonyok száma. A flotta
új tagjait 2008 februárja és októbere között szállítja le az Alstom.
Az új mozdonyok, köszönhetõen három-áramnemû áramellátó
rendszerüknek, a francia és német vasútvonalakon egyaránt üze-
melhetnek (3. ábra). A mozdonyokat az Alstom franciaországi,
Belfort-i üzemében gyártják, ahol a franciaországi Omans-i,
Tarbes-i, Villeurbanne-i és Le Creusot-i, valamint a belga Charleroi
telephelyrõl származó részegységeket szerelik össze. 

(Forrás: Alstom, Müller Mihály)

Hírek az EVVK honlapjáról

Romániában privatizálják az állami vasútvállalat te-
herszállító részlegét

A kormány még nem döntött a privatizáció végrehajtásának a
módjáról, a céget árverésre bocsátja, vagy közvetlen tárgyalásokat
folytat befektetõvel. A közlekedési minisztérium egyik illetékese
azt mondta, hogy leállítják a privatizációs folyamatot, ha a válla-
latér felajánlott összeg nem éri el az 1 milliárd eurót. Hozzátette:
a CFR Marfa iránt máris érdeklõdést mutat két európai befekteté-
si alap, de nevüket közölte. A CFR Marfa részesedése a román
vasúti teherszállító piacon 90 százalékos, 2006-ban a bevétele
500 millió euró körül alakult.

Forrás: MTI Eco

A Raabersped tervei

Több irány-vonatrendszert, legyen az ügyfélre szabott vagy régió-
kat összekötõ, is szervezünk, értékesítünk, ami az ügyfeleinknek
kiszámíthatóbb, gyorsabb, biztonságosabb és kedvezõbb megol-
dást jelent.: 2006 júliusa óta kínálunk tengerentúli konténerszol-
gáltatásokat. Ugyanezen év októberében indult gyõri logisztikai
raktárunk különféle új szolgáltatásokkal: közút-, vasútátrakási te-
vékenység, házhoz fuvarozás, komissiózás, raktárlogisztika szere-
pel közöttük egyebek mellett. 2006 novemberében pedig önálló
közúti divízióval egészítettük ki a kínálati palettánkat. 2008. már-
cius végén megnyílik új logisztikai központunk, és ezzel párhuza-
mosan megkezdi tevékenységét az újonnan beszerzett közúti
miniflottánk. Terveinkben szerepel, hogy Gyõrszemeréhez hason-
lóan Kelet-Magyarországon is létrehozzunk egy logisztikai platfor-
mot. Ezenkívül tovább szeretnénk bõvíteni a régiókat összekötõ
irány-vonatrendszereinket egy Lengyelországot, Csehországot, il-
letve Szlovákiát és Romániát összekötõ új irányvonattal Magyaror-
szágon keresztül, ami már az ukrán átmenettel is fel tudja venni a
versenyt.”

Forrás: Magyar Hírlap

Záhony és Kassa: nem vetélytársak?

Záhony Kelet-Közép-Európa legnagyobb vasúti átrakó központja.
Logisztikai adottságait nagyban meghatározza, hogy a FÁK orszá-
gaiban szélesebb nyomtávú a vasút, mint Európában. Erre a kü-
lönbségre alapozták, majd fejlesztették több mint ötven éven át a
vasúti átrakást, melyet az utóbbi húsz évben egyre inkább kiegé-
szített versenytársként a széles nyomtávú vasút és a közúti szállítás
kapcsolata. Filipkó József, Kassa fõpolgármester-helyettese szerint
a kelet-nyugati áruforgalomban városuk nem konkurense, hanem
együttmûködõ partnere lehet Záhonynak. A széles nyomtávú vas-
útról átrakott áruk például a kassai repülõtérrõl (vagyis a legköze-
lebbi légi áruszállító központból) folytathatják útjukat. A felvidéki
város fekvése kínálja a kapcsolat más térségi logisztikai központok-
kal, ipari parkokkal is: Miskolccal, Debrecennel, Nyíregyházával,
Ungvárral vagy épp Popráddal. Ennél is sokkal nagyobb távlatokat
nyithat a „távol-keleti szárazföldi híd“ forgalma, vagyis az új vasúti
összeköttetés Kelet-Ázsiával. Ennek akár elsõ jelének is tekinthetõ
a GYSEV kínai célvonata. A Távol-Kelet nagy és kis „ragadozóinak“
szédületes fejlõdését ismerve, igazából fel sem becsülhetõ az eb-
bõl az irányból várható forgalomnövekedés. Erre persze nekünk is
fel kell készülnünk.

Forrás: Magyar Hírlap
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KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ EGÉSZSÉGET 
VÁLASZTOTTA!

Gazdálkodásunkról
A MÁV Zrt. kimutatása szerint
2008. évre ismét az egészségpénz-
tárt választották legnagyobb ösz-
szeggel a VBKJ-n belül a MÁV, vala-
mint leányvállalatai munkavállalói.
Ezt a bizalmat a Vasutas Egészség-
pénztár tagjaink részére nyújtott
szolgáltatások színvonalának eme-
lése mellett gazdálkodási eredmé-
nyével próbálja megszolgálni. 
2007-ben 2,7 milliárd Ft összegben
fizettünk ki szolgáltatást tagjaink-
nak. A napi kifizetések száma meg-
haladja az ezer tétel , valamint a 10
millió forintot.
Az átlagos befektetési állományra
vetített nettó hozam: 8,47%-ot ért
el, amely 0,47 százalékkal haladta
meg az éves inflációt. 
Összehasonlításul: a PSZÁF adatai
szerint a magán-nyugdíjpénztárak
éves nettó hozama 4,85% és
8,12% között szóródott. Egészség-
pénztárak hozamszintjeirõl a Fel-
ügyelet nem tesz közé adatokat.
Kiemeljük, hogy az egészségpénz-
tár által az egyéni számlán jóváírt
hozam továbbra is kamatadó-men-
tes.

A postai kifizetés megszûntetése
A Küldöttközgyûlés döntése értel-
mében, a postai költségek növeke-
dése miatt 2008. április 1-tõl meg-
szûnt a szolgáltatások ellenérték-

ének lakcímre utalása. Kérjük, aki
korábban nem bankszámlára kérte
a benyújtott szolgáltatási igények
ellenértékének átutalását, a honla-
punkról letölthetõ (vagy ügyfélszol-
gálatunkon igényelhetõ) adatmó-
dosító lapon adja meg bankszámla-
számát, melyre a szolgáltatások ki-
fizetését kérni fogja. A bankszámla-
szám az igénybejelentõ lapon is
megadható.

A sportszolgáltatás adómentes
2008-tól sportszolgáltatás adómen-
tes elszámolása legfeljebb a tárgyév
elsõ napján érvényes minimálbér
összegéig lehetséges. (69 ezer fo-
rint) Az adómentes keretösszeg to-
vább bõvül a pénztárnál bejelentett
szolgáltatást igénybe vevõ hozzá-
tartozók számával, vagyis annyiszor
69.000 forint, amennyi a szolgálta-
tásra jogosultak száma.
A sportolás egészségpénztári elszá-
molásához írásbeli szolgáltatói szer-
zõdés nem szükséges, kizárólag
kártyaelfogadás esetén. Készpénzfi-
zetési számla igénybejelentõ kísé-
retében bármely sportszolgáltatást
nyújtó vállalkozástól elfogadható.
A sportolás egészségterv esetén
prevenciós szolgáltatásnak minõ-
sül.
A számlát a Vasutas Egészségpénztár
nevére, 1144 Budapest Kõszeg u.
26. címre kell kérni, továbbá a tag

illetve a szolgáltatásra jogosult hoz-
zátartozó nevét is fel kell tüntetni.
A sporttevékenység körébe tartozó
szolgáltatások tartalmi elemei nem
változtak. Elszámolható részvételi
díj sport-foglalkozásokon, uszoda-
jegy, pálya- és uszodabérlet, spor-
tolás céljából terembérleti díj, rész-
vételi, nevezési díj amatõr verse-
nyen, sportegyesületi tagdíj. Ebben
az értelemben sportolásnak minõ-
sül a horgászat, számla ellenében
adómentesen térítjük a horgászen-
gedélyeket, napi jegyeket.
Nem tekinthetõ a sporttevékeny-
séghez közvetlenül kapcsolódó ki-
adásnak az utazás, a szállás, sport-
eszköz, sportruházat, sportlábbeli
és az étkezés költsége. 

Internetes hírlevél
Egyre több tagunk kapja havi rend-
szerességgel megjelenõ internetes
hírlevelünket, melyben az aktuális
információkról tájékozódhatnak az
érdeklõdõk. A hírlevélre honlapun-
kon, www.epenztar.hu lehet felirat-
kozni, a tagkód és jelszó használa-
tával.

Bõvebb felvilágosítás www.epenz-
tar.hu címen, a 01-41-36, 01-41-
79, 06-1-880-6550 telefonszám-
okon, valamint az info@epenz-
tar.hu e.mail címen kaphatnak tag-
jaink és az érdeklõdõk.

A Vasutas Egészségpénztár vezetése megköszöni mozdonyvezetõ tagjai-
nak, hogy a MÁV Zrt. és leányvállalatai VBKJ rendszerében a legnagyobb
összeggel az egészségpénztárt jegyezték. Valamennyi munkatársunk azon dolgozik, hogy tagjaink elégedet-
tek legyenek a pénztár által nyújtott szolgáltatásokkal. A szolgáltatások kifizetése ma már 4-6 munkanapon
belül megtörténik, szolgáltatói hálózatunk folyamatosan bõvül, az egészségkártyánkkal már közel ezer
gyógyszertárban fizethetnek tagjaink.
Az elmúlt évben a tagok egészségszámláin 8,47% hozamot írtunk jóvá.
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Bõvebben a következõ számunkban.

KÖZGYÛLÉSI MEGHÍVÓ
A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 

Küldöttközgyûlése
2008. május 27-én (kedden) 10,45 órakor

a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmában Dolgo-
zók Szakszervezeti Szövetsége IV. emeleti Tanácstermében
(Budapest VI., Benczúr u. 45.) kerül megrendezésre, amelyre tisz-
telettel meghívom.

Napirendi pontok:

• A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsá-
nak 2007. évi mérleg- és beszámolójelentése:

• könyvvizsgáló jelentése,
• ingatlanértékbecslõ értékelése.
• Ellenõrzõ Bizottság jelentése. 
• Alapszabály 8. sz. módosítása. 
• Tisztségviselõk választása. 
• Egyebek.

A küldöttek részére névre szóló meghívót és a napirendhez elõ-
terjesztést küldünk.
A napirendhez kapcsolódó elõterjesztés 2008. május 13-ától
megtekinthetõ a Vasutas Nyugdíjpénztár székhelyén 
(1145 Budapest, Colombus u. 35.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyûlés
megtartására ugyanezen a napon és helyszínen 11,15 órakor ke-
rül sor, amely az eredeti napirendek tekintetében a jelenlévõk lét-
számától függetlenül határozatképes. 

Vasutas Nyugdíjpénztár
Igazgatótanácsa
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szilánkok, bölcsességek

alapítványunk hírei – számlaszám: 11706016-20821399

Szilánkok
Micsoda éjszaka volt!
A Trakció március 31-i KSZ tárgyalására „elnöki limuzinnal” (más
nevén MOSZ furgon) hajtattam, de utóbb megfogadtam, hogy to-
vábbra is inkább biciklivel járok. Az elnöki autó ugyanis hajnali né-
gyig nem talált vissza a székházba. Mentségére mondom, a tárgya-
lások is addig tartottak.

NL
Katonadolgok
Én még voltam sorkatona. Ez egy kihaló fajta, így aztán az idõ mul-
tával már-már háborús veteránnak érzem magam. Ha belegondo-
lok abba, amit egykori századparancsnokunk mondogatott, hogy
„az õrszolgálat békében is harci feladat” akkor ez nem is túlzás.
Csak úgy mondom: a háborús veteránoknak az elsõ világháború
után „vitéztelkeket” parcelláztak! Ma már veteránnak sem érde-
mes lenni, a haza egyre hálátlanabb.
A „csõszájfék”, vagy röviden „szájfék” egy lõfegyvertechnikai szak-
kifejezés, amit a légvédelmi tüzéreknél gyakran használtak. Nem
tévesztendõ össze a „pofa alapállás” szakkifejezéssel, amit minden
fegyvernemnél általánosan használtak.

NL
Szerencsére
Szerencsére, az orvosok nem tudnak tökéletes munkát végezni,
mert ha így lenne, akkor az emberek kénytelenek lennének egész-
ségesen meghalni.

NL
In memoriam Járási Feri
A halállal nem illik viccelni. Azért bátorkodom mégis, mert egy-
részt Feri megérti (mindig kapható volt egy jó poénra, ahogy isme-
rem, most is whisky-t iszik valami égi kaszinóban, és szóvicceket
gyárt) másrészt, ha már nem tudunk a halál ellen tenni, legalább
legyen meg a jó érzésünk, hogy a képébe nevettünk. Szóval, Feri
egész életét a vasúton töltötte. A halála után is vasútközelben ma-
radt. Ott a temetõ. 
Bocs Feri, ez hülye vicc volt. De amit te tettél velünk, az is. 

NL

Virtuális kritika…

Rövidesen buszvezetõket fog alkalmazni a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
Ugyanis feltett szándéka a cég vezetésének, hogy rövid idõn belül
bevezetik, az un. „MB. Rail” komplex mozdony- és személyzet-
irányítási szoftvercsomagot. A program nevében szereplõ „MB”
Microbus-t jelent.
Ezt a szoftvert eredetileg buszok vezénylésére fejlesztették ki, de
mi megmutatjuk, hogy mozdonyt is lehet vele vezényelni. Mivel
buszra készült a program, egy telephelyet ismer, és másnapra át-
nyúló fordulót nem. Ez az egész programnak az alapja. Ezzel a
programmal a másnapi fordulóállomásról a visszaindulást úgy le-
het megoldani, hogy ún. „virtuális telephelyet” kell képezni. Ugye,
hogy van megoldás!
Egy elõadás alkalmával meg is jegyeztem, hogy: „Lehetnék én
ezeken a telephelyeken telephelyvezetõ?” Persze csak addig,
amíg a munkabért valóságosan fizetik, nem virtuálisan.
Íme a program: amivel a vonóerõ hiányt és a mozdonyvezetõ hi-
ányt könnyen lehetne kezelni. Mindössze virtuális mozdonyt és
virtuális mozdonyvezetõt kell képezni. Hogy erre eddig senki nem
jött rá…

Szegedi Zoltán  

Bölcsességek
• Nem azért küzdöttem fel magam a tápláléklánc csúcsára, hogy

vegetáriánus legyek.
• A mákos-meggyes bableves egy olyan étel, ami úgy készül, hogy

kettõt lapozunk a szakácskönyvben.
• A munka azoknak való, akik nem tudnak horgászni. 
• A férfi olyan, mint a hûtõtáska. Töltsd meg sörrel és bárhova ma-

gaddal viheted.
• Budapesten kétféle gyalogos van: kaszkadõr és kamikáze.
• A dzsungelben minden ehetõ. Te is.
• A legrosszabb dolog a világon az, amikor a hülyeség szorgalom-

mal párosul. 
• A sast legkönnyebben a tojásban lehet elkapni.
• Kórustag voltam, amíg rá nem jöttek, honnan jön a zaj.

Alapítványunk április hónap végén is ülésezett. Az ülés során 29 támogatás iránti kérelmet vizsgáltunk meg. Valamennyi ké-
relem pozitív elbírálásban részesült, összesen 719 e Ft összegben. Jelenleg 3 kérelem kiegészítésre vár.

Tájékoztatjuk a tisztelt kollégákat, hogy 2007. évi adójuk 1 %-os felajánlásaiból 2008. 04. 18-i feldolgozás szerint 11 272 567
Ft-ot fog az APEH alapítványunk részére utalni. Ez megtekinthetõ az APEH honlapján.
Ezúttal is szeretném az alapítvány kuratóriuma nevében megköszönni a kollégák felajánlását.

Ugyanakkor fel is hívom mindazon kollégák figyelmét, akik még nem ajánlották fel adójuk 1 %-át, még megtehetik. Él-
jenek ezzel a lehetõséggel, ne hagyják veszni azt a pénzt, amellyel az öngondoskodás jegyében nehéz helyzetbe került
kollégáikon, esetenként saját magukon is tudnak segíteni.

A felajánlásokat az önadózók az adóbevallásuk 0753 D lapjának kitöltésével tehetik meg.
Akiknek még a munkáltatójuk készíti el az adóbevallását, azok a szokásos módon, borítékba zárva a
rendelkezõ-nyilatkozatot a humánszolgáltatónál leadva azt rendelkezhetnek.

ADÓSZÁMUNK: 18174432-1-42
Következõ alapítványi ülés: 2008. május 22-én 09.30 óra, MOSZ székház

Az alapítvány kuratóriuma nevében: Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke
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sport

Tavaszi Elõdöntõ Szombathely
2008. 04. 02-án rendeztük meg az elõdöntõt Szombathelyen, a
Király Sportpályán. Az elõdöntõre négy csapat érkezett meg. A fel-
hõs, szeles idõjárás nem szegte a csapatok kedvét, a jó minõségû
salakos pályákon folyt a csata. Délben már letudva a mérkõzése-
ket, jóízû, gõzölgõ gulyásleves várta a csapatokat. Az elõdöntõn a
következõ sorrend alakult ki.

A mérkõzések elõtt, még mindenki mosolyog.:-))))))

Õszi eredmények 4 0 0 28 7 12 
Tavaszi eredmények 2 0 2 15 7 3

Szombathely 6 0 2 43 14 15
Õszi eredmények 3 0 1 27 10 9
Tavaszi eredmények 4 0 0 17 0 9

Sopron 7 0 1 44 10 18
Õszi eredmények 2 0 2 15 17 6
Tavaszi eredmények 0 0 3 0 12 0

Pápa 2 0 5 15 29 6
Õszi eredmények 1 0 3 14 37 3
Tavaszi eredmények 3 0 1 12 8 9

Celldömölk 4 0 4 26 45 12
Õszi eredmények 0 0 4 13 26 0
Tavaszi eredmények 1 0 3 6 19 3

Tapolca 0 0 7 19 45 3

Elõdöntõ sorrend

gy d v r.g. k.g. pont

1 Sopron 7 0 1 44 10 18
2 Szombathely 6 0 2 43 14 15
3 Celldömölk 4 0 4 26 45 12
4 Tapolca 2 0 5 15 29 6
5 Pápa 0 0 7 19 45 3

Horváth György

SZEGED TERÜLET MOSZ KUPA 2007/2008
KISKUNHALAS

2008. március 28. II. forduló eredményei 

BÉKÉS- KECSKE- KISKUN- MEZÕ- SZEN-
CSABA MÉT HALAS HEGYES TES

BÉKÉSCSABA 2 : 0 2 : 2 1 : 6 0 : 4
KECSKEMÉT 0 : 2 0 : 7 0 : 6 2 : 7
KISKUNHALAS 2 : 2 7 : 0 5 : 0 5 : 1
MEZÕHEGYES 6 : 1 6 : 0 0 : 5 6 : 2
SZENTES 4 : 0 7 : 2 1 : 5 2 : 6

2007/2008. ÉVI MOSZ KUPA SZEGED TERÜLETI SELEJTEZÕ
VÉGEREDMÉNYE:

BÉKÉSCSABA 4:6 4 5-12 4 9-18 8 IV.
KECSKEMÉT 5:15 0 2-22 0 7-37 0 V.
KISKUNHALAS 8:6 7 19-3 10 27-9 17 I.
MEZÕHEGYES 6:4 7 18-8 9 24-12 16 II.
SZENTES 12:5 10 14-13 6 26-18 16 III.

Szeged Területrõl a középdöntõbe továbbjutók:
1. KISKUNHALAS 2. MEZÕHEGYES

Budapest Területrõl, "D" csoportból a középdöntõbe továbbjutott:
1. FERENCVÁROS 2. SZEGED

Tisztelt Kollégák!
A MOSZ 2007/2008 évi kispályás labdarugó torna középdöntõjét
Békéscsaba tagcsoportja rendezi meg 2008. május 23-24-25-én. A
középdöntõbe jutott csapatokat két csoportba sorsolta a sportbi-
zottság.

Elsõ csoport május 23-24. Második csoport május 24-25.
Kiskunhalas Mezõhegyes
Szolnok II. Miskolc
Sopron Szombathely
Szeged Bp. Ferencváros
Hegyeshalom Komárom
Püspökladány Záhony

2008. május 23. 24.
– a csapatok érkezése Békéscsabára (6 csapat), 12.15 óráig, (7302,

IC730)
– szálláshelyek elfoglalása, közlekedés autóbusszal,
– 12.30-tól ebéd a szálláshelyen,
– 14.00-tól autóbusszal a pályára,
– 14.30-tól 18.30-ig a mérkõzések lebonyolítása, két füves pályán,

hivatásos bírók közremûködésével
– a mérkõzések után autóbusszal vissza a szállásra,
– kb. 20 órától vacsora a szálláson, 

2008. május 24. 25.
– 7.00-tól reggeli a szálláson, majd autóbusszal a pályára,
– 8.30-tól 11.20-ig a középdöntõ folytatása,
– 11.30-tól autóbusszal vissza a szállásra,
– 12.00-tõl ebéd a szálláson,
– 13.00-tól autóbusszal az állomásra, 
– utazás haza, a 13.45-kor  induló 745.sz. vonattal. (Bp. érk. 16.17)

Minden sportszeretõ, sportoló 
kollégát várunk Békéscsabára. Baráth Géza

MOSZ Tagcs.vez.Békéscsaba
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Kiadja: Mozdonyvezetõk Szakszervezete
Felelõs szerkesztõ: Kiss László elnök
Szerkesztõ bizottság tagjai: 

Dr. Borsik János ügyvezetõ alelnök,
Dörnyei Szilárd területi ügyvivõ,
Velkei Béla területi ügyvivõ

A szerkesztõség címe: 1145 Bp. Bácskai utca 11.
Telefon/fax: 220-3822, 220-4561, 221-2230, 221-4026
Üzemi telefon: 01-1662, 01-1840, 01-1990, 01-2187
E-mail: mosz@mosz.co.hu    Honlapunk olvasható: www.mosz.co.hu

Készült a SZECSOX Nyomdában 
Dombóváron.
Tel./fax: +36 (74) 565-468, +36 (74) 565-467
Felelõs vezetõ: Csonti Zoltán

A Mozonyvezetõk Szakszervezete tájékoztató kiadványa

CSALÁDI BIZTONSÁG SZAKSZERVEZETI TAGOKNAK JÁRÓ
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ENGEDMÉNYEIK

SZAKSZERVEZETI CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS
IGÉNYBE VEHETIK:
SZAKSZERVEZETI TAGOK (A TAGDÍJ TARTALMAZZA A DÍJAT)
A SZAKSZERVEZETI TAG CSALÁDTAGJAI
(KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLÕ 0-18 ÉVES KORIG GYERMEKEK ÉS 
18-60 ÉVES KORIG
HÁZASTÁRSAK/ÉLETTÁRSAK)

SZAKSZERVEZETI OTTHON-BIZTOSÍTÁS
EGYÉNILEG VEHETÕ IGÉNYBE. AMENNYIBEN AZ ENGEDMÉNYRE 
JOGOSULT
SZAKSZERVEZETI TAG NEM TULAJDONOSA A BIZTOSÍTOTT 
VAGYONTÁRGYAKNAK,
AKKOR A BIZTOSÍTÁS SZERZÕDÕJE A SZAKSZERVEZETI TAG, 
A BIZTOSÍTOTT PEDIG A
TULAJDONOS LESZ. (CSALÁDTAG/OK )
ENGEDMÉNY MÉRTÉKE: 20% - 55% ( 4.000 - 13.000 FT 
MEGTAKARÍTÁS/CSALÁD)
A SZAKSZERVEZETI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT 
IGAZOLNI KELL
(TAGKÖNYV, TAGKÁRTYA, MAKASZ KÁRTYA, STB.)

KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛ-FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS
EGYÉNILEG VEHETÕ IGÉNYBE.
ENGEDMÉNY MÉRTÉKE: 10% - 30% + B/M BESOROLÁS ESETÉN 
TOVÁBB CSÖKKEN A DÍJ.
A SZAKSZERVEZETI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT 
IGAZOLNI KELL
(TAGKÖNYV, TAGKÁRTYA, MAKASZ KÁRTYA, STB.)
(5.000 FT - AKÁR 20.000 FT MEGTAKARÍTÁS)

A SZAKSZERVEZETI TAGSÁG JOGÁN IGÉNYBE VEHETÕ 
KEDVEZMÉNYEKKEL A MEGTAKARÍTÁS 
ÉVENTE 9.000 FT–40.000 FT/CSALÁD

SZAKSZERVEZETI TAGSÁG =
JOG A BIZTONSÁGHOZ

Fájdalommal tudatjuk, hogy életének ötvenedik évében 
tragikus hirtelenséggel elhunyt 

Járási Ferenc, 
a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének (PVDSz) elnöke.

Járási Ferenc 1959-ben született Gyulán, 1977-ben állt a MÁV szolgálatá-
ba, a pályafenntartási területen dolgozott. Folyamatosan képezte magát,
1984-tõl fõpályamesteri, majd vonalkezelõi beosztásokat töltött be. Önál-
ló szakszervezet létrehozását kezdeményezte, 1998-ban alakult meg a Pályavasúti Dolgozók Szakszer-
vezete, melynek elnöke volt. Járási Ferenc személyében olyan vasutas szakember távozott, aki pálya-
munkásból vált középvezetõvé, majd az egyik érdekvédõ szervezet elsõ emberévé. Mindvégig jellemez-
te a vasút szeretete, soha nem felejtette el, hogy honnan jött, kiket képviselt.

Emlékét, a Mozdonyvezetõk Szakszervezete kegyeletel megõrzi.


