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ől Milyen kihívásokkal számol a Társaság a 2009. évben?

Ha zajosan is, de le-
zárult az elmúlt év. 
Az ünnepeket megelő-
ző VDSZSZ akció be-
árnyékolta a vasutasok 
év végi társadalmi me-
gítélését. Ennek nega-

tív hatásai esetenként a mozdonyvezetőket 
is elérték, annak ellenére, hogy szakszerve-
zetünk tagjai a részleges munkabeszünte-
tésben nem vettek részt. Hiába próbálta a 
VDSZSZ elég sajátságos kommunikációs 
eszközökkel izgatni a vasutasságot. Irreális 
mozdonyvezetői bérek, sztrájkoló mozdony-
vezetők beharangozásával, hamis állítások-
kal próbálták feltüzelni a már-már kihunyni 
látszó sztrájk parazsát. Nem sikerült!
A harctér kiterjesztése ellenére minden 
MÁV Csoporthoz tartozó vállalatnál me-
gállapodások születtek. December 23-án 
aláírásra került a MÁV-TRAKCIÓ 
Zrt-nél a foglalkoztatási, a jövedelempoli-
tikai és a KSZ módosítási megállapodás. 
E megállapodásnak – ma még – nem volt 
aláírója a már említett szakszervezet. Bár 
ugyanez elmondható más vállalatok eseté-
ben is.
Izzadságszagú tárgyalásokat követő-
en a MÁV Zrt-nél is, a MÁV-Gépészet 
Zrt-nél is az év utolsó előtti napján, meg-

állapodásokkal zárult a 2008. év. Ami 
minden vállalatnál elmondható, hogy a bér-
megállapodások a VDSZSZ nélkül ke-
rültek aláírásra. A Kollektív Szerződések 
módosításait valamennyi  szakszervezet 
ellátta aláírásával így váltak a 2009. év-
ben alkalmazhatóvá. A MÁV Zrt. KSZ 
módosításának aláírásával a VDSZSZ 
lemondott a munkavállalóknak járó a-
lapbér-kiegészítésről, de - ellenben a töb-
bi józan gondolkodású szakszervezettel 
– nem írta alá a 2009. évre vonatkozó bér-
megállapodást, amely a kiegészítést alapbér 
formájában visszajuttatja a munkavállalók-
hoz. A VDSZSZ tagok szerencséje, hogy 
a többi szakszervezet aláírása révén, azért 
ők is megkapják az alapbéresítést!
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél – kitűzött 
célunknak megfelelően - a bértarifa-tábla fix 
összeggel került megemelésre. A VBKJ ke-
retösszege- hasonlóan a MÁV Zrt-hez – 
270.000 Ft-ra emelkedik 2009. évben. A 
Kollektív Szerződés módosítása következ-
tében a munkaközi szünet díjazása meg-
szűnik, de annak kiadására vonatkozóan 
szigorú szabályok születtek. Ki kell jelölni 
pontos helyét, kezdetét és végét. Amennyi-
ben ezt a mozdonyvezető nem tudja adott 
helyen és időben kivenni, akkor 175%-al kell 
díjazni. A KSZ Helyi függelékei megköté-

sének feltételei – munkáltatói elvárásnak e-
leget téve – úgy változtak, hogy a területi 
ügyvivők csak a tagcsoportok vezetőinek í-
rásos felhatalmazása alapján írhatják alá a 
függelékeket. A sokkal bonyolultabb rend-
szer garancia arra, hogy a tagcsoportokat 
érintő kérdéseket a helyi vezetők jóváha-
gyása nélkül ne lehessen megváltoztatni. A 
bonyolult és hosszadalmas procedúra a je-
lenlegi rendszer hatékonyságán nem sokat 
fog javítani, s várhatóan az eredményesség 
és az idővel történő spórolás érdekében több 
terület vissza fog térni a régi bevált gyakor-
lat alkalmazásához. Pontosításra került 
a helyi érdekegyeztető tanácsok működé-
si rendje. Hasonlóan a TRAKCIÓ VÉT 
ügyrendjében foglaltakhoz havi rendszeres-
séggel kell a testületet működtetni, valamint 
az ok megjelölésével a rendes ülések között 
egyszer, az ülés rendkívüli módon is össze-
hívható.
Nem szeretném most minden elemét kie-
melni a KSZ módosításnak, hiszen azokat 
lapunkban a kedves olvasó megtalálja. Vár-
hatóan, az új szabályok alkalmazása a jö-
vőben még további pontosításokat igényel, 
melyekről az illetékesekkel, a beérkezett 
észrevételek után egyeztetni fogunk.
Új év, új szabályok közepette kívánok ba-
lesetmentes vonattovábbításokat és hatékony 
érdekvédelmi munkát Kollégáimnak!  
 Kiss László elnök

Heinczinger István
                MÁV ZRt. vezérigazgató

A 2009-es év a recesszió jegyé-
ben fog telni, sajnos a magyar va-
sutat sem hagyja érintetlenül a 
gazdasági válság. Jelentősen visz-
sza kell fogni emiatt a beruházá-
sainkat, mert nem tudjuk finanszí-
rozni őket. Emellett minden egyes 
tartalékot fel kell tárni a szerveze-
ti működésben, minden párhuza-
mos tevékenységet meg kell szün-
tetni. És ami a legfontosabb: meg 

kell teremteni a pályavasút kiszervezésének és a közös – pénzü-
gyi-humán – szolgáltató vállalat kialakításának feltételrendsze-
rét.
2009-ben a gazdasági válság és a források szűkülése miatt meg 
kell gondolnia minden munkavállalónak, hogy mit szeretne. Ma-
gasabb bért vagy a munkahelyének stabilitását? Azt hiszem, 
mindenki számára fontos, hogy legyen munkahelye. Mi is azt 

szeretnénk, hogy a MÁV Csoport vállalatai a mai körülmények, 
munkaerőpiaci viszonyok mellett is reális és hosszú távon stabil 
munkahelyi feltételrendszert nyújtsanak. Ha őszintén, és egyér-
telműen akarok fogalmazni: mértéktartásra lesz szükség a bér-
követelések területén.
 A BPR projektből adódó racionalizálási lépéseket meg kell hoz-
nunk, ha nem hozzuk meg, akkor nagy bajban leszünk. Ameny-
nyiben nem valósulnak meg ezek a folyamatok, bármilyen oknál 
fogva, de főleg belső ellenállás miatt, akkor ezek a milliárdok hi-
ányozni fognak.
 Látszik, hogy az állam jövőre a gazdasági recesszió miatt nem 
lesz képes többletforrásokat elvonni a nemzetgazdaság más te-
rületeiről azért, hogy a MÁV-ban meg nem valósított BPR folya-
matokból következő kieső megtakarításokat kompenzálja. 
Bízom abban, hogy a nehézségek ellenére változatlanul garan-
tálni tudjuk utasainknak és a fuvaroztató partnereknek a vasúti 
szolgáltatást. A jó szakembergárda, az emberi teljesítmény sok 
mindenre képes. Mi vasutasok, ebben az évben is helyt kell, 
hogy álljunk úgy a sínek mentén, mint a mozdonyok vezetőállá-
saiban. Ebben számítok valamennyi kollégára. A mozdonyveze-
tőknek pedig mi mást is kívánhatnék az új esztendőre: baleset-
mentes közlekedést!
 Heinczinger István

2008/2009 – Új év, új kihívások
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Kozák Tamás
MÁV-START Zrt. vezérigazgató

A MÁV-START Zrt. a megalakulása óta, 
tehát immár másfél éve azt tekinti leg-
fontosabb feladatának, hogy egy Európai 
Uniós tagországhoz méltó, valóban euró-
pai színvonalú szolgáltatással állhasson 

az utazóközönség elé. Az első néhány fontos lépést ehhez már 
megtettük, de még korántsem értünk célt. Feladatainkat viszont 
expressz gyorsasággal kell megoldanunk, hiszen egy esztendő 
múlva óriási verseny kezdődik az utasokért. 
2010-tôl hazánknak is szabaddá kell tennie a vasúti személyszál-
lítás piacát a nemzetközi forgalomban. Nálunknál sokkal tőkee-
rősebb, jobban, korszerűbben, hatékonyabban működő uniós ve-
télytársaink szolgáltatásaikkal magukhoz csábíthatják a magyar 
utasokat, ami társaságunkat súlyos problémák elé állíthatja. 
Éppen ezért az udvarias, pontos, korszerű és szakszerű utas tá-
jékoztatás ugyanúgy megkerülhetetlen, mint a tőkepótlás, az inf-
rastruktúra fejlesztése, a kiszámítható finanszírozás, az ellenőr-
zés erősítése, a hatékony vállalati modell kialakítása, az utasítási 
rendszer korszerűsítése, a szolgáltatások fejlesztése, a bliccelők 
kiszűrése, az akadálymentesítés és a térségi vasúti program elin-
dítása. Magas színvonalú, komplex szolgáltatást nyújtó vasútról 
ezek nélkül nem beszélhetünk.
Egy környezettudatos, piacvezető cégként viszont minden mun-
katársnak, ezzel együtt magának a társaságnak is csak így lehet 
jövőképe. Az pedig vonzó életpályát jelent a munkavállalónak, és 
gazdasági sikert a társaság tulajdonosának, az államnak, az or-
szágnak. Ehhez kívánok eredményes munkát, ezzel együtt sike-
res újesztendőt valamennyi vasúti dolgozónak.  Kozák Tamás 

dr. Átal László 
MÁV-Cargo Zrt. vezérigazgató

A jövő évről nem csupán formalitás azt 
mondani, hogy nagy kihívás lesz vállalatunk 
számára. Az új esztendő tulajdonosváltás 
nélkül is rendkívüli lett volna, hiszen a kör-
nyezetünk pénzügyi, piaci helyzete önma-
gában is sok feladatot tartogat mindenki, 
így a mi számunkra is. A MÁV Cargo életében 2009 lesz az első 
olyan év, amelyet most már a megváltozott tulajdonosi háttérrel 
kezd meg, új kihívások, új megmérettetések és nagyon sokrétű 
feladat vár munkavállalóinkra. Egyszerre kell megfelelnünk anya-
vállalatunk és partnereink elvárásának. A közös munka termé-
szetesen már a december 2-ai zárást követően megkezdődött, 
túl vagyunk az „ismerkedésen”, az elkövetkező hónapok felada-
ta az lesz, hogy megtanuljunk közösen gondolkozni, felépíteni a 
két vállalatban rejlő – ma még külön-külön jelentkező – lehető-
ségeket. Jövőre folytatódnak a korábban megkezdett fejlesztési 
programok, közös munkánk középpontjába piaci pozícióink meg-
szilárdítása és a szolgáltatási színvonal javítása kerül. A gazdasá-
gi válság a MÁV Cargót sem hagyta érintetlenül, és egészen biz-
tos vagyok benne, hogy a jövő évi tevékenységünkre is hatással 
lesz annak ellenére, hogy már erősebb tulajdonosi háttérrel dol-
gozunk. A vasúti árufuvarozás területén továbbra is szembe kell 
néznünk a magánvasutak térnyerésével és a közút erősödésével, 
miközben a szállítási mennyiségek összességükben inkább csök-
kennek, mint stagnálnak. Ennek ellenére bízom abban, hogy a 

2009-es üzleti tervünket és célkitűzéseinket teljesíteni tudjuk, 
és biztos munkahelyet jelenthetünk továbbra is 3200 munkavál-
lalónk számára. dr. Átal László

Zaránd György
MÁV-GÉPÉSZET Zrt. vezérigazgató

Célunk megtartani és megerősíteni piac-
vezető szerepünket a hazai vasútijármű 
karbantartási és javítási piacon.
A MÁV GÉPÉSZET Zrt. már a 2008-as 
megalakulásakor piaci versenyhelyzetbe 
került, hiszen a magyarországi vasúti jár-
műfenntartási piacon komoly versenytársakkal kell szembenéz-
nie (pl. Bombardier Dunakeszi Kft, STADLER, Szombathelyi Vas-
jármű Kft. stb.).
A piaci tendenciák közül nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a 
hagyományos járműjavítási, jármű-felújítási munka iránti igények 
csökkennek. Ennek szakmai oka, hogy az elöregedő mozdony-
park remotorizációja iránti megrendelés csökken és az új, kor-
szerű járművek ritkábban igénylik a járműjavítói felújításokat.
A teherkocsi futójavítás csökkenésével is számolni kell, mert a 
MÁV Cargo Zrt. már rendelkezik saját járműjavító műhellyel és 
a privatizáció után az új vevő (Rail Cargo Austria) várhatóan kor-
szerűsíti járműparkját. Teherszállításban csökkenhet ugyanakkor 
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vontatási teljesítménye is és ez által a moz-
dony-karbantartási igény is, ha a Rail Cargo Austria saját moz-
donyparkját is felhasználja.
Az új motorvonatok beszerzése már beszállítói fenntartás mel-
lett történik, ami a karbantartó műhelyek piacának szűkülését 
okozza.
Ezért működési céljaink a következő évben:
Fő profilunkban – vasúti járművek karbantartása, nagyjavítása, 
felújítása - a MÁV Csoport tagjainak legnagyobb vasúti beszállí-
tói akarunk maradni, a partneri viszony erősítésével.
Növelni szeretnénk a külső piaci, a MÁV csoporton kívüli, meg-
rendeléseinket, a „magánvasutak” jármű karbantartási piacán 
részesedésünk arányát.
Társaságunk az új beszerzésű, modern villamos motorvonatok 
szakszerű fenntartási képességét kívánja kialakítani a Szolnoki 
Vasútijármű Javítási telephelyen, ennek alapjait már a 2008-as 
évben leraktuk, a beruházásokat elindítottuk.
Gőzerővel dolgozunk a vasúti járművek un.: „rendelkezésre állás” 
alapú karbantartásának bevezetésén a személyszállító jármű-
vek terén is a mozdonyok karbantartásánál bevált tapasztalatok 
alapján, amelytől egyértelműen a szolgáltatási színvonal emel-
kedését várjuk. Ennek egyik első lépése az un.: használt német 
személykocsik flottaszintű kezelése.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság a vasúti járművek időszakos ha-
tósági járművizsgálatának kötelező bevezetését tervezi. A vizs-
gáztatásra feljogosító feltételek teljesítését, a vizsgahelyek kiépí-
tését az országban három telephelyünkön elkezdjük.
2009-ben befejezzük a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. által megrendelt villa-
mos mozdonyok MFB felszerelését.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. tervezett új beszerzésű mozdonyainak kar-
bantartására is felkészültnek tartjuk társaságunkat.
Azért, hogy a megrendelőink igényeit az elvárásaiknak megfele-
lően ki tudjuk elégíteni Társaságunk erőforrásait a piaci igények-
hez igazítjuk, ennek érdekében folytatjuk a 2008-ban elkezdett 
racionalizálásokat és fejlesztéseket elsősorban a belső működés 
színvonalának emelésével. Társaságunk célja egy hatékony, ru-
galmas szervezet kialakítása. Zaránd György 
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A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2009. évi bérintézkedéseiről és a béren kívüi juttatások feltételeiről

I. a megállapodás hatálya 
A megállapodás időbeni hatálya 2009. január 1-jétől 2009. december 31-
ig szól.
A megállapodás személyi hatálya kiterjed a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. állományá-
ban foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra.

•  Nem terjed ki a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nek az Mt.188.§ (1) bekezdése sze-
rinti vezető állású munkavállalóira.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy
•  a Társaság 2009. évi bérintézkedéseit és a béren kívüli juttatások felté-

telrendszerét a 7-17 MÁV Zrt. Munkaköri Kategóriába (a továbbiakban 
MMK) sorolt munkavállalók vonatkozásában az alábbi szabályok men-
tén határozzák meg; és

•  a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Humán igazgatója a bérintézkedések végrehajtá-
sáról a megállapodás aláírását követő 15 napon belül végrehajtási uta-
sítást ad ki.

a 2009. évi intézkedések
• Személyi alapbérfejlesztés
• Munkavállalói csoportok béremelése
• Béren kívüli juttatások rendszere
II. a 2009. évi személyi alapbérfejlesztés
Mértéke: 7-17 MMK-ban átlagosan 4,1%
Végrehajtása:

– A 7-13 MMK-ba tartozó munkavállalóknál átlagosan 4,1%-os bérfejlesz-
tést kell végrehajtani a IV. pontban foglaltak alapján.
–  A 14-17 MMK-ba tartozó munkavállalóknál a munkáltatói jogkört gya-

korlók differenciálási lehetőségének biztosításával átlagosan 4,1%-os 
mértékű bérfejlesztését kell végrehajtani a IV. pontban foglaltak alap-
ján.

III. a Kollektív Szerződés módosításának hatásaként
•  a mozdonyvezetők, mozdonyfelvigyázók, külsős mozdonyfelvigyázók, 

mozdony segédkezelők 2009. évi bérfejlesztése a 2. számú mellék-
letben foglalt személyi alapbér minimumokra történő ráállással való-
sul meg.

•  a területi vontatási irányítók, és hálózati vontatási irányítók a %-os alap-
bérfejlesztésen túl 10.000 Ft/fő egyösszegű bérfejlesztésben részesül-
nek,

•  a gépészeti vonalellenőrök a %-os alapbérfejlesztésen túl 8.000 Ft/fő 
egyösszegű bérfejlesztésben részesülnek,

IV. a 2009. évi bérfejlesztés végrehajtása:
A 7-17 MMK-ba tartozó munkavállalók 2009. évi bérfejlesztése az alábbi 
alapelvek szerint történik: 
•  A 14-17 munkaköri kategóriák közötti differenciálásra fordítható kereten 

belüli az átcsoportosítási lehetőségről a munkáltatói jogkörgyakorlók sa-
ját hatáskörben dönthetnek, kivétel a területi vontatási főirányítók illetve 
gépészeti vonalellenőrök.

•  A 7-17 MMK-ba tartozó munkavállalók MÁV-nál eltöltött munkaviszony 
alapján meghatározott időtartama alapján (5 év alatt, 5-15 év között, 15 
év felett) a munkaköri kategóriában a munkaköri bérrendszer minimum 
személyi alapbérre való ráállását évközben az esedékesség hónapjában 
kell megtenni a gyakorlati idő elérésének hónapja első napján. (1. szá-
mú melléklet)

•  A MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél foglalkoztatott mozdonyvezetők személyi alapbér 
minimumát (tarifa bért) a szakmai gyakorlati idő alapján kell meghatároz-
ni. Minden betöltött öt év szakmai gyakorlati idő elérésekor a mozdony-
vezetőt át kell sorolni a magasabb bértételbe. Az alapbér előresorolást 
év közben, a gyakorlati idő elérésének hónapja első napján kell végre-
hajtani.

Teljes egészében gyakorlati időként kell figyelembe venni a mozdonyszol-
gálati időt.

•  Mozdonyszolgálati idő a bármely munkáltatónál mozdonyvezetői, vasúti 
járműves daruvezetői, mozdonyfűtői, mozdony segédkezelői, vontatási 
vonatkísérői munkakörben teljesített idő, valamint a mozdonyszolgálat-
ra történt kiképzés időtartamából legfeljebb két év.

•  A nem mozdonyszolgálati időbe számító más MÁV, MÁV Zrt, vagy 
MÁV-Trakció Zrt. munkaviszony időket a gyakorlati idő számításánál fele 
részben kell figyelembe venni. Több ilyen munkaviszony esetén a mun-
kaviszonyban töltött időket össze kell számítani.

•  A mozdonyvezetői gyakorlati idő számításánál a katonai szolgálat idejét 
ott kell figyelembe venni, ahol azt teljesítették. (Ha pl. mozdonyvezető-
ként vonult be, akkor mozdonyvezetői időként, ha gyakornokként, akkor 
gyakornoki időként, ha egyéb MÁV idejére esett, akkor ott.)

•  Amennyiben a mozdonyvezető gyakornoki besorolást műhelyszolgálat-
nak minősülő idő előzte meg, (pl mozdonyszerelőből sorolták át gya-
kornokká, amikor tanfolyamra ment,) a gyakornoki időbe (és ezzel 
mozdonyszolgálati időbe) legalább a kiképzési terv szerinti műhelyidőt 
számításba kell venni. 
A gyakornoki idő ebben az esetben sem haladhatja meg a 2 év időtar-
tamot. 
Az új alapbér megállapításáról szóló munkavállalói értesítőbe a moz-
donyvezetőknél fel kell tüntetni a számított gyakorlati időt.

•  A 2009. évi személyi alapbér sávmaximumot meghaladó személyi alap-
bérrel rendelkező munkavállalók bérfejlesztésben nem részesülnek.

A mozdonyfelvigyázók és külsős mozdonyfelvigyázók bérbesorolásáról és a 
munkáltatónál alkalmazandó személyi alapbéréről 2009. évben a munkál-
tatónál megvalósított bérfejlesztés kezdő időpontjától kezdődő hatállyal az 
alábbiak szerint állapodtak meg:
•  A mozdonyfelvigyázói munkakörben foglalkoztatottak alapbére nem le-

het kevesebb, a mozdonyfelvigyázó életkorától függően meghatározott 
mozdonyvezetői gyakorlati időhöz kötött mozdonyvezetői besorolási bér 
92%-ánál (2009-ben), 96%-ánál (2010-ben), 100%-ánál (2011-ben). 

•  A külsős mozdonyfelvigyázói munkakörben foglalkoztatottak alapbére nem 
lehet kevesebb, a mozdonyfelvigyázó életkorától függően meghatározott 
mozdonyvezetői gyakorlati időhöz kötött mozdonyvezetői besorolási bér 
77%-ánál (2009-ben), 78%-ánál (2010-ben), 80%-ánál (2011-ben).

Az alapbéremelés vetítési alapja a 2008. december 31-én és 2009. január 
1-jén egyaránt statisztikai állományban foglalkoztatott munkavállalók 2008. 
december 31-i személyi alapbére.
A bérfejlesztés a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2008. december 31-én és 2009. ja-
nuár 1-jén egyaránt statisztikai állományban foglalkoztatott teljes- és rész-
munkaidős munkavállalói részére jár. A jogi állományban lévő munkaválla-
lók személyi alapbérét a státuszukban bekövetkező változás időpontjában 
kell rendezni.
•  Az alapbéreket az általános kerekítési szabályok szerint 100 Ft-ra kerekít-

ve kell végrehajtani.
A végrehajtás időpontja: 2009. január 1-jei hatállyal, a 2009. januári bérek 
kifizetésével együtt, a 2009. februári bérfizetési napon történik.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt-hez újonnan belépő, felsőfokú állami iskolai végzett-
séggel (oklevéllel ill. diplomával) rendelkező pályakezdők minimális szemé-
lyi alapbére
– főiskolai végzettség esetén 191.000 Ft/hó,
– egyetemi végzettség esetén 210.000 Ft/hó;
V. Választható béren kívüli juttatások
A VBKJ keretösszege 260.000 Ft/fő/év.
Végrehajtása: A munkavállaló részére járó VBKJ keretből – 2009. február 
12-ig megtett nyilatkozata alapján - választott elemek értékének átutalá-
sát havonta utólag egy ízben, a tárgyhót követő 10. napig kell teljesíteni. A 
VBKJ keretből járó részösszeg első utalására 2009. március 10-ig kerül sor, 
azaz a munkavállalók a februári fizetéssel kapják meg az első kéthavi, résza-
rányos VBKJ összeget.
A szociális célú MÁV ingatlanok megváltásáról létrejött megállapodást kö-
vetően ezen VBKJ keretösszeg a MÁV Zrt.-nél megkötött megállapodás sze-
rint módosul.
VI. Egyéb megállapítások
A bérfejlesztés végrehajtásáról a munkáltató a Vállalati Érdekegyeztető Ta-
nácson a végrehajtást követő két hónapon belül tájékoztatást ad.
Budapest, 2008. december 23.
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megállapodások

a MáV-TRaKCIÓ VaSúTI VOnTaTáSI ZRT. KOLLEKTíV SZERZődÉSÉnEK 
2008. évi 1. számú módosítása

1. számú melléklet
a MáV-TRaKCIÓ Zrt. Munkaköri Kategóriákhoz tartozó* 

2009. évi személyi alapbérsávok és a 2009. január 1-jétől érvényes 
munkaköri bérrendszeri személyi alapbér minimumok

MMK Sávminimum 
 Ajánlott munkaköri bérrendszeri 
minimumok a MÁV-TRAKCIÓ-nál 
eltöltött munkaviszony alapján* Sáv- 

maximum
5 év alatt 5-15 év kö-

zött 15 év felett 
7 81 200 85 400 87 400 89 500 103 100
8 83 300 93 700 95 800 97 800 118 700
9 90 600 104 100 106 200 108 300 133 200
10 104 100 117 600 119 700 121 800 150 900
11 117 600 132 200 134 300 136 400 184 300
12 132 200 158 200 160 300 162 400 210 300
13 177 000 203 000 205 100 207 200 256 100
14 212 400 212 400 214 500 216 600 312 300
15 243 600 243 600 245 700 247 800 387 300
16 312 300 312 300 314 400 316 500 495 500
17 402 900 402 900 405 000 407 000 639 200

* MÁV-TRAKCIÓ munkaviszonyként elismert szolgálati idő a MÁV-TRAKCIÓ-
NÁL, mint jogutódnál eltöltött munkaviszonyként elismert szolgálati idő, va-
lamint a MÁV Csoportból érkező újfelvételes munkavállaló, akinek korábbi 
MÁV Csoportnál lévő munkaviszonyának megszüntetése és a társaságunk-
hoz való felvétel között nincs kieső nap.

2. számú melléklet
a MáV-TRaKCIÓ Zrt. gyakorlati időhöz 

és életkorhoz kötött besorolási kategóriákhoz tartozó 2009. évi 
személyi alapbérminimumok

Mozdonyvezetői személyi alapbér minimumok
Kategória (gyakorlati idő) 2009.

0-4 év 188 600
5-9 év 200 000
10-14 év 211 300
15-19 év 222 600
20-24 év 233 600
25-29 év 244 300
30 évtől kezdődően 255 400

Külsős mozdonyfelvigyázói személyi alapbér minimumok
Kategória (életkor) 2009.

0-29 év 171 400
30-39 év 179 900
40-49 év 188 100
50 évtől kezdődően 196 700

Mozdonyfelvigyázói személyi alapbér minimumok  
Kategória (életkor) 2009.

0-29 év 204 800
30-39 év 214 900
40-49 év 224 800
50 évtől kezdődően 235 000

Mozdony segédkezelői személyi alapbér minimumok  
Kategória (életkor) 2009.

45-50 év 175 200
50-55 év 183 200
55-60 év 191 600

A MáV-TRaKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (szék-
hely: 1062 Budapest, Andrássy u. 73-75.) mint munkáltató vezetése és a munkavál-
lalók érdekképviseletét ellátó, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszerveze-
tek a Munka törvénykönyve 31.§. felhatalmazása alapján a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2008. 
április hó 15. napján megkötött Kollektív Szerződését (továbbiakban:KSZ) közös aka-
rat-elhatározásuk alapján a jelen megállapodásban foglalt tartalommal módosítják, a 
Kollektív Szerződés módosítása tárgyában az alábbi megállapodást kötik.
a  KSZ. Bevezető rendelkezései  helyére a következő rendelkezés lép:
KSZ. Bevezető rendelkezések:
„A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Vezetése és a munkavállalók érdekképviseletét ellátó szerve-
zetek (szakszervezetek) a Munka törvénykönyve 31.§. felhatalmazása alapján Kollek-
tív Szerződést kötnek.”
A Kollektív Szerződés célja, hogy hálózati szinten egységesen szabályozza mindazo-
kat az általánostól eltérő kérdésköröket, amelyek a vállalat speciális tevékenységé-
ből fakadnak.
A Kollektív Szerződés rendelkezései a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. felügyelete alá tartozó szol-
gálati helyeken kötelező érvénnyel bírnak.
A Kollektív Szerződés felhatalmazást adhat, ill. előírhatja egy-egy kérdés Kollektív 
Szerződés helyi függelékében történő szabályozását.
A munkavállalókat érintő jóléti elvből fakadóan a helyi függelék a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 
Kollektív Szerződésében minimálisan meghatározott normatívákat és jogokat nem 
szűkítheti, jogszabály rendelkezésébe nem ütközhet, azzal ellentétben nem állhat.
Az ilyen megállapodás semmis.
a KSZ. 2.§. (2) bekezdése rendelkezései  helyére a következő rendelkezés 
lép:
2.  Az egyes munkáltatói jogkör gyakorlása szerint elhatárolt szervezeti egységek mun-

kavállalóira vonatkozó eltérő szabályokat – a Kollektív Szerződés helyi függelékei 
tartalmazzák.

a  KSZ. 3.§. (1) bekezdése rendelkezései  helyére a következő rendelkezés 
lép:
1.  A Kollektív Szerződést egyrészről: a munkáltató nevében a munkáltató vezérigaz-

gatói feladatokat ellátó, az Mt. 188.§ (1) bekezdés szerinti vezetője, másrész-
ről: a munkavállalók nevében az érdekképviseletüket ellátó szervezetek kötik meg 
(a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, továbbiakban: szakszervezetek). Az 
Mt. 29. § (2) bekezdésében meghatározott szakszervezetek is megköthetik a Kol-
lektív Szerződést, ha a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél képviselettel rendelkező valamennyi 
szakszervezet együttes szerződéskötése nem lehetséges (Mt.33§ (4) bek.). A Kol-
lektív Szerződés alkalmazása során képviselettel rendelkezőnek azt a szakszerve-
zetet kell tekinteni, amely – alapszabálya szerint – a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. területén 
képviseletére jogosult szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik.

a  KSZ. 4.§. (1) bekezdése rendelkezései  helyére a következő rendelkezés 
lép:
1.  Az egyes munkáltatói jogkör gyakorlása szerint elhatárolt szervezeti egységek (a 

Kollektív Szerződés 1.sz. módosításának hatálybalépésekor Vontatás-szolgáltatá-
si Központok, MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Irányítás) munkavállalóira vonatkozó eltérő szabá-
lyokat – a Kollektív Szerződés helyi függelékei tartalmazzák.
A helyi függeléket a munkáltató nevében a szervezeti egység vezetője, a munka-
vállalók nevében a szakszervezet(ek) területi képviselői (szakszervezetenként 1-3 
fő)  kötik meg. A munkáltató telephelyeinél működő szakszervezeti szervezeti egy-
ségek képviselőit az egyes telephelyekre vonatkozó külön szabályok vonatkozá-
sában egyetértési jog illeti meg, melyet az érintett szakszervezeti képviselő az 
egyes rendelkezések vonatkozásában, egyetértési záradék aláírásával gyakorol. A 
szakszervezet(ek) helyi függelék megkötésére vonatkozó jogánál a Munka Törvény-
könyve 33. §-t kell megfelelően alkalmazni. A helyi függelék megkötésére, módo-
sítására vonatkozó tárgyalásokat helyi  ÉT keretében kell lebonyolítani.

a  KSZ. 8.§. (6) bekezdése rendelkezései  helyére a következő rendelkezés 
lép:
6.  A szakszervezeteket a jelen Kollektív Szerződésben rögzítetteken túlmenően, az 

egyes munkáltatói jogkör gyakorlása szerint elkülönült szervezeti egységek szint-
jén megillető  támogatások konkrét feltételeit a Helyi Függelékekben lehet me-
gállapítani. 

a  KSZ. 10.§. rendelkezései  új szabályhely beépítése nélkül törölve. 
a  KSZ. 11.§. (4) bekezdése rendelkezései  helyére a következő rendelke-
zés lép:
4.  A szakszervezeti munkaidő-kedvezmény időtartamára [Mt. 25.§ (2) és (4) bek.] a 

munkaidő-kedvezményt igénybe vevőt átlagkeresete illeti meg.
a  KSZ. 13.§. rendelkezései  helyére a következő rendelkezés lép:
1.  A munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek a Válla-

lati Érdekegyeztető Tanácsot (a továbbiakban: VÉT) működtetnek.
2.  A VÉT működésének részletes szabályait a felek ügyrendben állapítják meg. 
3.  Valamennyi munkáltatói jogkör gyakorlása szerint elkülönült szervezeti egységnél 

(a KSZ. módosításának létrejöttekor Vontatás-szolgáltatási Központoknál) helyi ér-
dekegyeztető tanácsot (helyi ÉT) kell működtetni, melyek működésére – eltérő me-
gállapodás hiányában – a VÉT Ügyrendjében foglaltakat kell megfelelően alkalmaz-
ni. A helyi érdekegyeztető tanácson azon szakszervezetek jogosultak részt venni, 
amelyek az adott Központnál képviselettel rendelkeznek. A munkáltató a helyi ér-
dekegyeztető tanács keretében ad tájékoztatást a munkavállalókat érintő lényeges 
gazdasági és szociális kérdésekről is. 

a KSZ. 20.§. (1) bekezdése d). pontja rendelkezései helyére a következő ren-
delkezés lép:
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k d.)  a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vett igénybe [Mt. 138.§ 
(5)bek.]. A felmondási korlátozás a fizetés nélküli szabadság leteltét követő 3 hó-
napig áll fenn. A 3 hónap tartamába a felmondási  tilalom 30 napos időtartama 
nem számít bele. 

a  KSZ. 24.§. rendelkezései  új szabályhely beépítése nélkül törölve. 
a KSZ. 29.§. (1)-(2) bekezdése rendelkezései helyére a következő rendelke-
zések lépnek:
1.  Az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a 

munkaidő-beosztást egy havi időtartamra a munkaidőkeret életbelépését megelőző 
hónap 20-ig kell írásban közölni a munkavállalóval. A munkaidő beosztást legalább 
a havi kötelező munkaidőre kell elkészíteni. A munkaidő-beosztás másodpéldányát 
a munkavállalónak át kell adni. A munkaidő-beosztás alapbizonylata a munkáltató 
által vezetett nyilvántartás, a munkabér elszámolás ez alapján történik. Nem kell a 
másodpéldányt átadni, ha azt a munkavállaló nem igényli és erről írásban nyilatkozik. 
Az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában egy 
héttel korábban egy hétre kell elkészíteni a munkaidő-beosztást és írásban közöl-
ni a munkavállalóval. Az általános munkarendben foglalkoztatottak munkaidő-be-
osztását a munkáltató a munkáltatónál szokásos módon, hirdetményi úton is köz-
zéteheti. A munkaidő-beosztás közlésének elmaradása esetén a munkavállalókra 
az előző hétre szabályszerűen közölt munkaidő-beosztást kell alkalmazni.  Az előre 
közölt munkaidő-beosztás az általánostól eltérő munkarendek esetén a KSZ. 30.§ 
szerint módosítható.

2.  A munkaidő-beosztás elkészítésénél figyelembe kell venni a teljes munkaidőre, a 
pihenőidőkre, valamint a rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályokat is. 
A vontatási utazó szolgálatot ellátók munkaidő beosztásának alapjául szolgáló 
személyzeti forduló(ka)t a bevezetést megelőző legalább 5 nappal az érintett te-
lephely kijelölt szakszervezeti képviselőjének (több telephely érintettsége esetén 
valamennyi telephely képviselőjének) be kell mutatni. E pont alkalmazásában sze-
mélyzeti fordulónak minősül az a technológiai előírás, amely a munkakezdés- és 
befejezés helyére, időpontjára, munkaidőre, mozdonyvezetési időre, munkaközi 
szünetre, napi, vagy heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezést tartalmaz és a sze-
mélyre szóló munkaidő beosztás (vezénylés) alapjául szolgál.
Amennyiben a szakszervezet képviselője azt állapítja meg, hogy a részére bemu-
tatott  személyzeti forduló a Munka törvénykönyve rendelkezéseibe ütközik, vagy 
egyébként más jogszabályt, munkaviszonyra vonatkozó szabályt sért, ezen tényt 
írásban közli a munkáltató képviseletében eljáró személlyel. A munkáltató köteles 
a jogszabályt, munkaviszonyra vonatkozó szabályt sértő rendelkezést a személy-
zeti forduló bevezetése előtt javítani.  

a KSZ. 30.§. (1)-(2)-(3)-(4)-(5) bekezdése rendelkezései helyére a következő 
rendelkezések lépnek:
1.  A munkavállaló előzetesen közölt munkaidő-beosztását a munkáltató legalább hét 

nappal korábban módosíthatja. 
A módosításról a munkavállalót igazolhatóan, írásban értesíteni kell. A munkai-
dő-beosztás módosítása utólag is ellenőrizhető módon történik. A vezénylés ere-
deti adatainak a változtatás után is meg kell maradnia.

2.  A munkaidő-beosztás az 1. pontban foglalt határidőn, azaz hét napon belül csak 
a) a munkavállaló írásbeli kérelmére,
b)  a munkáltató által kezdeményezett, a munkavállalóval kötött írásbeli megálla-

podás alapján módosítható.
Az előzetesen közölt munkaidő-beosztásban az Mt. 124. § (4) bek. alapján kijelölt 
vasárnapra eső pihenőidő havonta egy alkalommal csak a munkavállalóval kötött 
írásbeli megállapodás alapján – ugyancsak vasárnapra - helyezhető át.
Nem kell a munkavállalóval megállapodást kötni, ha a módosításra az Mt. 128.§ 
(1) bekezdésében, illetve a KSZ 11.§ (2) bekezdésében foglaltak miatt kerül sor.

3.  A 2. b) pont szerinti megállapodás esetén a munkavállalót módosított szolgálaton-
ként 1900- Ft rendkívüli átvezénylési díj illeti meg.

4.  Az eredetileg közölt munkaidő-beosztás – a 2. a) pontban foglalt eseteket kivéve - 
havonta legfeljebb öt esetben (öt szolgálatot érintően) módosítható. 

5.  Minden további munkaidő-beosztás módosítás – kizárólag a díjazás szempontjá-
ból - rendkívüli munkavégzés elrendelésének minősül. Munkaidőbeosztás módosí-
tásnak minősül ha a munkavállaló eredetileg tervezett szolgálata a KSZ. 30.§. (1) 
bekezdésében rögzített határidőn, azaz 7 napon kívül részben vagy teljes egészé-
ben elmarad. 
Nem minősül munkaidő-beosztás módosításnak, ha a KSZ. 30.§. (1) bekezdésé-
ben rögzített határidőn, azaz 7 napon belül:
az adott szolgálat elmarad, illetőleg az adott szolgálatrész azaz a munkavégzés a 
munkaidő-beosztás szerinti időpontban elkezdődik, de attól korábban véget ér, il-
letőleg az sem, ha az adott szolgálat a munkafeladatok jelentkezése vagy egyéb 
ok miatt meghosszabbodik.
Ezen esetekben a KSZ  32.§. 6. b.) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.

a KSZ. 32.§. (6) bekezdése c) új szabályhely beépítése nélkül törölve
a KSZ. 32.§. (6) bekezdése d) pont elnevezése c) pontra változik, az alábbi 
tartalommal:
d)  A b) pont szerinti teljes vagy részleges szolgálatelmaradás esetén az elmaradt 

munkaidő ténylegesen teljesített időtartamára műszakpótlék is megilleti a munka-
vállalót. Ha a KSZ 30.§. 4. pontja szerint elmaradt szolgálat miatt a munkaválla-
ló havi kötelező munkaideje nem teljesül, azon esetben az elmaradt szolgálat havi 
kötelező munkaidő mértékéig terjedő tartamára a munkavállalót a KSZ. 53. §. (3) 
bekezdése szerinti műszakpótlék is megilleti. 

a KSZ. 32.§. (8) bekezdése rendelkezései helyére a következő rendelkezés 
lép:
8.  A kizárólag tehervonatot továbbító, vagy szolgálatában a munkaidő-beosztása sze-

rint utolsó vonatként tehervonatot továbbító (e körbe beleértve a tehervonati szol-

gálatot közvetlenül követő gépmeneti szolgálatot, illetőleg a tehervonati szolgálatot 
közvetlenül követő, a lejelentkezési helyre történő önköltségi utazást is) utazó szol-
gálatot ellátó munkavállaló szolgálatának legrövidebb időtartamra 9 óra.  
Állomási- és vontatási telepi tartalékon szolgálatot teljesítő munkavállalók szolgá-
latának legrövidebb időtartama 9 óra.
Ha az előzőek szerinti szolgálatokban a vonat(ok) továbbítására az előzetesen ter-
vezettől eltérően ténylegesen 9 óránál kevesebb időre van szükség, a munkavál-
laló – legfeljebb a 9 órás időtartamú szolgálatot figyelembe véve – köteles a fenn-
maradó időben munkahelyén tartózkodni, és ez alatt a munkaköréhez tartozó más 
feladatot is ellátni.
A szolgálatelmaradás tényét az utolsóként továbbított vonat leközlekedését köve-
tően haladéktalanul közölni kell a munkavállalóval

a KSZ. 33.§. (2) bekezdése új szabályhely beépítése nélkül törölve
a KSZ. 37.§. (4) bekezdése rendelkezései helyére a következő rendelkezés 
lép
4.  A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. működési körén kívül felmerült okból kiesett munkaidőre a     

munkavállalónak munkabér  csak a jogszabályban meghatározott esetben jár. A 
munkavállaló kérésére azonban lehetővé kell tenni, hogy a le nem dolgozott időt az 
érvényes munkaidőkereten belül utólagosan teljesíthesse.
(Az utólagos teljesítés ideje nem rendkívüli munkaidő.)

a KSZ. 37.§. (5) bekezdése c) pontja rendelkezései helyére a következő ren-
delkezés lép:
5.c)  Amennyiben a b) pont szerinti meghallgatás – figyelemmel az Mt. 119.§ (3) be-

kezdésében foglaltakra – azért sem lehetséges, mert a munkavállaló hosszabb 
időtartamú meghallgatása indokolt, akkor arra kivételesen olyan napon is sor ke-
rülhet, amelyen a munkavállalónak munkavégzési kötelezettsége nincs. Ez eset-
ben meghallgatások tényleges időtartamát – de legalább hat óra időtartamot 
– munkaidőként kell figyelembe venni, a meghallgatással összefüggésben felme-
rült utazási időt a KSZ 64.§.(4) bekezdése szerint kell díjazni. 
Hasonlóképpen a munkáltató érdekkörében felmerült tanúkénti meghallgatás 
idejét is munkaidőként kell figyelembe venni és elszámolni. 
Nem vonatkozik ez a szabály arra az esetre, ha a munkavállaló meghallgatásá-
ra olyan munkaviszonyával kapcsolatos lényeges kötelezettségének vétkes meg-
szegése miatt kerül sor, melynek következményeként a munkáltató a munkavál-
laló munkaviszonyát rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszünteti. Ezen 
esetben a munkavállalót a meghallgatás tényleges tartamára esően személyi 
alapbére illeti meg, utazási időre illetőleg arra eső díjazásra nem jogosult.

a KSZ. 40.§. (1) bekezdése rendelkezései helyére a következő rendelkezés lép:
1.  Rendkívüli munkavégzés esetén a munkavállalót a rendes munkabérén felül az 

alábbi  mértékű pótlékok illetik meg:
 1-200 óráig 50 %
 201-300 óráig 150 %
a KSZ. 43.§. (1)-(2)  bekezdése rendelkezései helyére a következő 43.§. ren-
delkezése lép:
Munkaközi szünet. 43.§.
A munkaközi szünet tartama –20 perc, melynek kiadásánál figyelemmel kell lenni az 
Mt. 122.§-ában foglalt követelményre is. Helyi függelékben kell meghatározni a mun-
kaközi szünet letöltésének helyét és kiadásának időpontját.
A munkaközi szünet valamennyi munkavállaló esetén a munkaidőn belül kerül kiadás-
ra –a vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott munkavállalók és a fordulószol-
gálatot ellátók kivételével. - 
a KSZ. 44.§  rendelkezése helyére a következő rendelkezés lép:

a vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott munkavállalók és a  
fordulószolgálatot ellátók munkaközi szünete, a munkaközi szünet kiadása

44.§
A munkaközi szünet tartama –20 perc, melynek kiadásánál figyelemmel kell lenni az 
Mt. 122.§-ában foglalt követelményre is. Helyi függelékben kell meghatározni a mun-
kaközi szünet letöltésének helyét és kiadásának időpontját.
A munkaközi szünet a vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott és a forduló-
szolgálatot ellátók munkavállalók esetén a munkaidőn kívül a munkaidő megszakítá-
sával kerül kiadásra. A rendkívüli esemény miatt ki nem adott munkaközi szünet idő-
tartamát a személyi alapbér 175 %-val kell díjazni. A vezényelt utazói munkarendben 
foglalkoztatott munkavállalók részére a munkaközi szünet(ek) kiadása céljából olyan 
időszak(ok)at kell kijelölni, amelyen belül a munkaközi szünet(ek) kiadásra kerül(nek). 
Amennyiben rendkívüli technológiai ok vagy az Mt. 128.§ (1) bekezdésben meghatá-
rozott esemény miatt bármelyik munkaközi szünet a lejelentkezési idő kezdetéig nem 
adható ki, úgy azt a menetigazolványba (szolgálati lapra) történő bejegyzés mellett a 
személyi alapbér 175 %-ával kell díjazni.
a KSZ. 56.§. rendelkezése helyére a következő rendelkezés lép:
Azokban a munkakörökben, amelyekben a munkáltatói (jelenleg „O.1.” sz.) utasí-
tás (mozdonyvezetőknél a mozdonyvezető-gyakornokok kiképzését szabályozó uta-
sítás) felügyelet alatti munkavégzést ír elő – ideértve a típusismeret, vonalismeret 
megszerzését szolgáló felügyelet alatti munkavégzést is –, a betanítást (felügyeletet) 
külön megbízás alapján ellátó munkavállalót a betanítás (felügyelet) idejére szemé-
lyi alapbére 20%-ának megfelelő összegű pótlék illeti meg. Jelen szabályozás szem-
pontjából felügyelet alatti munkavégzésnek minősül a felügyeletet ellátó munkavállaló 
és a felügyelet alatt álló munkavállaló szolgálatában a fel- és lejelentkezés időtarta-
ma közé eső azon szolgálatrész, amely alatt a felügyelt munkavállaló ténylegesen a 
felügyeletet ellátó munkavállalóval együttesen végzi munkáját, ideértve az önköltsé-
gi út tartamát is. 
A felügyeleti pótlék megilleti a munkabiztonsági szempontú felügyeletet külön megbí-
zás alapján ellátó munkavállalót is.
A munkavállaló más munkavállaló betanítását, felügyelete ellátását csak külön, erre 
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De menjünk sorba. Október 9-én a kormány beterjesztette tárgyalási javasla-
tát az OÉT munkáltatói és munkavállalói oldalának. Ebben a dokumentumban 
a következő peremfeltételek szerepeltek:
• a GDP 3%-os növekedése,
• a foglalkoztatás 0,4%-os bővülése,
•  a fogyasztói árak 4,3%-os növekedése, éves átlagban,
•  a 18%-os személyi jövedelemadó sávhatárának 1,7 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra 

történő felemelése,
•  a minimálbér kétszereséig terjedően a munkáltatói járulékterhek 4 százalék-

pontos mérséklése 2009. április 1-jétől.
„A fenti paraméterek figyelembevételével, a vállalkozási szféra vonatkozásá-
ban – a reálkeresetek növelésére vonatkozó szándékkal – a kormányzati oldal 
2009-re 5-6%-os bruttó keresetnövelési ajánlásra tett javaslatot.”
Mire vége lett az első fordulós tárgyalásnak, a kormány a pénzügyi krízisre tör-
ténő hivatkozással visszavonta javaslatát. Ezzel kezdődött.
Fontos tudni, hogy ekkor még érvényes volt az a hároméves megállapodás, 
amely 2006-2008-ra előre meghatározta a minimálbér és a szakmunkás bér-
minimum emelésének mértékét. Ezt kormányrendeletben ki is hirdették. A 
megállapodás 2008. december 31-ig érvényes, de újabb középtávú megálla-
podásra nincs hajlandóságuk a munkáltatói érdekképviseleti szervezeteknek.
Fentieken túlmenően a munkáltatók akkori álláspontja abban foglalható ösz-
sze, hogy:
• fölöslegesnek tartják az országos minimálbért,
• el kell törölni a szakmunkás bérminimumot,
• január elsejétől ne legyen béremelés,
• majd július elsejétől tárgyaljanak erről a felek.
A szakszervezeti konföderációk elutasították ezt az álláspontot és követelték 
a tárgyalások folytatását. Még nyolc tárgyalási fordulóra, különböző informális 
tárgyalásokra volt szükség mire el lehetett jutni a „megállapodás-közeli helyzet-
hez”. De még akkor is jelentkezett egy akadály. December 12-én a hat orszá-
gos szakszervezeti szövetség közül az egyik (vajon melyik?!) különféle feltételek 
bejelentésével kísérletet tett a az országos bérajánlás létrejöttének megakadá-
lyozására. Ez a törekvés, nem kizárt, hogy összefüggött a  közszférában kiala-
kult konfliktushelyzettel. De a többiek nem álltak a követelőző mellé.
Megszületett a megállapodás a 3-5%-os keresetnövelési ajánlásra, a minimál-
bér és szakmunkás bérminimum emelésére.
Az írás elején hivatkozott hároméves megállapodás szerint:
„A keresetnövelés mértéke meg kell, hogy haladja az Országos Érdekegyeztető 
Tanács által ajánlott bruttó átlagbér növelési sáv középértékét.”
Ezért volt fontos az országos megállapodás, hiszen a szaktárca 1,8%-os növe-
lési mértékkel idegesítette a szakszervezeteket.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete időben felkészült a MÁV Trakció Zrt. vezető-
ivel folytatandó tárgyalásokra, mind a foglalkoztatási biztonság továbbvitelére, 
mind a Kollektív Szerződés módosítására, mind a jövő évi keresetnövelés biz-
tosítására. Ezek a tárgyalások december 23-án eredményesen befejeződtek. 
Vállalható megállapodások születtek, mindhárom kérdésben. Ezt támasztja 
alá a december 30-án tartott küldöttközgyűlési szavazás is, melynek során két 
ellenszavazat mellett, a testület elfogadta a tárgyalássorozat eredményeit.
Az természetesen más kérdés, hogy a módosított Kollektív Szerződés gyakor-
lati alkalmazása már most is számos kérdést vetett fel. Ezek kezelésére szü-
letett a döntés, hogy először 2009. január 14-én az Ügyvi-
vő Bizottság tárgyal az alkalmazási problémákról, a területi 
ügyvivők által összegyűjtött és rendszerezett kérdések alap-
ján. Csak az itt kidolgozott álláspontok, értelmezések kiala-
kítása után célszerű a Küldöttközgyűlést összehívni. Sokat 
azonban nem szabad ezzel várni. 
 Dr.Borsik János   

Minden év utolsó hónapjaiban kerül sor azok-
ra a tárgyalásokra, melyek meghatározzák a kö-

vetkező év munkavállalói kereseteit. Az egyeztetések országos szinten kezdődnek 
és a helyi bérmegállapodások megkötésével fejeződnek be. A két szint egyre szoro-
sabb kapcsolatban van egymással, hiszen sok bérmegállapodásban szerepel az Or-
szágos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) egyezségére történő utalás. Így van ez a MÁV 
Zrt. és az öt reprezentatív szakszervezet között 2006. december 30-án aláírt megál-
lapodásban is, amely a „2007-2010. évekre szóló együttműködési megállapodás a 
MÁV Zrt. munkavállalóinak foglalkoztatásáról és bérezéséről” címet viseli.

TáRGYaLáSOK

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a Mozdonyvezetők Szakszervezete a mozdonyvezetők foglal-
koztatása tárgyában 2008. január 6-án kötött megállapodást az alábbiak szerint mó-
dosítják:
1. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a hivatkozott megállapodás 1. pontjában foglalt munkaviszony 
megszüntetési tolalmat 2012 január 2-a helyett 2010. december 31-ig tartja fenn.
2. A hivatkozott megállapodás 2. pontja 3 sorában az évszám 2009-re módosul. A 
létszám igény meghatározásánál a Felek fiegyelembe veszik a kiképzés során lemor-
zsolódott létszámot is.

irányuló, írásbeli megbízás alapján köteles ellátni. Az írásos megbízás alapján a mun-
kavállaló felelősséggel tartozik a betanítás alatt lévő személyért, illetőleg annak mun-
kavégzéséért.
a KSZ. az alábbi 62/a. §. rendelkezésével egészül ki: 

62/a.§.
Kapcsolási pótlék

Amennyiben a mozdonyvezető a mozdony és a vonat, vagy több motorvonat egymás-
hoz kapcsolását, vagy szétkapcsolását végezte, kapcsolásonként 200-Ft pótlék ille-
ti meg. Az elszámolás alapja a menetigazolvány „Megjegyzés” rovatában történő elő-
jegyzés.
a KSZ. 65.§. (1)-(2)-(3)-(4)-(5) bekezdése rendelkezései helyére a következő 
65.§. rendelkezése lép: 

a határállomásokon, illetőleg az országhatár és a közös határállomás köz-
ti vonalszakaszon ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő vontatási utazók 

költségtérítése
65.§.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél a nem vezérigazgató által engedélyezett utazások körébe 
eső, a határállomásokon, illetőleg az országhatár és a közös határállomás közti vo-
nalszakaszon ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő vontatási utazók részére a mun-
káltatónál a kiküldetés napján hatályos, az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők 
devizaellátmányának elszámolásáról szóló utasításban rögzített, az utazási országra 
megállapított napidíj összegének 50%-át kell kifizetni napidíj címén, ha az utazás tar-
tama eléri vagy meghaladja a 8 órát.
A 8 órát el nem érő, de legalább 4 órai kiküldetés esetén az előzőek szerint megálla-
pított összeg 50 %-át kell fizetni napidíj címén. 
A napidíj a magánszemélynél adóköteles jövedelem, melyből igazolás nélkül levonha-
tó a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. .(XII.27) 
Kormányrendelet szerint számított összeg.(Az ellátmány 30 %-a de maximum 15 eu-
ró/nap.
A munkavállalót az ezen pont szerint megillető napidíjat a tárgyhót követően, a ki-
küldetés napján érvényes MNB árfolyamon számított belföldi fizetőeszközzel kell ki-
fizetni.
a KSZ. 74.§. (1) bekezdése rendelkezése helyére a következő  rendelkezés 
lép: 
A VBKJ felhasználható évi keretösszegét a mindenkori éves bérmegállapodás tartal-
mazza. 
Zárórendelkezések:
A felek kijelentik, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2008. április hó 15. napján megkötött 
Kollektív Szerződésének jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalom-
mal maradnak hatályban, a  Kollektív Szerződés annak jelen 1. sz. módosításával ér-
vényes és hatályos. 
Megállapodó felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a Kollektív Szerződés módo-
sítása tárgyában létrejött jelen megállapodást helybenhagyólag aláírták.
Kelt: Budapesten, 2008. december 23. napján
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Kedves Kollegáim!
Nehezen írom le ezt az utolsó üzenetet, amelyet mint vezérigazgató tehetek meg, nem azért, mert már ilyen minőségemben többé 
nem lehetséges, hanem mert majdnem négyévnyi együttdolgozást kell, hogy lezárjak.
Csupa szép emlékem marad a MÁV-nál, azaz a Gépészeti Üzletágnál és a TRAKCIÓ-nál töltött napokat illetően, persze ren-
geteg befektetett munkanappal a hátam mögött. De ma is örömmel tölt el az a gondolat, emlékkép, amely felvillan azzal kapcso-
latban, hogy az első naptól fogva úgy dolgozhattam itt, mintha régi munkatársakkal éltem volna már meg sok-sok évet ezen az 
egy munkahelyen.
Sikeresen felépítettük a MÁV-TRAKCIÓ-t mint zártkörűen működő részvénytársaságot, rendezettek szerződéses kapcsolata-
ink, biztosított likviditásunk, bíznak bennünk partnereink, modernizálunk, bővülnek nemzetközi kapcsolataink, együtt tudunk gon-
dolkodni az érdekképviseletekkel, és nemsokára rendelkezik a Társaság olyan egyéves múlttal, amelyet nem kell szégyellnie!
Mindebben a legtöbbet közvetlen munkatársaimnak köszönhetem, de a MÁV-TRAKCIÓ Igazgatósága, Felügyelő bizottsága, a 
tulajdonosokat alkotó MÁV és a START, a hátteret biztosító GÉPÉSZET, a piacot közelünkbe hozó Cargo vezetése, szakem-
ber-gárdája is kivette részét abból, hogy sikeres évet zárhassunk.
Ne feledkezzünk meg a minket választó magánvasutakról: a CER-ről és az MMV-ről sem!
Nem felejthető el és ezért külön köszönet illeti a felügyelő minisztérium és hatóságok vezetőit, munkatársait, akik empátiájukon és 
rokonszenvükön túl több esetben önzetlenül, személyes segítséget nyújtottak Társaságunknak.
Azonban mégis a legtöbbet arra alapoztuk, hogy - néhány (mennyiségében számottevő, de százalékban csekély) szabálytalanság, 
baleset kivételével - mind a mozdonyvezető kollegák, mind a felügyelő és a kisegítő állomány tudása legjavát fogja adni, még ak-
kor is ezt mondom, ha kirívóan súlyos baleset is megmételyezte ezt az évet.
Szeretném azt kívánni, hogy soha többé ne legyen ilyen eseményben része a MÁV Csoportnak, de ennek bekövetkezési valószí-
nűségét csak csökkenteni lehet. Legyen így!
Az új rendszerek bevezetése jó kezekben van, de ne felejtsük el, hogy a TRAKCIÓ egyedül nem képes az eredményeket pro-
dukálni, szüksége van a megfelelő biztonságú adatfolyamra, forgalomszervezésre, partnerekre (megrendelőkre, szállítókra, mé-
diára egyaránt) és a jól együttműködő humán erőforrásra, ráadásul minderre komplexen!

Kérem Önöket, kérlek Benneteket,
hogy az új vezérigazgató is hamar kerüljön a bizalom középpontjába, érezze ő is azt, hogy a menedzsmenttel, az apparátussal, 
az érdekképviseletekkel, és különösen a MOSz vezetőivel korrekt viszony tartható fenn! Legyen mindkét oldal belátó a piaci vi-
szonyok közötti működés feltételeinek kidolgozása útján!
Mindezek után mást nem tehetek, mint MINDEN ENGEM ISMERŐ VASUTASnak és családtagjának, szeretteinek boldog 
új esztendőt kívánjak, és megígérjem, hogy a jövőben is arra bíztatom rokonaimat, ismerőseimet, támogassa a 
magyar vasutat, szolgáltatásainak használatát!

Üdvözlettel:
 Zsákay László György
 vezérigazgató

December 31-én kaptuk a következő levelet Zsákay László György úrtól, aki kérte annak megjelentetését  
a Mozdonyvezetők Lapjában. 
További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!
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megkérdeztük…

Talán a legfontosabb elvárásom a jövőben az, hogy ugyanúgy mint eddig, a Mozdony-
vezetők Szakszervezete a realitások talaján állva fogalmazza meg céljait, követelése-
it. Az odavezető út pedig kiszámíthatóságot, megbízhatóságot és ne káoszt, felfordu-
lást eredményezzen.
Lényeges dolognak tartom, hogy a mozdonyvezető társadalom küzdjön azért, hogy 
társadalmi megbecsülésünk, ranglétrán elfoglalt helyünk az Európában elfogadott po-
zícióba kerüljön. Szerintem itt még sok a tennivaló. A vasút vezetői részéről erre nem 
sok esélyt látok, erőlködésnek tűnik amit ezért tesznek(?). 
Várom, hogy a mozdonyvezető kollégák közti összetartás nem gyengül hanem erősö-
dik. Ne az legyen fontos ki melyik járművet vezeti.
A Trakció vezetői ha jól végzik a munkájukat akkor Nekünk lesz munkánk. A verseny-
helyzetben remélem a Trakció megállja a helyét és megakadályozza a magántársa-
ságok térnyerését. Ha ez nem sikerül akkor a mi helyzetünk romlik, kevesebb fuvarra 
számíthatunk ami kisebb jövedelmet jelent. Van itt még valami az pedig a körbetarto-
zások kérdése. Reménykedem benne, hogy ez elkerüli a vasúti társaságokat, de nem 
tudom van-e erre biztosíték. Jó lenne, ha ez 2009-ben kiderülne.
S végül remélem a következő menetrendváltásra időben megkapjuk a menetrendet, 
az utasításokat pedig csak akkor módosítják és vezetik be ha, annak a feltételei meg-
vannak!! Bánrévi Károly

 Dombóvár
Először azzal kezdeném, hogy a MÁV társaságokra való lebontását alapvetően jó-
nak tartanám, ha ehhez a szükséges anyagi erőt is biztosította volna az állam.  
A kisebb egységek, cégek jobban, áttekinthetően és hatékonyabban, tudnak működ-
ni. De. A magyar vasúton 30-40 éve nincs jelentős fejlesztés, pénzt befektetni nem 
akar senki sőt az utóbbi időben még a helyzet romlását sem sikerült megállítani. Az 
nem megoldás hogy a tulajdonos évről évre szanálja az adósságot aztán megy min-
den tovább. Lepusztult pályavasút, rossz állapotú vontatójárművek, kocsik.
Nagy léptékű változást nem várok a következő évben. A gazdasági válság hatása je-
lentős és elhúzódó lesz a megrendelésekre, ezért szerintem a MÁV technikai, techno-
lógiai fejlesztése késedelmet szenved. A Start helyzete kétarcú, vannak korszerű és 
siralmas állapotú motorkocsik a birtokában. A Trakció szerintem nincs jó helyzetben, 
kevés a követelményeknek megfelelő mozdony, a remotorizáció és a V 43-as program 
csak tűzoltás. Kérdezem lesz 5000-es „szili” is?
Több, nagyobb rugalmasságot várok a Trakció részéről a mozdonyok és mozdonyveze-
tők megrendelésével kapcsolatban. A magántársaságok mozgékonyabbak.
Remélem az állami szerepvállalás a fejlesztésekben végre láthatóvá válik. A statiszti-
kák azt mutatják, hogy az európai országokban sokkal nagyobb az állam jelentősége. 
Beruházás nélkül nincs profit.
A pénzügyi válság miatt remélem jövedelmi helyzetünk nem romlik, igaz javulásra 
sincs sok esélyünk.   Bakos Attila   

 Győr
Rohanó, pénzközpontú világunkban szükség lenne humánusabb gondolkodásra.  A 
2009-es év remélhetőleg a fejlődés éve lesz a pénzügyi válság ellenére is. Az egész 
hálózaton zajló felújítások folytatását várom, mind a pálya, mind a vontatójármű te-
kintetében. Talán a felújítások befejeződésével a vasutas társadalom visszanyeri azt 
a közmegbecsülést, ami régebben jellemezte. Személyes tapasztalataim alapján el-
mondhatom a MÁV részekre tagolásával rengeteg ellentét keletkezett a szakágak kö-
zött. Örömteli lenne, ha ezen ellentétek csökkennének és vezetőink közös erővel azon 
lennének, hogy szebbé, jobbá váljon a vasúti személy és teherszállítás. Szolnoki moz-
donyvezetőként remélem a hajnali, korai jelentkezések száma csökken. Kívánatos len-
ne a régi, elavult 300-as vezérlőkocsik leállítása és új 400-as sorozattal történő pót-
lása.
Valamint és azt hiszem minden kollégám nevében mondhatom: nyugodt, balesetektől 
mentes évet várok és kívánok! Béres Pál

 Szolnok
Két teljesen ellentétes érzés alakult ki bennem, ha 2009-re gondolok. Viszonylag fia-
talnak számítok a cégnél eltöltött 15 évemmel, s mint fiatal, bizakodva nézek a jövőbe. 
Bár ezt az érzést mással nem tudom alátámasztani. A másik oldal a bizonytalanságé, 
melyet a gazdasági válság okoz. Ez rányomja bélyegét mindenre, 2009-re is!
A szakszervezet munkája mindig rendkívül fontos volt a mozdonyvezető társadalom 
számára és ez a jövőben még hangsúlyozottabbá válhat, így nem tehetek mást mint, 
hogy mindenben támogatom a MOSZ munkáját jövőre is (ezt javaslom mindenkinek, 
szerintem igenis megtérül). 
A bérek alakulásával kapcsolatban sem túl fényesek a kilátásaim. Mint mozdonyve-
zető úgy gondolom, hogy nem vagyunk a legrosszabb helyzetben de a jótól még igen 
messze állunk és nem a jövő év lesz az, amikor ezen a téren európai szintre jutha-
tunk. Ami konkrétan engem illet, kevesebbel is beérem, ha tudom, hogy az a kevés 
holnap is meglesz !
Ezzel el is érkeztünk a létbizonytalansághoz ami szerintem a legrosszabb. A gazdasá-
gi válság miatt Damoklész kardjaként lóg felettünk a mellékvonalak bezárása, ami en-
gem is megtalálhat mivel javarészt ilyeneken járok. S hogy mivel járok? Szinte min-
dennel ami van, és olyannal amilyen van! Mondhatnám ironikusan: nem válogatok az 

eszközökben!!! Bár ezen a téren  látni némi javulást és ez remél-
hetőleg az elkövetkezőkben is folytatódik.
A Trakciót illetően csak homályos elképzeléseim vannak. Idén 
márciusban részt vettem egy szakszervezeti képzésen ahol volt 
szerencsém Zsákay vezérigazgató úr előadását meghallgatni. 
Amiből többek között kiderült, hogy a jövőben hatékonyabban kell 
működnie a társaságnak valamint a mozdonyvezetőknek. A részemről benne vagyok, 
feltéve, hogy ez valóban szolgálja a cég érdekeit és nem okoz több kárt, mint hasz-
not !
Remélem továbbá, hogy nem szabdalják fel a céget és ily módon nem válik a Trakci-
óból frakció !
Mindent egybevetve a 2009-es év rendkívül szűkös év lesz, több fronton kell majd 
egyszerre hely tállni! Ezért nem árt majd „szárazon tartani a puskaport”!
Minden kedves kollégámnak Kellemes Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Új Évet 
Kívánok! Molnár Tamás

 Szentes
Ismét eljött az év vége, s már megszokott módon követik egymást  a gondok. Bérprob-
lémák, kollektív szerződés, ennek vonzata a vezénylés és nem elhanyagolható a béren 
kívüli juttatások kérdése sem. Sajnos az évek során bebizonyosodott, hogy nehéz bár-
mit is kicsikarni a vezetésből de majd meglátjuk! Én személy szerint bízom a szakszer-
vezetben – ellentétben a MÁV-nál működő más érdekképviseletekkel – mert a MOSZ 
mindig a mi érdekeinket képviseli, kikéri a véleményünket. 
Nagyon fontosnak tartom a jelenlegi kollektív szerződés megtartását (ismerve a 
MÁV ajánlatát ami szinte semmibe veszi a dolgozókat). Ezt a harcot megvívni nagyon 
nehéz lesz, s biztos kell majd engednünk, de ha nem működik akkor összefogunk mint 
az évek során már sokszor…
Bízom benne, hogy ide a nyugati országrészre is eljut valami az új vagy újabb vona-
tokból, amiből Zalaegerszeg környékén eddig szinte semmi sem volt látható(néhány 
felújított BZ).
Mire ezeket a sorokat olvassuk, talán átadásra kerül a Zalaegerszeg és Ukk közötti va-
sútvonal s 2 éven belül megindulhat a villamos vontatású közlekedés.
Dióhéjban talán ennyi. Ja és a legfontosabb. Kívánok mindenkinek sikerekben- mun-
kában és a magánéletben – gazdag, sztrájkban szegény új évet! Dombay László

 Zalaegerszeg
Hogy mit várok a 2009-es évtől ? Munkabiztonságot, munkabékét. Ebben a gazdasá-
gi helyzetben talán ez a legfontosabb !  Jó lenne már érezni, hogy nem a lejtőn lefe-
lé megyünk hanem elindultunk felfelé, azt, hogy az elvégzett munka és annak díjazá-
sa megfelelő arányban legyen.
Egészséget ! Remélhetőleg a már több éve folyó egészségmegőrző program folytató-
dik hiszen egy csökkent munkaképességű dolgozó a munkáltatónak sem jó.  A mun-
kakörülmények javulása sem utolsó szempont. A nyugati országrészben dolgozó kollé-
gák már megízlelhették az új, modern vontatójárműveken milyen dolgozni. Remélem 
ha nem is 2009-ben de rövid időn belül minket is utolér. A jelenlegi vontatójármű 
park élettartama nagyon magas, több odafigyelést igényelnek és a karbantartást, ha 
már a Trakció megrendelte, meg is kellene követelni. Remélem erre nagyobb hang-
súlyt fognak fektetni! 
Ezen gondolatokat megfogalmazva kívánok minden kedves kollégámnak munkasikere-
ket, jó egészséget és sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET!!! Baranyai Gyula

 Debrecen
Biztos vagyok benne, hogy rosszabb év jön mint a 2008-as volt sőt még a következő 
sem hoz számottevő változást.
Nem tetszik, hogy gépként kezelnek minket. Ez egy folyamat és romló a tendencia. 
Éjfélkor kezdünk délben megyünk haza s ez rendkívüli terhet ró a mozdonyvezetőkre. 
A gépnek ez mindegy de nekünk nem, és ez a jelenség közlekedésbiztonsági szem-
pont!  Ezért…
Ésszerűsítést várok, talán valaki észreveszi az emberi értéket is.
Ez a jelenség a szakmaiság rovására megy, kiveszőben a szakma tudása, elismert-
sége.
Egyszerűsítésre lenne szükség. Nem hat féle V43-as, se leírás, se irodalom.
A döntéshozók egyáltalán nem kíváncsiak a véleményünkre, tapasztalatunkra. Pedig 
lenne mit mondani. Ésszerűsítés, egyszerűsítés az utasításokban, olvashatóság, átte-
kinthetőség a lassúmenetekben. Várom hogy valaki elindul a csapatépítés irányába.
Remélem valaki felismeri végre, hogy a vasúton negatív „motivációs” rendszer van , 
a vasút évek óta csak büntet, rossz a légkör, a dolgozók nem ismerik a Trakció célja-
it. Ha sikerül erre felhívni a figyelmet javulhat a hangulat, bízom benne, hogy ez a ve-
zetőknek is fontos.
Várom , hogy változik a cég kommunikációja, a becsületesség, őszinteség irányába 
lesz valami elmozdulás.
Reményeim szerint keresetünk a gazdasági helyzet ellenére sem veszít értékéből. 
Hosszú távú megállapodásra nem látok esélyt és még sokáig bizonytalan, ideges lesz 
a munkavállalók érzése. Dudás Gábor

 Északi

Megkérdeztük… 
Kérdés: Mit vársz a 2009-es évtől?
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Debrecen
November 21-én az idén im-
már másodszor rendeztünk 
bált, melyen a mozdonyve-
zető kollégákon kívül a nyug-
díjas tagcsoportunk és az 
állomás dolgozói és csa-
ládtagjaik is szép számmal, 
több mint 120-an képvisel-
tették magukat. A zenét is-
mét a Nánási Négyes szol-

gáltatta, éjfélkor a jó hangulatot tombolasorsolás fokozta, számos 
értékes nyeremény is gazdára talált.
November 28-án a nyugdíjas tag-
csoportunk tartotta soron követ-
kező összejövetelét, melyen is-
mét több mint negyvenen gyűltek 
össze egykori kollégáink. Ezen a 
rendezvényen két nemrég nyugdíj-
ba vonult kollégánkat, Tolvaj Lász-
lót és Varga Károlyt köszöntöttük 
emléklappal és egy kis ajándék-
kal. A vacsora után a nagy beszél-
getéseken kívül a szinte már el-
maradhatatlan kártya-csatákra is 
sor került.
Debrecen és Püspökladány mozdonyvezetői december 8-a és 13-
a között adtak számot tudásukról, az időszakos vizsgáztatás kere-
tén belül. Sajnos nem teltek eseménytelenül a napok, összesen 13 
kollégának nem sikerült a próbatétel, 10-en a szimulátoron, 3-an 
a teszten nem feleltek meg. Itt vizsgáztak a Train 
Hungary Magánvasút Kft. mozdonyvezetői is, ösz-
szesen 9-en. Náluk az arány rosszabbul alakult, 
ugyanis a 9-ből 3-an nem feleltek meg, de szerin-
tem nem csak rajtuk múlt, hogy ez az eredmény 
nem lett még rosszabb. Liszkás Sándor

területi ügyvivő

Debrecen – Kelet
Az elmúlt egy hónap a felké-
szülés és számonkérés je-
gyében telt el területünkön. 
December 4-én Záhonyban 
kezdtünk és 18-án Nyíregyhá-
zán végeztünk az éves vizsgák-
kal. Örömmel tudatjuk, hogy a 

megfelelőségi ráta az orszá-
gos szint körül mozog nálunk 
is. A szimulátor megjelené-
se a rendszerben okozott ál-
matlan éjszakákat többek 
számára, de ha az oktatások 
alakalmával lehet majd gya-

korolni ezeken a berendezéseken és ily módon felkészülni a szituá-
ciókra, bizonyára nem lesz annyira idegen a következő vizsgáztatás 
alkalmával ez a szerkezet sem.
A 2008-2009 évi új menetrend bevezetésére csak annyit tudunk 
mondani, mint amit régen a szilveszteri műsorokra is mondtunk, 
„a tavalyi jobb volt”! A már megszokott ütemes menetrend ponto-
san azokon a pontokon lett ütemtelen, ahol most a legjobban fáj! 

Területi hírek A reggeli és esti váltás és iskolavonatok tűntek el a rendszerből, így 
egymás lábán taposva, állva kell majd eltölteni a kollégáknak azt az 
időt, amit a munkahelyre és az onnan haza jutásra fordítanak, ráa-
dásul hamarabb, ill. később! Azok a vonatok, amelyek megszűntek 
eddig maximális kihasználtsággal közlekedtek, legalábbis nálunk. 
Azt, hogy ezek az un. gyorsvonatok a további útjuk során mennyire 
voltak kihasználva és volt-e értelme közlekedtetni nem kompetenci-
ám elemezni, de hogy a szűken vett térségünkben nagyon fog hiá-
nyozni mindenkinek, az biztos!
Az évet érdekvédelmi szempontból értékelve a következőket tud-
nám megállapítani: 
Területünkön a vitás kérdések megtárgyalása és békés úton való 
rendezése jónak volt mondható. A munkáltatóval való kapcsolat-
tartás és kétoldalú egyeztetések gyakorisága szintén megfelelő és 
kielégítő volt. Általánosságban megállapítható, hogy a munkáltató 
TVSZK szinten partnerként kezelte a szakszervezetet és rendszerint 
meg tudtunk állapodni a vitás kérdésekben. Reméljük, hogy a jövő 
év sem fog hozni negatív változásokat és együttműködve, továbbra 
is kulturált keretek között tudjuk majd végezni a munkánkat és azt, 
hogy magasabb szinten sem ellenkező irányba próbálják majd befo-
lyásolni a TVSZK vezetőket! Bízunk benne, hogy a piacon és a ver-
senyszférában elért eredményeket nem a szakszervezet és ez által 
a munkavállalók pozíciójának gyengítésével akarja javítani a cégve-
zetés, hanem megfontolt, jó szerződések kötésével!
Végezetül kívánok mindenkinek eredményekben 
és sikerekben gazdag boldog újesztendőt! Kívá-
nom, hogy a gazdaság minél hamarabb álljon láb-
ra és így vontatási munkával elhalmozva vághas-
sunk neki a következő időszaknak!

Gyüre Ferenc
területi ügyvivő

Miskolc
Csalódottan vették tudomásul a kollégák, hogy a november 19-ei kül-
döttgyűlésen, a már csak „miskolci álom”-ként emlegetett kérésün-
ket, miszerint tegyünk lépéseket az ügyben, hogy a mozdonyvezetői 
időszakos vizsgákra 3 évente kerüljön sor, a küldöttek leszavazták!  
Az ajtót ezzel bezártuk magunk előtt, s azt hiszem többé – vagy lega-
lább is évtizedekig –, nem fog szóba kerülni e dolog. A hajó elúszott!
A novemberi hónap legjelentősebb eseménye, mely az egész há-
lózatra kiterjedt, az NKH által elvégzett, és elrendelt ellenőrzések 
voltak. A legszembeötlőbb ebben talán az, hogy kampányszerűen 
teszik, amit tesznek. Szomorúan tapasztaltuk, hogy azok a volt sa-
ját szakmai vezetőink, akik az NKH -hoz átkerültek, s szintén szak-
mai szempontok szerint ellenőriznek, nincsenek tisztában az E.1. sz. 
utasítás előírásaival! Legalábbis, az a sok piros kérdőjel, amit a pa-
rancskönyvekbe írtak, erre utal következtetni. Az ellenőrzést végző 
„O.B” ezek szerint nem tudja, hogy utasítás szerint a mozdonyveze-
tőknek a parancskönyvi rendelkezéseket a szolgálat megkezdésekor, 
és befejezésekor kell tudomásul venni. Nem tudja, „hiszen honnan 
is tudhatná”, hogy a telefonos jelentkezések miatt –ami a munkál-
tató érdeke elsősorban-, van olyan, aki esetleg egy hétig sem jut be 
a felvigyázóba. Nem beszélve azokról, akik ráadásul még pihenősök 
is. Azt hiszem azok a kollégák joggal nehezményezték a nevük mel-
let éktelenkedő piros kérdőjeleket, akik nem saját felelőtlenségük 
miatt nem írták alá a parancskönyvet. Némelyek szerint az ellenőr-
zést végzőnek illett volna ezeket figyelembe venni!
A szalag ellenőrzések tapasztalatairól több ízben is információt kap-
tunk. Először a nov. 27-i ÜT ülésen tájékoztatott minket Kósa Zol-
tán Úr, hogy ez nálunk kb. 5000 db szalag ellenőrzését jelenti, s er-
re 1,5 millió Ft-ot áldoznak helyi szinten. 
Ma már tudható a „végeredmény” is, ami nálunk főleg a „tolatási át-
kapcsoló” nem kezelését hozta felszínre. Kíváncsian várjuk, hogy mi 
lesz, az országos összesítés eredménye.
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területi hírek

Az ellenőrzésekkel összefüggésben, konkrétan a monorierdei bale-
settel kapcsolatban december 10-én tartott fórumot Márton Ferenc 
Úr, Működtetési vezérigazgató helyettes, a MÁV ZRt. miskolci igaz-
gatóságán. A fórum konkrét témája, a baleset körülményei, okai s 
tanulságai voltak. Elhangzott, hogy a mi munkánkkal szemben nagy 
az elvárás, ugyanakkor elhatalmasodott a szabályok semmibevéte-
le, ami nem csak a mozdonyvezetőkre értendő. Elmondta, hogy meg 
kívánják változtatni az E.1.sz., az F.2.sz utasítások ide vonatkozó 
pontjait, s az ellenőrzések számát is növelni kívánják, s műszaki vál-
toztatásokat is terveznek. Azt is szeretnék, ha nem lenne ennyi min-
den, csak az emberre bízva. 
Területünk biztonsági vezetője Szombati József elmondta, hogy a mis-
kolci terület baleseti statisztikája most is jó, köszönhető ez annak a 
szigorú hozzáállásnak, ahogy itt a TVSZK vezetése teszi. Kósa Zoltán 
Úr, a szalag ellenőrzések okán, az ekkor már ismert helyi végeredmény 
ismeretében további szigorú ellenőrzéseket helyezett kilátásba.
Mivel nálunk főleg a tolatási átkapcsoló nem kezelése róható fel 
mozdonyvezetőink számlájára, elmondtam azt, hogy a mozdonyve-
zetői társadalom soha igazán nem fogja azt elfogadni, hogy ahol 
nincs is arra szükség, ott is kezelni kell e kapcsolót. A lényeg az, 
hogy milyen sebességgel történik a tolatási mozgás. Márton Úr is 
egyet értett azzal, hogy az effajta vétség nem azonos súlyú, pl. a se-
besség túllépéssel, s éppen ezért, a felelősségre vonás mértéke is 
differenciált lesz. Bízunk abban, hogy ez valóban így is lesz!!!
A VDSZSZ sztrájkja rányomja bélyegét az év utolsó hónapjára. Saj-
nos egyre többen félünk attól, hogy negatív eredményeket fog hoz-
ni a jövőre nézve. Mivel semmiféle elégséges szolgáltatás nincs, így 
mindenki autóbuszokkal közlekedik. Vajon milyen hatással lesz ez a 
még tervezett vonal bezárásokra? Azt hiszem a választ mindenki ér-
zi magában. 
No de legyünk optimisták, s bízzunk a szebb jövőben, hiszen köze-
leg egy újesztendő.
Mire e sorok megjelennek, remélem minden kol-
légám egy szép Karácsonyon lesz túl. Utólag is 
kívánok minden kedves kollégámnak szép ünne-
peket, s az Új Esztendőre minél magasabb alap-
béremelést! Laczai Lajos
 területi ügyvivő
Budapest – Centrum
December 19-én, egy monstre tárgyaláson végre sikerült a Bp. 
VSzK Helyi függelékét az érintett tagcsoportvezetőkkel (képviselői-
vel) és a munkáltatói jogkörgyakorlóval végig tárgyalni. A tárgyalás 
folyamán módosított anyag és a Jegyzőkönyv elkészülte és elfoga-
dása után annak aláírására is sor kerülhet - mire ezt olvassák, re-
mélhetőleg már múlt időben beszélhetünk róla.
Érdemes lesz és kell is beszélni, tárgyalni azokról a témákról is, me-
lyek a tárgyalások folyamán, kapcsán felszínre kerültek és mielőbb 
megnyugtató módon rendezni is kell azokat. Hát igen, a helyi „spe-
cialitások”, s azok következményei a Helyi függelék tárgyalása kap-
csán csúcsosodtak ki…
Reméljük a 2009. évre szóló bértárgyalások is 
kedvező, mindenki megelégedését kiváltó ered-
ményeket hoznak, hoztak, amit már februárban 
kézhez is kapunk.
Szeretnék minden kedves tagtársamnak, kollé-
gámnak - a területünk és a magam nevében is 
– Békés, Boldog, sikerekben is Gazdag – no meg 
balesetmentes - Új esztendőt Kívánni! Cs. T.
a dombóvár telel az „a” csoport élén !
2008. dec 1-én a MOSZ Kupa labdarúgó torna „A” csoportjának 
őszi küzdelmeit a Tatai Olimpiai Edzőtáborban rendezte meg a Bu-
dapest Keleti Tagcsoport.
Az ötcsapatos versengés remek, fordulatos mérkőzéseket, sportsze-
rű 40 perceket és jó hangulatot hozott. Valamennyi együttes nagy 

akarással és szívvel vetette 
magát a játékba, ami az idő 
múlásával kicsit megbosz-
szulta magát, nőtt az oxi-
génhiány. A játékvezetőnek 
kevés dolga akadt, vigyáz-

tak egymásra a mérkőző felek, pedig 
komoly presztízscsaták folytak a par-
kettán. Az utolsó meccsig kiadó volt a 
csoportelsőség, végül a Dombóvár be-
söpörte a három pontot az elfáradt Ke-
letisekkel szemben, így első helyen vár-
ja a tavaszt.
Amíg idáig eljutottak a csapatok, né-
hány meglepő eredmény is született.
Ebbe a kategóriába tartozik a Győr diadala Ferencváros ellen és 
19:0 győzelme a Fehérváriak második csapata ellen, valamint Fe-
rencváros nyögvenyelős döntetlenje a Keleti-Déli ellen.
Az edzőtábor kiváló körülményeket, jó pályát és ízletes ebédet bizto-
sított az együtteseknek.
Folytatás tavasszal Dombóváron !
Eredmények:                  

 Győr – Keleti-Déli 1:1(0:0)
 Székesf.vár II – Ferencváros  1:8(1:2)
 Győr – Dombóvár  1:3(0:2)
 Keleti-Déli – Székesf.vár II  12:1(4:1)
 Ferencváros – Dombóvár  2:0(0:0)
 Győr – Székesf.vár II  19:0(10:0)
 Keleti-Déli – Ferencváros  2:2(0:0)
 Székesf.vár II – Dombóvár  0:11(0:3)
 Ferencváros – Győr  1:2(1:1)
 Dombóvár – Keleti-Déli  3:0(0:0)

A csoport állása
1. Dombóvár 3 – 1 9 17:3
2. Győr  2 1 1 7 23:5
3. Ferencváros 2 1 1 7 13:5
4. Bp. Keleti-Déli 1 2 1 5 15:7
5. Székesf.vár II - - 4 0 2:50  
 Barsi Balázs
Szeged
Végre lezárultak területünkön az éves időszakos vizsgák. Összeg-
zésként elmondható, hogy az elmúlt évekhez képest sem többen, 
de kevesebben sem buktak el a felmérésen. Az izgalmat a szimulá-
tor okozta, az ismeretlenségével, az újszerűségével. A sikeres vizs-
gát tevő kollégák szinte egybehangzó véleménye volt, hogy nem lesz 
ezzel sem baj – mint ahogy a teszteléssel sem volt –, ha megszok-
juk, ha lesz időnk gyakorolni, felkészülni. Mert valljuk be őszintén, 
most nem volt kellő idő biztosítva a tisztességes felkészülésre. Bí-
zunk benne, hogy a soros oktatásokon lesz gyakorlási lehetősé-
günk, s akkor a következő időszakos vizsgákon nem okoz ekkora iz-
galmat a szimulátor.
Újra eljött a december közepe, a szokásos menetrend módosítás-
sal. Természetesen változott minden, mint ahogy már ezt évtizede-
ken át megszoktuk. A szolgálati menetrendeket most nem az utolsó 
pillanatban kaptuk meg, hanem az utolsó előttiben. Valami javulás 
mutatkozik ugyan, s ez dicséretes is lenne, ha nem rondítottak vol-
na bele az örömünkbe. Történt ugyanis, hogy felvételezve az új me-
netrendi köteget, próbálnám belerakni a tartójába (120-as), s vala-
miért nem sikerül. Nem passzol a luk a lukkal. A 120-as tartó még 
négylukas, ütött kopott, alig használható már, de nincs újabb. (Ide-
je lenne már ezeket is cserélni) Korábbi javaslatunkra a menetren-
dek már hat lukasak, hogy bármelyik tartóba befűzhetők legyenek. 
De úgy látszik, még mindig kevés a lukak száma, mert nem passzol 
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egyik nálunk lévő tokba sem. Nagy nehezen beerőszakoltam a 120-
as menetrendet a 100-as tartóba, de mivel ebbe sem igazán illik, 
így lapozáskor feszül, szakadnak a lapok, kilógnak a tokból. Minden-
napos használat során egy évig biztosan nem fogják bírni. Sokat tu-
dó kollégáim szerint nem lesz ezzel gond, ne aggódjak, mivel az idén 
sem kell sokat forgatni a szolgálati menetrendünket a 120-ason, hi-
szen folyamatosak lesznek a vágányzárak, így a vágányzári menet-
rendek. Biztos, ami biztos, a jövőre nézve, javaslom a lukak számát 
tovább növelni hatról nyolcra, hátha a következő váltásra már össze-
jönnek azok a fránya lukak! 

December 13-án jól sikerült 
nyugdíjas búcsúztató bál volt 
Szentesen. A tagcsoport ve-
zetése és a munkáltató kép-
viselője köszönte meg több 
évtizedes balesetmentes 
munkájukat a két kollégának, 
Borbíró Já-
nosnak és 

Torma Józsefnek. A mozdonyvezetők népes csa-
ládja nevében ezúton is kívánunk nekik hosszú, 
boldog nyugdíjas éveket, erőben, egészségben.
   Baráth Géza
 területi ügyvivő

GYSEV 
A GySEV Rrt.-nél, az újonnan megalakult gépészeti üzletágnál, a 
törvényi előírásoknak megfelelően, megkezdtük az új üzemi tanács-
választás előkészítését. Gőz erővel dolgozunk, hogy az új üzemi ta-
nácsba minél több mozdonyvezető kolléga bekerüljön a választáso-
kon. Megalakult az ÜT. választási bizottsága, aminek az elnöke Dani 
Szabolcs mozdonyvezető kollégánk lett. A bizottságba két szakszer-
vezet, a MOSZ és a GYDSZSZ képviselői fele-fele arányban vesznek 
részt. Decemberben a legfontosabb teendők közé tartozott az ápri-
lis 22-én kötött megállapodás betartásának a tárgyalása. Egyezség 
született a munkáltató és a Mozdonyvezetők Szakszervezete között 
a megállapodás végrehajtásának módjáról. A novemberi fizetéssel, 
december 10-ig meg is történt a kifizetés. Megkezdődtek a 2009-
es KSZ tárgyalások, reméljük az idén nem fognak elhúzódni. Foly-
tatjuk a céltudatos munkát, a szakszervezetünk által kitűzött célok 
elérését.
Sajnálatos módon a munkáltató felső vezetése a fuvarozási teljesít-
mények csökkenése és a pénzügyi gazdasági válság hatásai miatt 
13%-os csoportos létszám leépítésről hozott döntést. A munkálta-
tó meg is kezdte a GySEV technológiai létszámának a felülvizsgála-
tát. Konzultációt kezdeményezett a szakszervezetekkel és a Közpon-
ti Üzemi Tanáccsal. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének a helyi 
vezetősége, természetesen részt vett a konzultáción azért, hogy a 
munkavállalók érdekében elmondják a véleményüket. 
A mozdonyvezetők esetében a munkáltató számítása szerint a tény 
létszám és a technológiai létszám közötti különbség 4 fő. Ha ez 
azt jelenti, hogy 4 fő mozdonyvezető, vagy mozdonyvezető-gyakor-
nok elbocsátását tervezi a vállalat, akkor ez ellen határozottan tilta-
kozunk, és akár sztrájkkal is ki fogjuk kényszeríteni a döntés meg-
változtatását. A konzultációk során tisztázódott a létszámkérdés és 
ebből kiderül, hogy mozdonyvezetőt, mozdonyvezető gyakornokot, 
mozdonyfelvigyázót nem érint a csoportos létszámcsökkentés, a 
nyugdíjba vonulók kivételével.
Felhívtuk a munkáltató figyelmét arra, hogy a MOSZ elhatárolja ma-
gát a cég által tervezett csoportos létszámcsökkentéstől, kizárólag a 
munkáltatót tartja felelősnek, nem vagyunk hajlandóak a nevünket  
adni semmi ilyen és ehhez hasonló döntéshez, és minden törvényes 
eszközt fel kíván használni az érintettek védelme érdekében, szoli-
daritást vállalva a nem mozdonyvezető munkavállalókkal. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete a GySEV 
Zrt-nél, az előző évekhez hasonlóan 2008-ban is 
kitartó, tudatos és a kollégák érdekeit szem előtt 
tartva végezte a munkáját. A jó eredményeket ter-
mészetesen az eddigiekhez hasonlóan csak ösz-
szefogással és egységes erővel tudjuk megvaló-
sítani. 
 Vas László GYSEV
 területi ügyvivő
Pécs
A mozdonyvezetőknek már nem újdonság, hogy menetrendváltás 
előtt még hetekkel, napokkal sem tisztul le az új feladat. Milyen lesz 
az új mozdony és vele párhuzamosan a személyzeti forduló. Az idei 
meglepetés, egy a területen nem ismert járműsorozat megjelené-
se a BV motorvonat volt. Kapkodás és zűrzavar a személyzet kikép-
zésében, hisz az idő szorított. Dombóváron és Nagykanizsán a kol-
légák közt beindult a számomra nem elitélendő (sajnálatos, ez van) 
szakmai belső tülekedés az újért. Puncsolás a reszortosnál és aki-
nél csak lehet. (Már aki.)
Információim szerint ennek a fordítottja is beindult, az előtte ezen 
sorozaton ősidők óta szolgálatot teljesítő „Északis” kollégáknál is. Az 
első napokban nem kulturált emberként fogadták a típusismeretre 
odavezényelt mozdonyvezetőket. Többekben megfogalmazódott az 
a vélemény miszerint a dolgok hátterében az én személyem a moz-
gatórugó. Sajnálattal bevallom semmi ráhatással nem voltam a dol-
gok alakulásában. (Bár ilyen nagy ember lennék!)
Az üzemeltetés összességében rendben lezajlott. Sajnos egyes kol-
légák a motorvonat szennyezett oldalára nem éppen odaillő gusz-
tustalan mocskolódó feliratokat és rajzolatokat alkottak üzenetként 
nekem és a környezetemben dolgozó tagoknak és munkatársaim-
nak.
Szerintem az ilyen cselekedet nem épp a mozdonyvezetők pozitív 
megítélését erősíti a külvilág előtt. (TESSÉK ELPIRULNI.) 
Az üzenet, hogy hivatalos is legyen, megerősítette az alkotó az Üze-
mi Napló elején tett felirattal is. 
A helyesség kedvéért a dombóvári-t hosszú „Ó”-val írják és hogy tel-
jes legyen a felvilágosításom, szakmai hagyomány őrző körökben a 
dombóvári masiniszta az „NYÚL”, a nagykanizsai a „SÁSKA”,  pécsi 
a „TÚRÓS”, bátaszéki a „KLUMPÁS” és had ne soroljam tovább. Én 
még emlékszem arra, hogy volt egy HÁMÁN KATÓ névvel illetett jól 
felkészült kollektíva, akikre én valamikor felnéztem és sokat tanul-
tam tőlük (szakmát és egymás megbecsülését), de a név elveszté-
sével más is köddé vált. Akinek nem inge…

Az országos figyelmet keltő baleset következményeként, Pécs-re 
látogatott egy fórum keretében Márton Ferenc vezérigazgató-he-
lyettes úr. A nagy létszámú érdeklődő előtt megtartott rendezvény, 
tényfeltáró, tanulságos és elgondolkodtató volt.
Bízom benne, hogy legközelebb nem ilyen céllal tesz látogatást.

A Mozdonyvezetők Lapja, lapzárásának utolsó pillanatában érkezett 
az a parancskönyvi, kedélyeket borzoló bejegyzés, miszerint az ön-
költséges dolgozók csak a vonómozdony hátsó vezető állásán utaz-
hatnak az IC vonaton. Az eddigi gyakorlathoz képest nagy vissza-
lépés, nem tudni milyen apropóból született, de az biztos, hogy 
kitalálója még életében nem utazott ott.
Az eddigi gyakorlat az volt, hogy másodosztá-
lyú kocsiban az el nem foglalt ülőhelyet lehetett 
igénybe venni. Azért is sajnálatos a hír mivel a te-
rületen több személyzeti fordulóban gyakorlat az 
ilyen szolgálat. Remélem a lap olvasásakor már 
rendeződni fog e mozdonyvezetőket megalázó 
„PARANCS”. Dörnyei Szilárd
 területi ügyvivő
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Fotó: Bálint István
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nemzetközi hírek
életünkből

A romániai Mozdonyvezetők Szövetségé-
nek (Federatia Mecanicilor de Lokomotiva 
– FML) elnöksége és az ügyvezetés az el-
múlt fél évben megvizsgálta, hogy a román 
vasúttársaságok, úgy, mint az áruszállítás-
sal, a személyszállítással, a mozdonyok és 
berendezések karbantartásával foglalko-
zó vállalatok, a mozdonyok javításáért fele-
lős vállalat, a Vasúti Közlekedési Vállalat és 
a Vasúti Utazási Iroda mennyiben vette fi-
gyelembe a Szövetség tagjainak szociális és 
gazdasági érdekeit. 
A romániai Mozdonyvezetők Szövetségé-
nek, az FML-nek az ügyvezetése ezen kí-
vül a 2260 és 2261 számú, a bérelisme-
résről, illetve a biztonsági tevékenységet 
ellátó munkavállalók képzésével, tovább-
képzésével és vizsgáztatásának eljárásáról 
szóló határozatok és szabályok változásá-
val és azok alkalmazásával, valamint az Eu-
rópai Unió irányelveivel és előírásaival való 
megfeleltetésével foglalkozott. Ezzel össze-
függésben az ügyvezetés az AFER-ral, a ro-
mániai Vasúti Hivatallal is folytatott egyez-
tetéseket.

Az elmúlt fél évben az FML nagy mennyi-
ségű iratot nyújtott be a Közlekedési Mi-
nisztériumhoz, a Vasúti Hivatalhoz, a Vasú-
ti Infrastruktúra Vállalathoz, a Személy és 
Áruszállítási vállalathoz, mellyel azt kívánta 
elérni, hogy a vállalatok és hivatalok tart-
sák be a mozdonyvezetői igazolványról szóló 
2007/59/EG irányelvet.
Nagy hatással járó megbeszélések zajlottak 
az FML és az Áruszállítási Vállalat ügyveze-
tése között a vállalat gazdasági hatékonysá-
gának növelése érdekében.
Az FML a Kollektív Szerződés tárgyában zaj-
ló tárgyalásokon is részt vett vasúti válla-
latcsoport szinten, valamint vállalati szin-
ten is.
Az FML feltárta, hogy a román Közlekedési 
Minisztérium és a turizmusért felelős Vasú-
ti Vállalat (SFT CFR S.A.) törvénytelen mó-
don adta el az Astoria Hotelt. A bírósági vég-
rehatók pályázati kiírást tettek közzé azzal 
a céllal, hogy a Hotel korábban felhalmo-
zott 20.000 eurós tartozására, melyet az 
SFT nem térített meg, fedezetet találjanak. 
A Hotelt 2,5 millió euróért adták el. A bíró-

ság az eladási folyamatot felfüggesztette a 
teljeskörű vizsgálat lezárásáig. 
Két héten keresztül vett részt az FML a ro-
mán Pénzügyi- és Gazdasági Minisztérium, 
valamint a Család-, Esélyegyenlőségi és 
Munkaügyi Minisztérium által összehívott 
egyeztetésen, melynek célja az volt, hogy a 
döntő tényezőket meghatározzák a nemze-
ti szintű bérmegállapodásban szereplő mini-
málbérről szóló tárgyalások során. A tárgya-
lások eredményeként a román kormány egy 
Memorandumot írt alá, melyben bérnöveke-
dés a 2014-ig rögzítésre került.
Az FML ügyvezetése részt vesz a román 
Közlekedési Minisztérium Szociális Párbe-
szédbizottság ülésein, valamint képviselteti 
magát a Vasúti Vállalatok Közigazgatási Bi-
zottságának ülésein is.
Az FML elnöksége nehéz időszak elé néz, 
mivel minden vasúttársaságnál tevékenyen 
részt kell vennie a bértárgyalásokon. Ezen 
kívül tárgyalnia kell a Közlekedési Minisz-
tériummal, a Vasúti Hivatallal, és a Képzé-
si Centrummal a közlekedés biztonságával 
összefüggő feladatokat ellátó munkaválla-
lókat érintően a szakképzési hozzájárulásról 
valamint az alapkövetelményekről és vizs-
gáztatási rendjéről szóló határozatok válto-
zásáról.     K.L./K.L.

Beszámoló a romániai  
Mozdonyvezetők Szakszervezetétől

KELETIS KaRáCSOnY!
Egy elegáns budai étte-
remben tartotta évzá-
ró rendezvényét a MOSZ 
Keleti Tagcsoport.
A december 21-i összejö-
vetelt 38 fő tisztelte meg 
jelenlétével és jó kedvé-
vel, vidámságával. A ké-
szülődés már délelőtt 

megkezdődött, amikor a Keleti Fűtőház 
felvigyázói helyiségében gyülekeztek a 
résztvevők, akik között szép számmal 
jelentek meg a közelmúltban nyugdíjba 
vonult kollégák is. Azonnal megtöltötte 
a termet a régi történetek mesélése és 

a szol-
gálatban lévők neheztelő pillantása. 
Ők sajnos a hivatás sajátosságai mi-
att ezúttal csak gondolatban lehet-
tek az ünneplőkkel. 
A rendezvény rövid köszöntővel és 
beszámolóval indult. A tagcsoport 
választott tisztségviselői számoltak 

be a mögöttünk hagyott év történéseiről, programjairól majd tájé-
koztatták a publikumot a 2009-es év várható tagcsoporti esemé-
nyeiről. A jókívánságokat pezsgővel pecsételték meg, majd kezde-
tét vette az igazi protokollmentes diskurzus. Az ízletes, választékos 
étel és a sokféle ital, kávé és desszert mindenki tetszését elnyerte 
és az idő előrehaladtával a hangulat is egyre fokozódott. Előkerültek 
a régmúlt eseményei, felidéződtek a kellemes emlékek. Talán erre a 
néhány órára sikerült lassítani az idő múlását és nyugodt perceket 
ajándékozni egymásnak. Igazán ránk fért!

MOSZ Első ULTI Bajnokság
2008. 12. 06.-án került megrendezésre Budapesten, 
a Kerepesi úti Igazgatóságon, a MOSZ Első Ulti Bajnoksága.

A verseny fő szerve-
zője BÉNYEI FERENC 
miskolci mozdonyve-
zető volt. A viadalra 
19 fő mozdonyveze-
tő nevezett. 

A végig jó hangulatú ver-
seny 5db 3 fős, és 1db 4 
fős asztalon zajlott, mely 
14 órára fejeződött be.  
1. helyezett: TABA LAJOS kaposvári
2. helyezett: NAGY SÁNDOR pusztaszabolcsi
3. helyezett: PRIBULA GYULA miskolci kolléga lett.

A győzteseknek járó kupá-
kat, a MOSZ nevében La-
czai Lajos Területi Ügyvivő 
adta át.

Ezúton is gratulálunk a 
győzteseknek, s a tisztes 
helytállásért minden egyes 
résztvevőnek.
 LL.
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A Mozdonyvezetők Lapjának júliusi számában szóltunk a bejegyzett élet-
társi kapcsolatról, mint a 2009. január 1-jével hatályba lépő új jogintéz-
ményről. A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. tör-
vényt (továbbiakban: Törvény) többen megtámadták a Magyar Köztársaság 
Alkotmánybírósága előtt, amely testület le is folytatta az alkotmányossági 
vizsgálatot és döntését 2008. december 15-én hírdette ki.
Az Alkotmánybíróság a 21/B/2008. AB határozatában megállapította, hogy 
az azonos nemű személyek számára a bejegyzett élettársi kapcsolat jogin-
tézményének létrehozása nem alkotmányellenes, azonban maga a Törvény 
alkotmányellenes, így azt a fenti számú határozat közzétételének napjával 
megsemmisítette a testület.   
Az Alkotmánybíróság - többek között - vizsgálta a házasság intézményének 
védelmére vonatkozó állami kötelezettséget, amelynek körében alapvető 
jelentőséggel bír az Alkotmány 15. §-a: „A Magyar Köztársaság védi a há-
zasság és a család intézményét.” Az Alkotmánybíróság szerint ezen alkot-
mányi rendelkezés nem csupán egy állami feladatot deklarál, hanem ob-

jektív intézményvédelmi kötelezettséget állapít meg. Az Alkotmánybíróság 
álláspontja szerint, miután a házasságnak fogalmi eleme a házastársak 
különneműsége, így kizárólag a különböző nemű párokat illeti meg a há-
zasságkötéshez való jog. Az Alkotmánybíróság a továbbiakban is fenntart-
ja azon véleményét, amely szerint a házasság intézményét egy férfi és egy 
nő életközösségeként védi az Alkotmány 15. §-a. Az Alkotmány ezen sza-
kaszába foglalt védelem azt is jelenti, hogy az államnak nem csak és kizá-
rólag a fennálló házasságokat kell védenie, hanem olyan jogi környezetet 
kell teremtenie, amely ösztönzi az embereket, hogy a különböző együttélé-
si formák közül a házasságot válasszák, ez pedig csak úgy lehetséges, ha a 
házasság intézményétől eltérő kapcsolatokat eltérően szabályozzák. A Ma-

gyar Köztársaság Alkotmánybíróságának álláspontja egyébként összhang-
ban áll a nemzetközi emberi jogi egyezmények azon rendelkezéseivel, ame-
lyek a házasságot ugyancsak férfi és nő életközösségeként fogják fel.
Határozatának indokolása során arra is kitért az Alkotmánybíróság, misze-
rint a magyar Alkotmány által a házasság intézményének biztosított alkot-
mányos védelem arra is lehetőséget ad, hogy a házastársak és az élettár-
sak jogviszonyát eltérően szabályozza a törvényhozó. Az Alkotmánybíróság 
ugyanakkor azt is megállapította, hogy a magyar Alkotmány nem zárja ki a 
házasságtól eltérő párkapcsolatok törvényi szintű védelmét, tehát lehető-
sége van a törvényhozónak arra, hogy az „egyszerű” élettársi viszonyban 
élők, a bejegyzett élettársak, illetve a házastársak jogait és kötelessége-
it eltérően határozza meg. Az Alkotmánybíróság indokolása szerint: „Mivel 
maga az Alkotmány sem a házasfeleket megillető konkrét alanyi jogokat, 
sem pedig őket terhelő kötelezettségeket nem határoz meg, a jogalkotó-
nak ebben a tekintetben is nagy a szabadsága annak eldöntésében, hogy 
milyen eszközökkel (előnyök, közvetlen és közvetett támogatások nyújtásá-
val) milyen mértékben, illetőleg milyen kötelezettségek előírásával „védi”, 
erősíti a házasság és a család intézményét.”, valamint „…nem alkotmá-

nyellenes sem az, ha a jogalkotó bizonyos joghatáso-
kat kizárólag a házassághoz kapcsol, sem pedig az, 
ha a házasságra vonatkozó egyes szabályokat…más 
együttélési formára is alkalmazni rendel, mindaddig, 
ameddig ezt az együttélési formát tartalmilag nem 
azonosítja a házassággal”.         
Az Alkotmánybíróság véleménye szerint a bejegyzett 
élettársi kapcsolat és a házasság intézményének vi-
szonyát a Törvény 2. §-ába foglalt utaló szabályok (a 
Polgári Törvénykönyvre, a házasságról, a családról és 
a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényre stb.), vala-
mint a Törvény 1. §-a szerint a különböző és azonos 
nemű személyek egységes csoportként történő keze-
lése határozzák meg.
Végül foglalkozott az Alkotmánybíróság az azonos ne-
műek bejegyzett élettársi kapcsolatával. Itt különösen 
hangsúlyozta a testület, amíg a különnemű párok ese-
tében a házasság, illetve az élettársi kapcsolat szaba-
don választható, addig az azonos neműek az élettársi 
viszony helyett nem köthetnek házasságot. A különbö-
ző nemű személyek helyzetét nem sérti az azonos ne-
műek bejegyzett élettársi kapcsolata, ugyanis a há-
zasság intézményének védelmére vonatkozó állami 
kötelezettség csakis azok vonatkozásában értelmez-
hető, akik rendelkeznek házasságkötési lehetőséggel 
- „…az ő esetükben nem lehet alkotmányosan létre-
hozni egy, a házassággal „majdnem” azonos tartalmú 
más jogviszonyt”. Azonban az azonos nemű személyek 
számára biztosítania kell a jogalkotónak a házastársa-
kéhoz hasonló olyan jogállást, amely garantálja szá-
mukra az egyenlő méltóság követelményét. Azáltal, 
hogy az azonos nemű bejegyzett élettársak a házas-
társakéhoz hasonló pozícióba kerülnek, a különnemű-
ek házassági intézménye még nem kerül hátrányosabb 
helyzetbe.

Az Alkotmánybíróság szerint a jogalkotó feladata lett volna az egyes jo-
gintézmények rendeltetésének meghatározása, a hasonló jogintézmények 
egymástól elhatárolása, amely ebben az esetben nem történt meg, így 
nincs lehetőség arra, hogy a Törvény „…a házasság alkotmányosan vé-
dett intézményével felcserélhető jogintézményt hozzon 
létre azok számára, akik házasságkötési joggal rendel-
keznek”. Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság me-
gállapította a Törvény 1. és 2. §-ainak alkotmányelle-
nességét, azonban a jogbiztonság alapelvére tekintettel 
az egész Törvényt megsemmisítette.  
 dr. Király György s.k.

§



2009. január 15

közérdekű

A Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénz-
tár 2008. december 9-én tartotta Küldött-
közgyűlését, ahol  elfogadásra került a két 
Ágazat hosszú távú tervével összhangban a 
Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 
2009. évi pénzügyi terve, az Alapszabály mó-
dosítása és a Magánpénztári Ágazat Választ-
ható Portfoliós Szabályzatának módosítása.
Az első napirendi pont keretében dr. Kuru-
csai László az Igazgatótanács elnöke tartot-
ta meg beszámolóját az eddig eltelt időszak 
munkájáról. Tájékoztatta a küldötteket, hogy 
október hónapban lezajlott a magánpénztári 
küldöttek választása, amelynek eredménye-
ként 27 küldött és 8 pótküldött került meg-
választásra.
Kiemelt témaként foglalkozott a kialakult 
kedvezőtlen piaci helyzet miatt a   Vasutas 
Nyugdíjpénztári befektetések alakulásával. 
A vagyonkezeléssel kapcsolatban elmond-
ta, hogy a Pénztár történetében kifejezetten 
rosszul alakult az I. negyedévi hozam. 
Az értékpapírok árfolyamvesztése miatt az I. 
negyedévre negatív, - 5% értékelési különbö-
zet került jóváírásra a pénztártagok egyéni 
számláján. A II. és a III. negyedévben pozitív 
hozamot 1,5 és 1,3%-ot értünk el. Október 
és november hónapban ismét zuhanás volt a 

tőzsdén, de jelenleg mintha megállt volna.   
Azoknál a nyugdíjpénztáraknál, ahol már be-
vezetésre került a választható portfoliós rend-
szer, 30% körüli veszteség írtak eddig jóvá a 
tagok számláján.
A Vasutas Nyugdíjpénztár maradt az óvatos 
befektetési politikánál, a részvényarányt a  ki-
alakult pénzügyi helyzet miatt visszavette, a 
részvény befektetések részaránya 13 % kö-
rül mozog és bár a magyar államkötvények és 
diszkont kincstárjegyek hozamai jók, eredmé-
nyei csak lejáratkor realizálhatók.  
A Magánpénztári Ágazatban 2009. január 
1-jétől  törvényi rendelkezés alapján be kell 
vezetni a választható portfoliós rendszert, 
valamint az egység alapú elszámolást. A je-
lenlegi pénzügyi helyzet következményeként 
időközben kormányrendelet módosította a 
részvényarányokat, amely szerint 2011. júni-
us 30-ig  kell a növekedési portfolióban elérni 
a 40%-os részvényarányt.
Ennek megfelelően a növekedési portfolió-
ban a magyar részvények aránya 8%, a külföl-
di részvények aránya 7%, a kiegyensúlyozott 
portfolióban 5-5%, a klasszikus portfolióban 
3, illetve 2%.
A 2008. évi pénzügyi terv az előző évekhez 
hasonlóan tartalmazza a taglétszám és tag-

díjbevétel tervezett összegét, a tervezett be-
vételeket és kiadásokat, a befektetés és va-
gyonkezelés eredményeként  a tervezett 
bruttó hozam mértékét.
Az Önkéntes Pénztári Ágazatnál a tagdíjfize-
tők létszámának növekedése 1.300 fővel ke-
rült  tervezésre. 
Az egységes  tagdíj mértéke változatlanul  
havi 5.300 Ft, amely éves szinten egy pénz-
tártagnál 63.600 Ft  befizetést jelent. 
A fedezeti portfolióra elérhető hozam mérté-
ke 6 %-ban került meghatározásra.
Az előterjesztett pénzügyi tervben  foglaltak 
alapján az Ágazat a működési tevékenysége 
pozitív eredménnyel zár. 
A Magánpénztári Ágazatnál a tagdíjfizetők 
létszámának növekedését 100 fővel tervez-
te a Nyugdíjpénztár. 
A tagdíj mértéke 8 %, a tagdíj alapját képező 
bruttó átlagbér összege havi 208.371 Ft ösz-
szegben került meghatározásra. 
A fedezeti portfolióra elérhető hozam mérté-
ke 6 %-ban került meghatározásra.
Az előterjesztett pénzügyi terv tervezetében 
foglaltak alapján az Ágazat  működési tevé-
kenysége pozitív eredménnyel zár. 
 Budapest, 2008. december 18.

nyugdíjpénztári ismertető 
a Vasutas nyugdíjpénztár 2008. december 9-i Küldöttközgyűlése

A Vasutas Egészségpénztár 2008. december 
16-án tartotta meg Küldöttközgyűlését.
A Pénztár Küldöttközgyűlése megtárgyalta 
és elfogadta többek között a Vasutas Egész-
ségpénztár Alapszabályának módosítását és 
Pénztár 2009-2001. évi pénzügyi tervét
A Vasutas Egészségpénztár Küldöttközgyűlé-
se által elfogadott Alapszabály módosítás értel-
mében a befizetések alapok közötti felosztása 
2009. január 1-től az alábbiak szerint módosul:
Éves szinten 84.000 Ft befizetés elérésé-
ig a befizetés 90,9%-a, míg 84.000 Ft fe-
lett a befizetés 98,0%-a kerül az egyéni 
számlára.
a Vasutas Egészségpénztárban az egysé-
ges tagdíj 2009-ben is változatlanul 5.000 
Ft. 
Kinek érdemes a VBKJ jegyzés keretében a 
Vasutas Egészségpénztárt választania? 
Annak, akinek
•  rendszeresen vagy alkalmanként gyógyszert, 

gyógyászati segédeszközt (kontaktlencsét, 
szemüveget, gyógycipőt) kell vásárolni, 

•  rendszeresen vagy alkalmanként egészsé-
gügyi szolgáltatást (fogorvos, gyógyfürdő, 
gyógymasszázs, privát orvos) kell igénybe 
venni,

•  a családjában kisbaba született (csecsemő- 
és babaápolási cikkek), 

•  idős vagy beteg családtagja ápolásra szorul 
(otthoni ápolás), 

•  fontos saját maga és családtagjai egészsé-
gének megőrzése, a betegségek megelőzé-
se (uszoda, fittnesz, gyógyüdülés), 

•  nem mindegy, hogy ezek a szolgáltatások 
mennyibe kerülnek (adókedvezmények, 
szolgáltatói kedvezmények).

2009-től több könnyítés lesz az egészség-
pénztári szolgáltatások igénybe vételénél: ki-
zárólag kártyaelfogadás esetén szükséges 
a Pénztár és a szolgáltató között a szerző-
déskötés az alábbi szolgáltatások esetén: 
gyógyfürdő és közfürdő kezelések, gyógytor-
na, gyógymasszázs, fizikoterápia, gyógy- és 
egészségügyi üdülés. Ez gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy bármely - ezeket a tevékenysé-
geket  nyújtó - szolgáltató számláját el lehet 
számolni a Vasutas Egészségpénztárban, ha 
azt szabályosan állították ki (üdülés esetén a 
számla egészségügyi szolgáltatást is kell tar-
talmazzon, míg a fürdőszolgálatok elszámolá-
sához az orvosi javaslat továbbra is szüksé-
ges lesz).
A sporttevékenység igénybevételi értékhatá-
ra is emelkedett, 2009-ben személyenként 
71.500 Ft összegben számolhatnak el tagja-
ink és hozzátartozóik uszoda, fittnesz-bérletet, 
jegyet, esetleg horgászengedélyt.

2009-ben az egészségpénztári egyéni befize-
tések adókedvezményei változatlanok, 
Ez egészségpénztári az egyéni befizetések 
30%-áról, (333.333 Ft befizetése esetén) ma-
ximum 100.000 Ft-ról rendelkezhet a Pénztár-
tag, de csak a személyi jövedelemadó-kötele-
zettség mértékéig. Aki 2020. január 1. előtt 
tölti be a jogszabályok alapján reá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt, 433.333 Ft befize-
tésekor 130.000 Ft-ról rendelkezhet.
Az adókedvezményt nem kell összevonni 
egyéb jogcímen (biztosítás, tandíj stb.) igény-
be vett adókedvezményekkel, és nincs jövede-
lemhatárhoz kötve.
A Vasutas Egészségpénztár kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy tagjai folyamatosan értesülje-
nek a pénztári eseményekről és naprakészen 
követni tudják egyéni számlájuk állását. 
A Pénztár honlapján, a www.epenztar.hu-n le-
hetőség van az egyéni számla részletes lekér-
dezésére. A pénztártagok elérhetőségükkel 
kapcsolatos adataikat már az interneten ke-
resztül is tudják módosítani.
Éljen a lehetőséggel! Válassza az egész-
séget 2009-ben is!
Ha a pénztár tevékenységével kapcsolatban 
további kérése, kérdése merül fel, keresse fel 
a www.epenztar.hu honlapunkat vagy érdek-
lődjön személyesen, telefonon, e-mail-ben az 
Egészségpénztár ügyfélszolgálatánál. 
 Vasutas Egészségpénztár

2009. évi tájékoztató a Vasutas Egészségpénztárról
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él… Régi emlékeim, amikor még az alágyújtós a 
szeneslapát és cserépkályha volt a téli reg-
gelek első gondolata. Aztán elmentünk az új-
ságoshoz, a lottózóba, és a hangulatos füst-
szagú téli reggeleken ki-ki vérmérséklete 
szerint betért a kocsmába vagy a tejivóba, 
ahol embertársainkkal folytathattunk esz-
mecserét. Ma már akár fel sem kell kelnünk, 
testre szabott világunk egy monitor előtt ül-
ve egy számítógép segítségével egy csapás-
ra létrehozható, a telefonunkon keresztül 
vagy valamiféle műholdas kapcsolaton intéz-
kedhetünk, bekapcsolhatjuk a klímát vagy a 
mosógépet, webkamerán keresztül figyelhet-
jük a közterületeket, a panorámát vagy akár 
az állatkertben a mosómedvék családi éle-
tét. Sorolhatnám a térképek, atlaszok fölös-
legességét a GPS korában, amikor akár egy 
szabolcsi parasztember hangján utasít arra, 
hogy „újratervezés, fordujsze balra he”.
Vasutunk a pénzhiányos valóság ellenére is 
igyekszik lépést tartani a fejlődéssel. Az új 
Intercity kocsik utasai is élvezhetik a kiváló, 
modern szolgáltatásokat és ma már a moz-
donyirányító sem csak a hagyományos fény-
csíkokból látja a mozdonyok, vonatok hely-
zetét. A mozdonyvezetőket is a valóságból a 
virtuális világba repíti a legkorszerűbb techni-
ka segítségével, egy korszerű mozdony veze-
tőállásán kialakított élethű kezelőszervekkel, 
pályával rendelkező szimulátor. Ez egy kivá-

ló oktatási eszköz a mozdonyvezetők vagy a 
már forgalmi vizsgát tett gyakornokok szá-
mára. A mozdonyvezetői munkához szüksé-
ges vizsgákkal (vonalismerettel, típusisme-
rettel) nem rendelkezőknek viszont csupán 
látványos játék.
A 2008-as időszakos vizsgán, bár volt egy 
45 kérdésből álló forgalmi tesztvizsga a moz-
donyvezetőknek az új szimulátoron is kellett 
vizsgát tenniük. Ezt is forgalmi vizsgának ne-
vezték, a szimulátor ismerete nem szüksé-
ges hozzá, mondták. A típusismeret hiánya 
azonban ez esetben súlyos felelősség, a vizs-
gázó a munkájával, családja kenyerével „ját-
szik”. A Tauruson, 1-es vonalon szolgáló kol-
légámnak nem okozott problémát a vezetés, 
sőt kiváló típusismeretének köszönhetően si-
került a vizsgáztatót is meglepnie egy egy-
szerű gombnyomással, ami itt ugyanúgy mű-
ködött mint az igazi mozdonyon. Magam is 
kénytelen vol- tam feltenni az életemet a 

számítógép rulettkerekére és meg is kaptam 
a feladatomat. Volt sötét, hóesés, lassújelek, 
120/120, ismeretlen vonal, ismeretlen moz-
dony, ismeretlen helyen lévő kezelőszervek-
kel, kontrollerrel, fékkel, kürttel, lassúmenet 
kimutatás, menetrendkönyv, követési rend, 
írásbeli rendelkezés (utóbbiakhoz, közellá-
táshoz használt szemüveg, vezetőfülke vilá-
gítással). Mivel a szimulátort akkor láttam 
először, a kezelőtől 10 percben gyors típu-
sismeretet szereztem. A baj nem is az elin-
dulással volt, hanem a 120 km/h-nál elém 
lépő utassal, amikor is későn találtam meg a 
sötétben féket és a kürtöt. Halálra gázoltam. 
Az elmúlt 36 évben amióta mozdonyvezető 
vagyok a közelmúltban történt az első ilyen 
eseményem. Éppen a vizsga előtti napon telt 
le a betegállományom. Délután az autómba 
ülve arra gondoltam, hogy ha most egy ka-
lapból kihúznám hogy milyen sorrendben le-
gyen ma a kuplung, a fék és a gázpedál ak-
kor meddig jutnék el?
Nem tudom melyik a nagyobb érték, a gőzö-
sön a szeneslapát mellett a ceglédi kannák-
ban a „rossz és jó víz”, vagy a Flirten a klíma-
berendezés, a forgalmi utasítás kis fecnikre 
vágott csíkokkal helyesbítése, vagy a gépi-
es tesztkérdés megtanulása. A vasutasság 
viszont már nem az összetartó régi csapat, 
a globalizáció és a számítógép elnyelte a ne-
vünket, arcunkat, csak a törzsszámunk ma-
radt belőlünk. Novák András
 Mozdonyvezető, Északi

Olvasói levél – a szeneslapáttól a szimulátorig

Címzett: Szabó Zoltán, Fekete Gyula, Aranyos Lajos, Madarász Gábor, No-
vák László, Nagy Péter, Bódi Norbert, Molnár Bertalan, Jámbor Attila, Ba-
lázs Krisztina
Másolat: Dancsa Attila, Keszmann János, Kiss László
Tárgy: Mozdonyvezetői vizsga, Győr

Tisztelt Hölgyem és Urak!
 Ezúton szeretnék köszönetet mondani a győri mozdonyvezetők nevében Sza-
bó Zoltán úrnak, valamint Fekete Gyula, Aranyos Lajos, Madarász Gábor, 
Novák László, Nagy Péter és Bódi Norbert uraknak áldozatos munkáju-
kért, amelyet a Győrben lezajlott, sikeres mozdonyvezetői vizsga érdekében 
tettek. Kora reggeltől késő estig a levegőtlen helyiségben, végig a kollégákhoz 
türelmesen, oktattak és vizsgáztattak. Az ő hozzáállásuknak is nagyban kö-
szönhető, hogy a győri telephelyen mindenki eredményes vizsgát tett. Ember-
ségből jelesre vizsgáztak ezen a négy napon.
Továbbá köszönetet szeretnék mondani Molnár Bertalan és Jámbor Attila 
uraknak is, akik felkészítették a kollégákat a vizsgára és elkövettek mindent, 
hogy az esemény rendben, problémamentesen lezajlódhasson.
Nem utolsó sorban, külön köszönet illeti Balázs Krisztina úrhölgyet, aki már 
az év eleje óta folyamatosan szervezte, koordinálta, egyeztette a gyakorló szi-
mulátoros tesztvezetéseket és így nagyban neki is köszönhető, hogy a szimulá-
tor már nem volt idegen a kollégáknak, így kevésbé stresszesen vehettek részt a 
feladatok megoldásában.
Ezúton kívánunk mindnyájuknak boldog Karácsonyt és sikeres újesztendőt!
Győr, 2008. december 23. 

Köszönettel: Csúri Csaba
 a MOSZ győri tagcsoportjának vezető ügyvivője 

Mozdonyvezetői vizsga, Győr
Egy részeg ember kiáll a kocsma köze-
pére, és nagy hangon kérdi:
- Na, uraim, ki akar itt verekedni?
Odalép hozzá egy kétméteres, széles 
vállú óriás.
- Mi a hézag? Na, én akarok verekedni.
A részeg felnéz rá, és azt mondja:
- Jó, akkor te velem vagy...
Két piás utazik a vonaton. Az állomá-
si restiben ittak ugyan három-három 
fröccsöt, de azóta eltelt egy óra, s ret-
tenetesen szomjaznak.  Igen ám, de a 
mozgóárusnál csak ásványvíz kapha-
tó. Ráfanyalodnak, megveszik. Egyikük 
nagyot húz az üvegből. A vonat közben 
befut egy alagútba.
- Milyen? - kérdezi harsogva a másik.
- Nehogy igyál belőle! Én már megva-
kultam...
Józsi hajnaltájt részegen tántorog haza-
felé, s nekimegy egy lámpaoszlopnak.
- Bo... bocsánat - mondja.
Egy perc múlva nekimegy egy közleke-
dési lámpa oszlopának.

- Bo... bocsánat.
Aztán nekiütközik egy  
harmadik oszlopnak is,  
s azt mondja magában:
- Na jó...  
Félreállok, és megvárom, amíg elvo-
nul a tömeg.
Két részeg mászik a sínek között. 
Azt mondja az egyik:
-  Jaj, komám, de magas ez a  

lépcső!
-  Az semmi, de milyen alacsonyan van 

a korlát.
-  Nem baj, haver. Már hallom, hogy 

jön a lift.
Hová tántorogsz, komám...?
- Megyek haza... hukk... a szilveszte-
ri mulatságból.
- Most? Hiszen most március nyolca-
dika van!
- Tudom. 
   Azért sietek, már biztosan aggódik 
az asszony.

Szilveszteri hangulat

Én kérek elnézést!
Decemberi számunkban cikk jelent meg a MOSZ honlapjával kapcsolatosan. 
A szerzők és honlapunk kezelői másféléves munkájukról adtak számot az ol-
vasó számára. Egy dologról azért megfeledkeztem én is, jelesül arról, hogy 
megemlítsem azokat a személyeket, akik az ezt megelőző években is szor-
goskodtak azon, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezete fent legyen a világ-
hálón. Itt és most szeretném megemlíteni és egyben megköszönni Kovács 
Sándor komáromi és Csúri Csaba győri kollégáink akkori erőfeszítéseit.  K.L. 
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Ó Riviéra (4. rész)
2008. július 15.

Ez a nap se a pihenésről szólt. Reggel 6-kor keltünk, úti célunk az olaszországi Cu-
éno volt. Igazából nem is tudtuk, hogy mire vállalkozunk, csak reméltük, hogy nem 
bánjuk meg. Úgy gondoltuk, hogy útközben érinteni fogjuk már az Alpokot.
Hűvös volt a reggel, az udvari mérce 16 ºC-ot mutatott, de a nizzai vonaton en-
nek ellenére ment a légkondi. Itt átszálltunk Briel felé egy dízel motorvonatra. Niz-
za után rögtön bekanyarodott a vaspálya a hegyek közé. Nagyon hangulatos volt a 
vonalvezetés, tele alagutakkal, már-már kissé sok is volt belőlük. Néhol sűrű egy-
másutánban követték egymást, és a 90-100-as tempónál éppen csak feltűntek a 
környező hegyek csúcsai.
Brielben egy olasz dízel motorkocsira szálltunk át. Hasonló tempóban folytattuk 
utunkat Cunéoig. A város egy hegynyúlványról ereszkedik alá három irányban, a 
völgyek felé. Csodálatos panoráma veszi körbe: Torino irányába dombokká szelí-
dülnek. A hegyeket, másfelé tekintve viszont 3000 m fölé törő bérceket láthat-
tunk.
A történelmi belvárosban 
sok szép, jó állapotú ház 
sorakozott, az összképet 
némileg elrondítva a Fő te-
ret és a környező utcákat 
elborító kirakodóvásár.
13 órakor indultunk vissza. 
Brielig ugyanazon az útvo-
nalon mentünk, de ott már 
Ventimiglia felé vettük az 
irányt. Így a vonat vissza-
ment Olaszországba.
Ventimiglia állomásán tá-
tottuk a szánkat jó fél órán át, majd odasomfordáltunk vonatunk mozdonyához. 
Megvártuk, hogy a svájci vasútfotósok elmenjenek messzebb és felkopogtunk a 
gépre. S láss csodát, sikerült feljutni megint egy 25500-ra, de ezen most marad-
hattunk is.
Egy nagyon közlékeny kollégával ismerkedhettünk meg, bár ezt kissé megnehe-
zítette a francia nyelv nem ismerete. Megismerhettük egy kicsit a mi Szilinkhez 
hasonló mozdonnyal. Kifehéredett egy fekete folt is: megtudtuk, hogy hogyan 
képes menni az 1500 V-os egyenáramú gép a 3000 V-os hálózaton. Nagyon 
egyszerűen: sorba lehet kapcsolni a motorokat. Megtudtuk, hogy hol volt a II. 
világháború előtti francia-olasz határ és láthattuk néhány híresség tengerpar-
ti nyaralóját is.
Láthattunk még egy elmés szerkezetet is: a nyílt vonalon néhány helyen a lassúje-
lek előtt felvett a vonatbefolyásoló berendezés egy jelet, majd mire a mozdony a 
lassan bejárandó részhez ért, már le kellett fékezni az engedélyezett sebességre, 
mert ha ez valami oknál fogva elmaradt volna, azonnal megállította volna a vona-
tot a berendezés. Viszont némi ellentmondást véltünk felfedezni, hogy a fényjelzők 
jelzési képei nem jelentek meg a vezetőálláson. Maradt még homályos folt a fran-
cia vonatbefolyásoló berendezés működése terén.
Nizzáig vitte a vonatot mozdonyvezetőnk, őt ott leváltották, ami kimerült ab-
ban, hogy ő leszállt, az új vezér meg fel. Az írt egy sort valami üzemnapló- 
féleségbe, aztán kész volt minden. Mielőtt még elment volna a régi mozdonyve-
zető, szólt pár szót érdekünkben az új kollégának, így Biotig végig fent maradhat-
tunk.
Farkaséhesen estünk be a szállásra, de tökéletes volt az időzítés, mert éppen el-
készült a kései ebédre szánt leves és palacsinta. Gyorsan bedobtunk pár falatot, 
és már mehettünk is a szomszédba, ahol már összeült az egész csoport, hogy szü-
letésnapja alkalmából tortával köszöntse Káplár Sanyit.
Ezután kollektív fürdőzés vette kezdetét, majd késő este éhségünket a tábori piz-
zériában csillapítottuk.
Hozzátartozott a naphoz még az is, hogy kiderült, ezen a napon lett volna a be-
fizetett hajókirándulás, nem csütörtökön, ahogyan azt korábban lelevelezték az 
utazási irodával. Sajnos senki nem vette észre, hogy kapott papíron már kedd 
szerepelt. Az iroda csak annyira volt segítőkész, hogy megkaptuk a nekünk szánt 
szendvicseket és üdítőt. 45 euró€ elúszott.

2008. július 16.
Erre a napra befizettünk az 
itteni utazási irodába egy 
buszos kirándulásra. Az úti 
cél Verdon-kanyon volt.
9-kor indult volna a busz, de 
kis csoportunk két jeles kép-
viselője késve jelent meg. Az 
utazási irodás kiscsajt majd 
szétvetette az ideg a késés 
miatt. Nem különben a so-
főrünket.
Egy óra út után megálltunk egy kávészünetre – hogy miért, azt senki sem tudta, 
mert igazából igény nem volt rá – majd a névadó faluban piknikezni. Volt rá ad-
va fél óra, ezalatt felszaladtam a falu fölé magasodó templomdombra videózni. A 
szép kilátás miatt megérte a fáradságot.
Innen már csak néhány km-re volt a kanyon bejárata. A szurdokvölgy egyszerűen 
gyönyörű volt. Beszéljenek a képek:
Néhány fotómegállást kivéve meg sem álltunk a kanyon aljánál lévő Lac de St. 
Croix-tóig. Itt szélnek is lettünk eresztve 16:15-ig, kb. két óra hosszára.
Vizibiciklit béreltünk, és egy félórányit feltekertünk a tavat tápláló folyócskán, a 
kanyonba. Kellemes hőmérsékletű volt a víz, jóval hidegebbre számoltam. Füröd-
tem is egyet.
Persze 16:15-re nem sikerült mindenkinek visszaérni a buszhoz. A sofőr el akart 
menni az utasai nélkül is, mondván, hogy menetrendje van. Ott rinyált nekem an-
golul. 10 perccel később már mindenki a buszon volt, indulhattunk.
Érezhetően más stílusban gurult velünk a busz. Lehet, hogy a vezető – holland lé-
vén – sodort magának egy dzsointot a várakozás unalmas óráira?
Sötétedés után Ferivel újrapróbálkoztunk a Antibes-i erőd fotózásával. Jobbak let-
tek a képek, mint előzőleg. Közben a parti diszkóban tűzijátékot rendeztek. Mivel 
jól látszódott, megnéztük.

2008. július 17.
Ma végre nem az óracsörgés, vagy a szemétszállító csörgése ébresztett, hanem a 
sülő szalonna illata, valamikor 9 óra körül. Készült a rántotta reggelire.
A csoport nagyja már délelőtt elment Monte Carloba, mi hármasban maradtunk, 
Szilvi, Feri és én. Felsétáltunk Biotba, megnézni a városkát nappal is, és nem utol-
só sorban venni valami szuvenírt. 11-re értünk fel, ekkor még igen csak éledezett 
a város. A legtöbb boltos még csak pakolta ki a portékáját, a pincérek is a székek 
kihordásával voltak elfoglalva. Na, ja, ahol belehúznak az éjszakába…
Bejártunk egy csomó üzletet, sétáltunk a középkori belvárosban, és már jöttünk 
is vissza. Szilvi legnagyobb örömére pont elcsíptünk egy buszt, ami 1 € euróért le-
vitt minket a vidámparkig. Így legalább maradt idő egy fürdésre, mielőtt elindul-
tunk volna mi is Monacoba.

A Formula 1-ből ismert városál-
lam szép volt, de zsúfolt is. Szinte 
a létező összes helyet beépítet-
ték már, ahol meg volt még sza-
bad terület, ott épp építkeztek. 
A hegyoldalról csodálatos pano-
ráma nyílt volna a Földközi-ten-
gerre, ha a sok toronyház és daru 
nem rondított volna bele. A házak 
teteje meg be volt füvesítve, fá-
sítva, hogy ezáltal is több legyen 

a zöld. Nálunk meg még az is nehézséget okoz, hogy ne ázzon be a panel…
Megnéztük a Jardin Exotique botanikus kertet. Itt többnyire óriás kaktuszokat lát-
tunk, a hegyoldalon. Volt még egy cseppkőbarlang is, de ez sajnos nagyon le volt 
rabolva. Alig lehetett látni ép cseppkövet.
Ezt követően átbuszoztunk a Hercegi Palotához, sétáltunk a Monacoi-sziklán, be-
tértünk a katedrálisba, majd lesétáltunk a Kaszinóhoz.

Cuéno-i forgatag

Monte-Carlo

Verdon-kanyon
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Eljött a hazaindulás napja. Korán reggel ott toporgott a dumareizenes csaj az iro-
dájában, hogy átvegye a szállásokat. Néhány – amúgy kitakarított – wc-t újramo-
satott. Gondolom, élvezte a helyzetét, mint az a néhány nem odavaló arc, mikor 
katona voltam. Ott is előszeretettel takaríttattak újra mindent, mert nem felet meg 
nekik. Persze amikor visszajöttek, mindent rendben találtak. Pedig hozzá sem 
nyúltunk. Most is így kellett volna.
Az biztos, ha nem muszáj, nem érdemes velük legközelebb kezdeni. Ezt javaslom 
mindenkinek, aki velük akarna utazni. Nem kezelik egyenrangúan az ügyfeleket. 
Előző este a kiscsaj azt hangoztatta, hogy meg kell tanulni angolul vagy franciául, 
és nincs gond. A főnöke meg egyszerűen idegbeteg volt. Nem is tudom, hogyan 
kaphatott autóbuszra jogosítványt.
Történt egyik reggel, hogy az egyik lakókocsinál kifogyott a gázpalack. Se meleg-
víz a zuhanyzáshoz, se gáz a főzéshez. Roppant segítőkészen közölték, hogy majd 
9 után kicserélik, mert akkor nyit az iroda. Ja, hogy már 8-kor ott voltak, az nem 
számít. Meg a magyar vendég sem.
Érdemes azon is elgondolkodni, hogy legközelebb is a Camp du Pylone-ban aka-
runk-e megszállni. Van választék a környéken éppen elég.
Nizzáig személyvonatoztunk, majd ott átszálltunk a milánói vonatra. Ez annak a 
párja volt, amivel jöttünk. Ismét volt foglalásunk, ami nem is volt baj, mert sokan 
voltak. Ismét el lehetett csodálkozni, hogy mennyi retardált ember utazik: le van 
írva egy cetlire a helyük száma és a kocsiszám, ahol az van, de annak ellenére, 
hogy minden – érthetően – feliratozva van, nem találják.
Mellénk egy amerikai család telepedett le, két nagyszülő, anyuka és két csemeté-
je. Hátrébb francia, majd olasz fiatalok ordítoztak. Nem tudnak csendben beszél-
getni ezek a mediterrán vidékiek.
Látszólag minden ok nélkül 30 perc késéssel érkeztünk meg Milánóba. Megy ez az 
olaszoknak, mint nekünk. Itt volt négy óra városnézésre. A Dómnál lepattantunk a 
csoporttól. Az erődig együtt mentünk a lányokkal, de onnét ők vásárolni mentek. 
Mi folytattuk a városnézést.
Beültünk az erőddel szembeni sétálóutcán egy pizzériába vacsorázni. Bár ne tet-
tük volna. Több mint egy órát kellett várni a pizzákra, mert a szakácsok egyszerre 
vacsoráztak. Szép kényelmesen, nem is izgatták magukat, hogy odakint telt ház 
van. Sokat kellett várni a számlára is, utána pedig arra, hogy a visszajáró pénz 
vissza is járjon. Borravalót nem is akartunk adni, de sajnos fejenként felszámoltak 
2 eurót a kiszolgálásra a számlán. Valószínű, másként senki sem adott volna egy 
kanyi vasat sem. A legbosszantóbb az volt, hogy reklamálni sem tudtunk. Voltak 
szerencsésebbek, akik tudtak, de a pincérek válaszul csak a vállukat rángatták.
Sajnos a hely nevéből csak a C kezdőbetű maradt meg, meg hogy sárga asztalte-
rítők voltak. Kerülje el mindenki nagy ívben a környékét is!
Milánóból egy mezei gyorsvonattal utaztunk tovább Velencébe. Sajnos csak Mest-
reig mentünk, így nem volt alkalmam kicsit szétnézni a városban. Itt vártuk meg 
azt a vonatot, amivel egészen Bécsig utaztunk.

2008. július 20.
Fülkéjeinkért meg kellett küzdeni, mert foglaltak voltak. Nekünk szerencsénk volt, 
mert az ott lévő hölgy tudott magyarul, és így szót tudtunk érteni vele. Odébb egy idi-
óta olasz nő ült bent, három irdatlan nagyméretű bőrönddel. Oda kellett hívnom a ka-
lauzt intézkedni, hogy kimenjen. Persze, a táskáit bent akarta hagyni, de akkor meg 
a többieké nem fért volna. Hosszas huzavona után csak kikerültek a bőröndök is a 
fülkéből. Olaszul ugyan nem értek, de gondolom, a nő nem dicséretekkel halmozott 
el minket a folyosón. Folyamatosan óbégatott befelé a fülkébe, s mikor rájött, hogy 
ez hatástalan, egy pénzérmével kezdte el kopogtatni az ajtót. Ettől zengett az egész 
kocsi. Nem tudom, mennyi idő múlva unta el az a hölgy, aki a mi kupénkban ült ko-
rábban, de odament némi nevelési célzattal. Lett is nagy üvöltözés újfent némi lök-
dösődéssel és hajtépéssel, majd ezt pár perc csönd követte, de csak újrakezdődött a 
műsor. Egészen Hudinig tartott, ott szállt le a dilis tyúk. Ekkor végre csend lett.
A bécsi átszállást követően rendben megérkeztünk Budapestre. Itt a csoport pá-
nikszerűen elhagyta a szerelvényt, én meg mire bezártam a fülkét és lementem, 
hogy elköszönjek, már hűlt helyüket találtam. Ezért itt ragadnám meg az alkal-
mat, hogy elköszönjek tőlük, örülök, hogy megismertem őket és remélem, fogunk 
még találkozni.
Mire ezeket a sorokat leírtam, a vonatom az első 10 km-en össze is szedett 20 
perc késést. Ja, hogy hazaérkeztünk… BZ

A kisebbikbe be is mentünk szétnézni. Terveztem, hogy játszok egyet, de mikor 
láttam, hogy meddig tart 100 euró€, letettem róla. Egy tag odaadott egy százast a 
krupiénak, az adott cserébe zsetont, majd megpörgette a golyót. Közben a játé-
kos lepakolta a zsetonjait. Ezután röviddel meg is állt a golyó. A krupié meg bese-
perte az elvesztett zsetonokat. Ennyi volt…
Volt egy bankjegykiadó-automata is a játéktérben. Volt forgalma, nem is kicsi. A 
nyerőgépeket fénylő szemű kuncsaftok tömték tele, de nyertest nem láttunk. In-
kább megtartottam a pénzem, gondolván, elfagyizzuk. De ettől is elment a ked-
vünk, mikor megláttuk az árát: gombóconként 3,5 €euró.
Visszafelé nem állt meg a vonatunk Biotban, ezért túl kellett menni Antibesig, azt 
ott átszállni és vissza. Kicsit sikerült megfuttatni magunkat, mert késve érkeztünk, 
és rosszfele indultunk el, hogy átmenjünk a másik peronra. Szemből pedig mintha 
a vonatunk világított volna már. Pedig nem.

2008. július 18.
Ma külön utakon jártunk. Pótcsaládom nagyobbik fele Grasséba ment, parfüm-
gyárat nézni. Hozattunk szappant. Igaz, hogy jóval drágább volt, mint általában, de 
messze ennek volt a legjobb illata. A kisebbik lány, Kriszta délig aludt, hiába, kis-
sé megviselte az éjszakai élet.

Ferivel Nizzába igye-
keztünk. Ez már egy 
igazi nyüzsgő nagyvá-
ros képét mutatta. Ci-
pőbolt cipőbolt hátán 
volt, óriási leárazások-
kal. Meg is néztünk 
vagy 10-15-öt, hogy 
legyen mit hazacipel-
ni. Az otthoni ár feléért 
lehetett kapni márkás 
lábbeliket.

Nézelődtünk a történelmi belvárosban, megnéztük a piacot, ahol jégre pakolva 
árulták a különböző tengeri herkentyűket, felkapaszkodtunk a nizzai vár maradvá-
nyaihoz, ahol most park van, vízeséssel.
Este összeverődött a társaság a tengerparton. Majdnem mindenki együtt volt. 
Próbáltam még barnulni, de már a lemenő nap sugarai kevésnek bizonyultak. Vagy 
túl sok volt a faktorszám?
Az esti pálinkaosztásnál tudtam meg, hogy volt egy kis afférjuk a fiataloknak és 
néhány lélekben fiatalnak a kempingben lévő strandon, a felügyelővel. Sikerült fel-
hergelniük a tulaj lányát, melynek eredményeképpen 19:20-kor jött az ukáz, hogy 
21 óráig el kell hagyni a srácoknak a kempinget.
Kilencre vagy 15-en átvonultunk az ominózus lakókocsihoz, ahol már a Duma-
reizen utazási irodás kiscsaj segedelmével folyt a volna a költöztetés. Szó szót 
követett, megjelent egy félvér francia-algíriai seggfej is, akinek majdnem si-
került verekedést is szítania, de szerencsére volt a kempingesek között is nor-
mális, aki csitítani próbálta emezt. Egy esetleges verekedés miatt biztos mi 
húztuk volna a rövidebbet a hatóság előtt. Akik – mivel kihívták őket- meg is 
jelentek.
Telefonon keresztül próbáltam tolmácsoltatni egy franciául beszélő ismerősöm-
mel, de sajnos nem mentünk sokra, mert állítólag a szomszéd lakókocsiban lévő 
angol vendégek is panaszkodtak a srácokra, hogy már három napja nem tudnak 
aludni miattuk. A cseh szomszédok hiába bizonygatták, hogy nem zavartak sen-
kit sem, közölte a tulajdonos hölgy, hogy az angolok visszatérő vendégek, és sok 
pénzt hagytak már ott neki. Csak ez számít.
A policáj kemény képviselői kivezették a kempingből az öt gaz rendbontó magyar 
latort,  akik aludhattak a tengerparton. St. Topezban fényes nappal drogot árultak 
a régi csendőrség épülete előtt. De hát ez korántsem volt akkora probléma, mint 
néhány jókedvű nyaraló magyar turista.
Később kimentünk látogatóba a tengerpartra. Különösebben nem tűntek szomo-
rúnak a srácok a kinti éjszakázás miatt. Még örültek is a visszakapott szállásdíj-
nak. Ellenben az idősebbek rendesen fel voltak látva a történteken. Nehezen csi-
tultak el a kedélyek.
Az angoloknak is lett egy kis meglepetés reggelre. Remélem, a felkelő nap suga-
rai rászárították a tojást az autójukra.

Nizza a magasból
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sínek világa

a V46 sorozatú tirisztoros villamos tolatómozdony meg-
jelenése a MáV hálózatán
A dinamikusan épülő villamos vontatási energia ellátó hálózat az 1980-
as évek elejére lehetővé tette a villamos mozdonyok vasútüzemi felhaszná-
lásnak jelentős bővítését, a nagyobb teljesítményt igénylő tolatási és vo-
nali átállító szolgálatnál és így kiváltani a dízel tolatómozdonyok egy részét. 
A MÁV-nak forgalmi szempontból igen sürgős volt az új mozdonyok gyors be-
szerzése. A feladatot 1982 januárjában a követelményrendszer és a szállítási 
feltételek kidolgozására az akkori Gépészeti és Járműfenntartási Szakszolgálat 
vezetője és a Forgalmi Szakosztály vezetője kapta meg. A feladat elvégzésére 
két hét állt rendelkezésre. Mind a két főosztály kitűnő szakembereinek együtt-
működése révén egy korrekt gazdasági elemzésekkel alátámasztott szállítási 
feltét füzet elkészült és az, néhány nap alatt a MÁV felső vezetői részéről elfo-
gadásra került. A Ganz Villamossági Gyár és a Ganz MÁVAG vezetése az új moz-
dony sorozatgyártására elfogadta a MÁV igényét. A MÁV és a gyárak fejlesztési 
munkában kialakult korábbi kitűnő együttműködésnek és a V41.501 pályaszá-
mú kísérleti tirisztoros mozdonnyal szerzett jó üzemi tapasztalatoknak köszön-
hetően, prototípus nélkül felvállalhattuk a nulla széria gyártásának megrende-
lését. 1983-ban már öt jármű üzembe is állt. A jó üzemtapasztalatok alapján 
a sorozatgyártás megindult. A pénzügyi forráslehetőség először 15 db, majd 
25 db és végül 15 db mozdony beszerzést tett lehetővé, így összesen 60 vil-
lamos tolatómozdony készült.A Gépész, és a Forgalmi Szakszolgálat között az 
előkészítési munka során vita csak a vonatfűtés lehetőségénél volt. A gépé-
szek érve érvényesült, miszerint nem kell fűtési kivezetés a főtranszformáto-
ron a tolató-, illetve a teher- és az átállító szolgálatra tervezett mozdonynál. 
 A jármű egy vezetőfülkés, a mozdonyszemélyzet jó kilátását biztosítja, ergonó-
miailag is jól tervezett jármű. Forrás: Vasútgépészet

Mozdonyfedélzeti berendezések felszerelése a 
MáV-TRaKCIÓ Zrt, MáV-STaRT Zrt. és a Záhony port von-
tatójárműveire és vezérlő kocsikra
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a vontatási tevékenységének pontosabb mérése érde-
kében a saját és az általa használt MÁV-START Zrt valamint Záhony Port. jár-
műveit 2009. április végéig mozdonyfedélzeti berendezésekkel szereli fel. A 
projektet 2005-ben, még, mint a MÁV Zrt. Gépészeti Üzletág indítottuk, ahol 
a Budapesti Műszaki Egyetem vezetésével K+F téma keretében megfogal-
mazásra kerültek a szükséges és elégséges mérési, adatrögzítési funkciók, 
amelyekkel a vonatás folyamatai és költségtényezői mérhetővé tehetőek. Köz-
beszerzési eljárások lefolytatása után a központi szoftverfejlesztést a MÁV – 
Informatika Zrt., míg a mozdonyfedélzeti berendezések tervezését, gyártását 
és üzembe helyezését PROLAN Irányítástechnikai Rt végzi. A mozdonyfedélzeti 
berendezések felszerelésben MÁV-Gépészet Zrt. is közreműködik. A berende-
zések felszerelésével párhuzamosan elkezdődött a mozdonyvezetők oktatása.
(A fedélzeti berendezéshez valószínűleg fedélzeti oktatás tartozott, mert lega-
lábbis a mi körzetünkben oktatásnak sem híre, sem nyoma ez idáig.)

2008. november 25. aláírták a 25+25 db villamos moz-
dony szállításáról szóló szerződést 
Budapesten, a Nyugati pályaudvar Királyvárójában a Bombardier Transportati-
on részéről Ake Wennberg elnök (Locomotives and Equipment), Peter Ammann 
alelnök (Sales and Marketing Locomotives), Pierre Maillan igazgató (Sales Lo-
comotives), valamint a MÁV Zrt. részéről Heinczinger István, a vasúttársaság 
vezérigazgatója ünnepélyes keretek között aláírta a Bombardier Transportati-
on 25 darab, plusz opcionálisan további 25 darab korszerű, kétáramrendsze-
rű „TRAXX” típusnevű villamos mozdonyának beszerzését szolgáló szerződést.  
 (Forrás: MÁV-TRAKCIÓ Press) 

a globális vasúti piac ma 125,5 milliárd 
euró értékű
A vasúti berendezések, és fenntartásuk a világpiacon óriási 
növekedést mutatott az elmúlt két évben, az eladott beren-
dezések területén 11 százalékos emelkedést rögzítettek. A 
teljes piac éves volumene 125,5 milliárd euró, állapította 
meg a német SCI Verkehr kutatása.
A német kutatóintézet által készített tanulmány szerint az elmúlt két évben 
tapasztalt nagymértékű növekedési ütemet követően, a következő öt évben 
a bővülés kb. évi 4,5 százalékra becsülhető, és 2013. évre a teljes éves vo-
lumen 157 milliárd euró közelében lehet. Nyugat Európa továbbra is a pi-
ac legfontosabb szereplője, részesedése a világpiacból 30 százalékos. Bár 
a szakadék Nyugat Európa és Ázsia között az elmúlt két ében nagymérték-
ben szűkült. Az elkövetkező öt évben a legnagyobb növekedést az ázsiai or-
szágok, valamint Oroszország, illetve a volt szovjet tagországok mutatnak. 
A nemzetközi piacon belül, a gördülőállomány eladások a teljes volumene 59 
százalék, az infrastruktúra 30 százalékban részesedik, míg a rendszer tech-
nológiák 11 százalékot

InnoTrans 2008
A vasúti ipar legnagyobb európai szakmai kiállításán a 2008. szeptember 
23. és 26. között, Berlinben megtartott InnoTrans 2008-on 1912 kiállí-
tó mutatta be termékeit több, mint 85 ezer látogatónak. Az InnoTrans kez-
dettől fogva elsősorban az európai vasúti ipar termékeit mutatja be. Ezen 
belül is a német cégek súlya a meghatározó. (2008-ban a kiállítók 42%-
a német cég volt). A vasúti járműpiac legnagyobb szereplői közül az Als-
tom itt mutatta be először széles szakmai közönségnek a nagysebességű 
vonatok új generációját az AGV-t. A Bombardier újdonsága a német va-
sútnak gyártott BR 422-es sorozatjelű Talent 2-es motorvonat volt, a Si-
emens pedig az osztrák vasútnak kialakított Railjet-et állította ki. Említést 
érdemel még, hogy a Stadler FLIRT siker vonatának arab változata, amely 
8 fő/m2 utasterhelésre lett méretezve. A megrendelő kívánságára kiala-
kított nagy állóhely területekből arra következtethetünk, hogy ez nem túl-
zás, ismerve az afrikai utazási szokásokat, és az ott kialakuló zsúfoltságot. 
A nagyok mellett örvendetes volt látni az olasz Anseldobreda, a spanyol CAF, 
a cseh Skoda, a lengyel Pesa cégek által bemutatott új járműveket. Említést 
érdemel még, hogy az 1912 kiállító között megtalálhattunk két magyar jár-
műjavítót is. (MÁV Tiszavas Kft, és a MÁV Vasjármű kft.) A vasúti ipar legna-
gyobb európai szakmai kiállításán a 2008. szeptember 23. és 26. között, 
Berlinben megtartott InnoTrans 2008-on 1912 kiállító mutatta be termékeit 
több, mint 85 ezer látogatónak. Az InnoTrans kezdettől fogva elsősorban az 
európai vasúti ipar termékeit mutatja be. Ezen belül is a német cégek súlya a 
meghatározó. (2008-ban a kiállítók 42%-a német cég volt). A vasúti járműpi-
ac legnagyobb szereplői közül az Alstom itt mutatta be először széles szakmai 
közönségnek a nagysebességű vonatok új generációját az AGV-t. A Bombar-
dier újdonsága a német vasútnak gyártott BR 422-es sorozatjelű Talent 2-es 
motorvonat volt, a Siemens pedig az osztrák vasútnak kialakított Railjet-et ál-
lította ki. Említést érdemel még, hogy a Stadler FLIRT siker vonatának arab 
változata, amely 8 fő/m2 utasterhelésre lett méretezve. A megrendelő kíván-
ságára kialakított nagy állóhely területekből arra következtethetünk, hogy ez 
nem túlzás, ismerve az afrikai utazási szokásokat, és az ott kialakuló zsúfolt-
ságot. A nagyok mellett örvendetes volt látni az olasz Anseldobreda, a spa-
nyol CAF, a cseh Skoda, a lengyel Pesa cégek által bemutatott új járműveket. 
Említést érdemel még, hogy az 1912 kiállító között megtalálhattunk két ma-
gyar járműjavítót is. (MÁV Tiszavas Kft, és a MÁV Vasjármű kft.)
 Forrás: Vasútgépészet
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Az idei 78 kilométer után jövőre ugyan csak 6,7 kilométernyi gyors-
forgalmi út készül el, azonban megkezdődik 193 kilométernyi gyor-
sút építése. Közúti beruházást csaknem 500 kilométeren, vasútit 
187 kilométeren kezdenek jövőre – jelentették be a Nemzeti Infrast-
ruktúrafejlesztő Zrt. vezetői csütörtökön. Összesen mintegy 800 
milliárd forint értékű út- és vasútépítés kezdődik el jövőre, jelentős 
részben európai uniós forrásból. 
Jövőre 14 gyorsforgalmi úton kezdődik építkezés, emellett 51 kö-
zúti és 6 nagy vasúti beruházás kezdődik meg összesen 865 kilo-
méteren. A legnagyobb építkezés az M0-s déli szektorának építé-
se, valamint ahhoz kapcsolódóan az 51-es főút és M5-ös közötti új 
szakaszának megépítése ígérkezik: a 6,3 kilométernyi új út és a 18 
kilométernyi szélesítés – benne két új Duna-híd építése – összesen 
várhatóan 95,56 milliárd forintba kerül majd. Az M0-shoz kapcsoló-
dóan szerepel a tervekben a csepeli gerincút építése a körgyűrű és 
Lórév között; ez a 6,7 kilométer 5,5 milliárd forintba kerülhet majd.
Közúti beruházások 2013-ig
A nagyobb beruházások között szerepel még az uniós forrásból épü-
lő M43-es Makó és országhatár közötti szakaszának elkezdése – az 
M43-as az egyetlen, ahol jövőre szalagot vágnak: a meglévő sza-
kasztól a 47-es főútig vezető 6,7 kilométer készül el 16,93 milliárd 
forintért 2009-ben –, ami 57,5 milliárd forintba kerül majd.
Tízmilliárdos költségű, jövőre kezdődő gyorsforgalmi úti építkezésből 
még öt lesz: az M9-es Dusnok és az 54-es főút közötti 12,3 kilo-
métere (12,4 milliárd), a 4-es főúton a kisújszállási elkerülő (11,08 
kilométer, 12,1 milliárd), valamint három burkolatmegerősítési be-
ruházás a 8-as úton, Márkó, Ajka, Veszprém megye határának tér-
ségében.
 A tervezett NIF-kiadások között szerepel az M3-as Nyíregyháza és 
Vásárosnamény közötti szakaszának előkészítése (maga az építke-
zés itt, akárcsak az M6-oson, ppp-konstrukcióban valósul meg).

800 milliárdért épül jövőre 
út és vasútBúcsúzunk 

Sebestyén Ferenc 
I. kollégánktól.

A TVSZK Üzemi Tanácsának vezetőjétől, 
akit 2008-12-19-én hirtelen, 

28. életévében elragadott a halál.
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