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ől Interjú Dr. Márkus Imrével 
a MÁV-TRAKCIÓ új vezérigazgatójával

Nem új keletű de tény, 
hogy bármely megálla-
podást az aláírást köve-
tően, legalább annyiféle 
módon értelmeznek mint 
ahányan azt aláírták. 
A vélemények kialakí-

tása során azonban nem mindegy, hogy 
ki melyik oldalán ült a tárgyalóasztalnak. 
Az érdekegyeztetés során kialakuló komp-
romisszumokért minden félnek engedni-
e kell az eredeti elképzeléseiből. Nem volt 
ez másképp a 2009. évre vonatkozó me-
gállapodások esetében sem. A KSZ egyes 
pontjait, néhány hét elteltével a felek elkezd-
ték - saját érdekeik mentén – újraértelmez-
ni. Ennek leple alatt pedig megpróbálják 
érvényre juttatni mindazon elképzeléseiket, 
amelyeknek a tárgyalások során nem tud-
tak érvényt szerezni. Ha ezeket az értelme-
zéseket a munkáltató egyoldalúan alakítja 
ki, majd adja utasításba – mint ahogy erre 
az elmúlt hetekben volt néhány példa - ezek 
semmiképp sem fogadhatóak el objektív ér-
telmezésnek.
A módosított KSZ több új elemet is tar-
talmaz, melyek alkalmazásáról egységes 
értelmezést kell kiadniuk az aláíróknak. 
A teljesség igénye nélkül most csak kettőt 

szeretnék kiemelni. Az egyik ilyen elem a 
munkaközi szünetek kiadásának szabálya-
i, míg a másik a kapcsolási pótlék alkalma-
zásának feltételei. Az aláíráskor mi tudtuk, 
hogy mit is akarunk. Feltehetően nem volt 
ezzel másképpen a munkáltatói oldal sem. 
A munkaközi szünet kiadásának feltételei-
ről – már csak azért is, mert nem képezi a 
munkaidő részét - szigorú szabályokban ál-
lapodtunk meg. Ilyenek például, hogy azok 
időszakát előre ki kell jelölni és azt közölni 
kell a munkavállalóval. A munkaközi szü-
net ki nem adása meghosszabbítja a mun-
kaidőt, esetleg felborítja a szolgálat végét, 
s ugyanakkor kifizetést is eredményez a 
munkavállaló számára. Érthető, hogy e té-
ren januárban még nem érezhettünk válto-
zást, hiszen a vezénylések a megállapodás 
aláírásakor már átadásra kerültek. Mivel 
eddig a munkaközi szünet a munkaidő ré-
szét képezte mondjuk meg őszintén, sem a 
munkáltató sem a munkavállalók nem ke-
zelték kellő gondossággal. Ehhez képest 
érdekes, sőt megdöbbentő, hogy a januá-
ri szolgálati órákat utólag csökkentette a 
munkáltató a ki nem jelölt és így ki sem 
vett munkaközi szünetek idejével. A febru-
ári vezénylésektől már vártuk az áttörést, 
de több helyen ez most sem történt meg, ala-
pot adva viták sorozatának. Nincs kijelölve 
a munkaközi szünet ideje, helye adott szol-

gálaton belül, tehát nincs is mihez viszonyí-
tani majd, hogy az kiadásra került-e vagy 
sem. A márciusi vezénylésekben e nagyfo-
kú hiányosságot már kezelni kell, mert vé-
geláthatatlan vitákat fog generálni.
A másik gond a kapcsolási pótlék. Én a 
magam részéről úgy gondolom – és úgy 
gondoltam a tárgyalások alatt is –, hogy 
ha a mozdonyvezetőnek bármikor kapcso-
lási ténykedést kell ellátnia, illetve abban 
fizikailag közreműködni, függetlenül az 
utasítások szabályaitól, akkor a pótlék jo-
gossága megkérdőjelezhetetlen. Saját sze-
relvényét körbejáró mozdony esetében nem 
is értem azt a munkáltatói javaslatot, hogy 
ez csak egy kapcsolásnak minősül. 
Reményeim szerint a vitás kérdések rende-
zésére mihamarabb sor kerül közösen aláírt 
értelmezésekkel, s mire e néhány sor meg-
jelenik, felszáll a most még sűrűn gomoly-
gó füst. A januári és februári szabálytalan 
alkalmazások kezelése így is sok feladatot 
fog még jelenteni tisztségviselőinknek.
Márciusra rendet kell tenni a Kollektív 
Szerződés szabályainak alkalmazása te-
rén, de lehet, hogy még hónapok kellenek 
ahhoz, hogy zökkenőmentesen működjenek 
az új paragrafusokban megfogalmazott 
rendelkezések. Addig még egy kis türelem 
kell.
 Kiss László

?  Hogyan és mikor érkezett Ön-
höz a felkérés, hogy vállalja 
el a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. irányí-
tását? Mit gondol, miért Önre 
esett a választás?

A felkérés 2008. végén érkezett. Egy hét után adtam választ Hein-
czinger István vezérigazgató úrnak. Elfogadtam a felkérést. Úgy lá-
tom, hogy minden körülmény, feltétel tiszta és világos. 
Miért én? A kérdést én is feltettem kifelé is és magamnak is. A vá-
lasz a következő: a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. létrehozása egy bizonyos tí-
pusú feladat volt. A társaság saját gazdasági érdekű, de a MÁV 
Csoport érdekeihez is igazodó működtetése egy más típusú fela-
dat. „Új feladat, új személy” – mondta a beiktatásomon Heinczin-
ger vezérigazgató úr. A másik fontos szempont az, hogy maximális 
kooperációra van szükség a MÁV Csoport tagjaival és a „holding” 
vezetésével. A harmadik szempont a külső és belső kommunikáció 
lényeges javítása. 

Az illetékes döntéshozók úgy látták, hogy a 37 éves szakmai ta-
pasztalatom, a különböző beosztásokban megszerzett ismeretek, a 
kialakított munkastílus lehetővé teszi a kölcsönös érdekek lehetsé-
ges érvényesítését úgy, hogy konfliktusok ne generálódjanak. Tehát 
volt, van bizalom, aminek meg kívánok felelni, persze nem bóloga-
tó módon, hanem konstruktívan, javaslatok, gazdaságilag előnyös 
megoldások kidolgozásával és bevezetésével. Nagyon fontos szem-
pontnak, mondhatnám alapértéknek tartom az érdekegyeztetést. 
Tartalmas, hatékony munkára fogok törekedni, és munkatársaim-
tól is ezt várom el. 

?  Az elmúlt évekről ha mondana néhány szót. Olvasóink 
többsége valamikori Vasutas Szakszervezeti elnökként is-
merte meg a nevét. Hogy alakult pályafutása az érdekvé-
delmi munkát követően?

2002-ben kerültem el a VSZ-től. Nagyon sok hozzáadott értékkel 
kerültem át az akkori Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba mi-
niszteri biztosnak. A MOSZ vezetőivel ezen beosztásból adódóan is 

Türelem

2008. január elsejétől új vezérigazgató irányítja a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-t. Dr. Márkus Imre neve nem 
cseng ismeretlenül a vasutasok körében. Kinevezése okán kérdeztük terveiről.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem szokta kommentálni a különböző vezetői megbízásokat, de 
most mégis azt kell mondanom, meglepődtünk a hírtelen jött vezérigazgatói felmentésen és kine-
vezésen. Most inkább az utóbbiról beszéljünk.
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sok érdemi megállapodást sikerült előkészíteni MÁV szinten is. A 
MÁV FB elnöke is voltam egyben. Ezen tisztségek, feladatok meg-
felelő rálátást is biztosítottak a közigazgatás működési folyamatai-
ra és a MÁV-ra is.
A 2004. végi miniszterváltást követően 2005. január 1-jétől az 
Északi Járműjavító igazgatója voltam 2008. június 30-ig, a jármű-
javító kft. MÁV-GÉPÉSZET Zrt-be történő beolvadásáig. 2008. ja-
nuár 1-jétől párhuzamosan a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. műszaki vezéri-
gazgató-helyettesi feladatkörét is elláttam. Mondhatnánk, hogy a 
MÁV  főtevékenységeinek önálló társaságba szervezési folyamatá-
ban benne voltam, vagyok.

? Milyen elvárásokat fogalmazott meg a tulajdonos az Ön 
személyével kapcsolatban?
Legfőbb elvárás a vontatás-hatékonyság növelése. Nem mindegy 
a Trakciónak, de a MÁV Csoportnak sem, hogyan alakulnak a vo-
nattovábbítási órák, a „produktív órák” és rárakódó költségek ará-
nya. Hasonlóan fontos elvárás a közlekedés-biztonság javítása, 
amelyet az ellenőrzések fokozásával is segíteni fogunk. 
Több, közösen megoldandó feladatunk lesz, amelyet a MOSZ veze-
tőivel egyeztetve, közös érdektől vezetve szeretnénk megvalósítani.
Lényeges előrelépést szeretnénk elérni a MÁV Csoport társaságai-
val való együttműködésben és a kommunikációban. 
Jelenleg a tájékozódás és tanulás folyamata van. Számítok a mun-
katársaimra, hiszen velük közösen tudunk, illetve fogunk megfelel-
ni a változó elvárásoknak. 

?  Ugyan még csak most veszi fel a fonalat, de mi a véle-
ménye a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. eddigi tevékenységéről, mi az, 
amit jónak ítél, és mi az, amin változtatni szeretne? Mi-
lyen prioritásokat határozna meg a 2009-es évre?

A társaságalakítási folyamat rendben van. A mutatószámok megfe-
lelő eredményt jeleznek. Amin változtatnunk kell, azon témaköröket 
az előző kérdésnél próbáltam érinteni.
A 2009. év prioritásai közé tartozik a közlekedésbiztonság javítása, 
a hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása, a megrendelőink-
kel történő szakmai konzultációk rendszeressé tétele, a még rende-
zetlen ügyek elvarrása, a Trakció belső piacának stabilizálása és a 
külső piac lehetőségeinek számbavétele, üzletszerzés. 
Nagyon fontos, kiemelt feladatnak tartom a Cargóval való viszony 
rendezését. Stratégiai megállapodást kellene létrehozni, amelynek 
eredményeként kiszámíthatók lennének a gazdasági folyamatok. 
Ugyanilyen megállapodásra törekszem a MÁV-START és a MÁV-GÉ-
PÉSZET Zrt-vel is. A MÁV Csoport fundamentális érdeke egy mini-
mum három éves keret-megállapodás mielőbbi létrehozása, ami ki-
számíthatóvá teszi a reálfolyamatokat.
Mindezek mellett hatékony érdekegyeztetést és kommunikációt kí-
vánok megvalósítani.

? Tervez-e személycseréket a vállalat vezetésében? 
Mindenki tiszta lappal indul. Sőt mondhatnám, nálam mindig min-
denki lapja tiszta, mivel melegében rendezem az ügyet, nem gyűj-
tögetek a negatív oldalon, amíg a pozitívon igen.
Amiben nincs tolerancia, az az ittasság és a lopás. A kollégáktól 
konstruktív megoldási javaslatokat várok el az általuk feltárt vagy 
szembejövő megoldandó problémára. A „probléma nevű majom” 
nem ültethető át a vállamra, kivéve, ha ott a helye a megoldási 
szint miatt. Nekem eddig sok-sok főnököm volt. Érdekes, egyik sem 
akart dolgozni helyettem! Alapelvem: vagy megoldod a problémát, 
vagy Te is a probléma része vagy!

?  Várható-e szervezeti átalakítás a TVSzK vonatkozásá-
ban?

A TVSzK-t érintően hadd ne jósoljak. Tájékozódom e tekintetben is.

?  Az eddig beharangozott, illetve elindult projektek folyta-
tódnak-e a jövőben? Várható újabb stratégiai projekt in-
dítása?

Áttekintettem a folyó projekteket az átadás-átvétel során. Ezeket 
eredményesen kell lezárni. Az élet hozhat projektmódszerrel meg-
oldandó feladatokat.

?  Mennyire távolodott el a szakszervezetektől az elmúlt 
években? Az érdekvédelmi területeken eltöltött több éves 
tapasztalata mennyiben fogja segíteni új munkaköre el-
látásban? 

A szakszervezettől mint szervezettől csak annyira távolodtam el, 
hogy munkáltatói vezetőként más volt a feladat, illetve a feladat 
másik oldalára kerültem. Mentalitásom, hozzáállásom, mely sze-
rint a világ dolgai az emberekért vannak, és nem fordítva, nem vál-
tozott. Meggyőződésem, hogy jelenlegi új munkakörömben is, aho-
gyan az előzőekben is, sok-sok előnyöm volt a szakszervezetben 
ledolgozott nyolc és fél évből, az ott szerzett tapasztalatokból.

?  Jelen időszakban hogy ítéli meg a vasutas szakszerveze-
teket? A MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél milyen elvárásokkal indul 
az érdekegyeztetés területén? 

Finoman szólva színes a kép. Vannak olyan szituációk, amikor már 
nem kontrasztok, hanem fokozatbeli különbségek érzékelhetők. Mind-
két irányú eltérés tanulságos kell, hogy legyen a szakszervezeti moz-
galomnak és a munkáltatói oldalnak is. A pótcselekvések sehova sem 
vezetnek, koptatják a feleket, felesleges időt, energiát emésztenek fel. 
Én a megoldások, a haladás híve vagyok. Nem látok olyan problémát 
a Trakciónál, amelyet a reprezentativitási viszonyszámokat ismerve a 
MOSZ-szal, illetve a többi szakszervezettel ne tudnánk rendezni. Per-
sze vitákra, az érvek és érdekek ütköztetésére számítok. Meggyőződé-
sem, hogy egyenes és tiszta szándékkal megoldhatók a dolgok. 

?  Mi a véleménye a Mozdonyvezetők Szakszervezetéről? Mi-
lyen kapcsolatra számít a MOSZ vezetőivel?

A MOSZ-ról alkotott véleményem nem változott az utóbbi 15-20 évben.  
Erős érdekérvényesítési képességű, szakmailag alapos szakszervezet, 
felkészült vezetőkkel. Erős a belső szolidaritás, egységes a fellépés. 
Lesznek ügyeink, amelyekben akár közösen tudunk fellépni, lesz-
nek olyanok, amelyeket befelé is érdekalapon kell, lehet megolda-
ni. Korrekt kapcsolatokra számítok.

?  Feltételezem, hogy eddig sem dúskált a szabadidőben, 
de ha mégis akad ilyen, mivel szereti azt eltölteni? Ked-
venc hobby?

A szabadidő fogalma számomra egyenlő a néhány napos téli és a 
nyári szabadsággal. Hét elejét vagy végét toldom esetleg egy-egy 
nappal, ha tehetem. Mivel öt unokám van, így a család az első. A 
szüleimhez is többször szeretnék eljutni Bejcgyertyánosra. A hob-
bim a vadászat lenne, amelyet eddig elégtelen szinten sikerült gya-
korolni évi 1-2 alkalommal. Nem is a lövés hiányzik, inkább a ter-
mészet, a nyugalom, ami feltölti az embert. 

?  Magánéletéről megosztana-e néhány gondolatot az olva-
sónkkal?

Nős vagyok. Feleségem könyvvizsgáló. Első házasságomból két fi-
am van. Egyikük Szombathelyen él, másikuk Budapesten. Nagyob-
bik fiamnál négy unokánk van. Feleségem lánya Pécsett él, nála 
egy unokánk van. Nagyon jól megvan a család, erős az összetarto-
zás, de nem könnyű egy „kisebb” találkozó megszervezése sem. 

Köszönöm a beszélgetést!
 K. L.
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Dunakeszi temetőjében, január 6-án délután egy órakor megemlékezés-
re került sor. A megemlékezésen megjelent Heinczinger István, a MÁV Zrt. 
vezérigazgatója, Mosóczi László, a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettese és 
több egykori MÁV vezető és több vasutas kolléga. Az emlékezésen részt 
vett Sipos István özvegye és fia is. Az elhunyt sírjánál Mosóczi László ve-
zérigazgató-helyettes mondott beszédet, majd a tisztelet és emlékezés je-
leként koszorút helyeztek el.  
Tíz évvel ezelőtt, 1999. január 6-án a gyászjelentés sorai tíz- és szá-
zezreket rendítettek meg. MÁV-vezetőt talán még sohasem gyászoltak 
annyian és ahhoz hasonló fájdalommal. A vezérigazgatóságon felállí-
tott ravatalhoz több ezren érkeztek végső tiszteletadásra. Itt, Dunake-
sziben pedig mély részvéttel búcsúztat-
ták a vasútügynek fáradhatatlanul utat 
törő vezérigazgatót, Sipos Istvánt. A va-
sutas-társadalom egy magával ragadó, 
karizmatikus személyiséget gyászolt. Ma 
– tíz év távlatában – arra a férfira em-
lékezünk, aki egész életében a vasútért 
dolgozó, nagy formátumú vasutas és kö-
zéleti személyiség volt. 
Élete példa volt a vasutasok számára, de példaértékű a mai kollé-
gák, vezetők számára is. Sipos István bebizonyította, hogy tisztes-
séges munkával és kitartó szorgalommal miként küzdheti fel magát 
az ember a legmagasabb szintre. A vasúti ranglétra valamennyi lép-
csőjét végigjárta, így az egykori záhonyi forgalomirányítóból 1997-
ben MÁV-vezérigazgató lett. Akik ismerték, tudták, hogy szakmájá-
ban mindvégig országos léptékben gondolkodott. Megnyilvánulásait, 
egész életét a „vasútnak mennie kell” alapállása vezérelte – ez ha-
tározta meg minden cselekedetét. Példát mutatott arra is, hogyan 
lehet meggyőződést soha fel nem adva a legfontosabbért: a csalá-
dért és egyúttal a vasútért élni.     
Sipost István, 1990-től halála napjáig dolgozott az Andrássy úti 
MÁV-székházban, előbb vezérigazgató-helyettesként, majd vezé-
rigazgatóként. Vezetésével megkezdődött a kereskedelmi terület 
két elkülönült részre: árufuvarozásra és személyszállításra bontá-
sa. Ezzel részesévé vált annak, hogy megteremtődtek a mai szerve-

zeti és működési formák, kel-
lő alapokra került a vállalkozó 
vasút, a MÁV piaci folyama-
tokhoz való alkalmazkodása. 
Vezetése alatt született meg a 
MÁV jelmondata: „Kell a vasút 
Európában!”  
A budapesti Vasúttörténeti 
Parkban az öt évvel ezelőtt el-
helyezett emléktábla szövege 
hirdeti: „Egy európai vasutas, 
a MÁV egykori vezérigazgató-
ja, Sipos István, élt 48 évet a 
vasútért.” Sipos István való-
ban európai vasutas volt. Kü-

lönös készséggel, ráérzéssel képes volt emberi, közvetlen 
kapcsolatok kialakítására. Jó érzékkel, a vasút érdekében 
lobbizott kormánytaggal, vagy politikussal, gazdasági szfé-
rában dolgozó vállalkozóval, vagy pénzügyi szakemberrel.
A vasút ügyéért kitartóan harcoló, őszinte ember képe raj-
zolódott ki róla akkor is, amikor közvetlenül halála előtt, a 
vasutassztrájkról szólt egy-egy rádiós, vagy televíziós tu-
dósításban. Nemcsak értett a vasúthoz, de szívügyének is 

tekintette azt, szerette hivatását. Erre az emberre még tíz év után is 
tisztán emlékeznek, mert a jó ügy érdekében tevékenykedett. Értett 
az emberek nyelvén, s elérte mindazt a szakmai tekintélyt, amely 
csak keveseknek adatik meg az életben.
Az előkészítő út nélkül – amely Sipos István érdeme is – nehezebb 
lenne most a megújult vasútról beszélni. Nehezebb lett volna a ver-
senyképes vasúttársaságok kialakítása, keservesebb lett volna a 
pályaváltás. Ő ugyanis felismerte: a MÁV válaszút előtt áll. A vasút 
pályája felfelé ívelhet, de csak akkor, ha a vasutasság is felveszi az 
élet diktálta fordulatszámot. Élete rövidnek bizonyult az elképzelé-
sek véghezviteléhez. Amit azonban addig megtett, immár kitörölhe-
tetlen a MÁV történelméből.       
Sipos István emlékét tíz év elteltével is méltóképpen őrzik a vasuta-
sok. Igaz tehát a mondás, miszerint az emlékezés örökre a tudatban 
tartja annak személyét, akit szerettek és kedveltek, mert igaz úton 
járt, a jó ügyért élt és halt.  K.I.

Simon Zoltán kollégánk 
tragikus körülmények között 

39 éves korában elhunyt .

„Csak a magány, csak a csend indája.
 S átölel az erdő ezer ága.”

 Zelk Zoltán

 MOSZ Zalaegerszeg Tagcsoportja

Mély fájdalommal tudatjuk , hogy

Rózsa Sándor kollégánk
2008. december 24-én, 

életének 44. évében elhunyt.

Temetése 2009. január 10 -én 
11.00-kor volt

 a kazincbarcikai városi temetőben.

MOSZ Miskolci Tagcsoport
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nemzetközi hírek

Vasútvállalati szinten 
Az elmúlt fél évben a SEMAF (Sindicato espanol de maquinis-
tas y ayudantes ferroviarios) főként az „utazási tevékenységekre 
szóló keretszabályzatról” folyó tárgyalásokra koncentrált. A cél-
zott egyezséggel, melynek komplexitását és nehézségét az előre 
tervezett határidő többszöri meghosszabbítása is jelzi, a tárgya-
lássorozatnak egy nagyon fontos része zárult le. Megalkotásra 
került a vontatási személyzet új szakmai besorolása, meghatá-
rozták a különböző szakmai szintek feladatait, új munkafeltéte-
leket állítottak fel, valamint egy új javadalmazási rendszert dol-
goztak ki. 

Szakmai besorolás
A következő szakmai szintek lettek kialakítva:
–  kiemelt vontatási szolgálat – vontatójármű vezetők vezetője
Ebbe a foglalkozási csoportba tartozó munkavállalókat csak egy-
féleképpen osztják fel: azok akik B kategóriás mozdonyvezetői 
igazolvánnyal rendelkeznek az „A” csoportba lesznek besorolva, 
a többiek a „B” csoportba. Emellett a fő feladatok azonosak, 
azon kívül, hogy a „B” csoportba tartozó kollégák nem végezhet-
nek próba, képzési és vonalszakasz képzési feladatokat. Akkor 
kerülhetnek ebbe a csoportba a munkavállalók, ha a szükséges 
szakmai és technikai vizsgát letették.
– mozdonyvezető-vonatvezető
– vonatvezető
– pályakezdő mozdonyvezetők

Ebbe a három szakmai csoportba tartozó munkavállalók hason-
ló feladatokat látnak el, azzal a kivétellel, hogy a mozdonyvezető 
nem végez szolgálatot próbavonatokon és nem végezhet elméle-
ti vonalszakaszképzést sem. A pályakezdő mozdonyvezetők nem 
végezhetnek személyzetfelügyeleti, és személyzetpolitikai tevé-
kenységet. A vontatási személyzet közül majdnem mindenkit, aki 
jelenleg mozdonyvezetői feladatokat lát el, mozdonyvezető-vo-
natvezetői kategóriába soroltak be. Ugyanebbe a kategóriába ke-
rült a személyzet azon része, akik egészségügyi alkalmatlanság 
miatt vagy egyéb okból a vontatási személyzettől eltérő feladato-
kat látnak el. A tárgyalások eredményeként a tartósan egészsé-
gügyileg alkalmatlan munkavállalók a kiemelt vontatási szolgálat 
munkakörbe lettek besorolva, azzal a feltétellel, hogy az előírt al-
kalmassági vizsgát leteszik.
A vontatási személyzet fő feladatai közé tartoznak a vezetés mel-
lett a következők is: a legfőbb felelősség és üzemi hierarchia a 
vonaton, technikai-kereskedelmi és vevőszolgálati felvilágosítás. 
Emellett a vontatási személyzetnek a vonat egészével foglalkoz-
nia kell, és minden rendszert és szolgálatot felügyelnie kell vagy 
saját eszközeivel, vagy mások által végrehajtatva. 
A felsőbb munkakörbe lépéshez három év gyakorlat, a „B” ka-
tegóriás mozdonyvezetői engedély érvényessége, valamint egy 
vagy két vonattípusra szóló engedély szükséges.

Munkafeltételek
A munkaidő-beosztást a vállalatvezetés készíti el és hajtja vég-
re. A munkaidő, a pihenőnapok és a szolgálat kezdő és befejező 
időpontja rögzítésre kerül. Emellett többműszakos munkarende-
ket vezetnek be.

–  A betervezett szolgálatot legalább két órával megelőzően le-
het megváltoztatni, de ebben az esetben sem lehet a kezdési 
időpontot előrébb hozni, valamint a munkaidő végét nem lehet 
meghosszabbítani.

–  A heti munkaidő 40 órában került megállapításra, mely során a 
napi munkaidő 8 óra. A szokásos heti munkaidő meghosszab-
bítását kiegyenlítik: minden túlóra (60 perc) 105 perc pihenői-
dővel kerül kompenzálásra.

–  A leghosszabb napi munkaidő szinten 8 óra, de 9 óra 30 percig 
meghosszabbítható. A 8 órán felül teljesített munkaidő (min-
den 60 perc túlóra) „kiegészítő rendelkezésre állásként” 99 
perc pihenőidővel kerül kiegyenlítésre.

–  A munkaidő-beosztás 3 szolgálati ciklussal 5 munkanapra és 3 
pihenőnapra és 2 szolgálati ciklussal 5 munkanapra és 2 pihe-
nőnapra kerül kialakításra.

–  Az éves munkaidő 215 napot tesz ki, melyből 2 napot tovább-
képzésre és üzleti kommunikációra és/vagy üzembiztonságra 
kell felhasználni.

Javadalmazási rendszer
A javadalmazási rendszer egyszerűsödött, melyben csak a követ-
kező elemek szerepelnek: fix juttatás, pótlék és változó juttatá-
sok. A fix juttatások és pótlékok a korábban külön számolt bére-
lemeket is tartalmazzák. 

Országos szinten
A spanyol kormányfő egy sor gazdasági intézkedés bevezetését 
jelentette be, ezek között szerepelt az árufuvarozási tevékeny-
ségnek Renfe üzemtől történő elszakítása és egy új társaság lét-
rehozása. A SEMAF ezt az intézkedést nem tekintette megalapo-
zottnak, mivel a véleményük szerint az árufuvarozás kiválásával 
nem várható a vasúti árufuvarozás hatékonyságának megnöve-
kedése és az energiafelhasználás csökkenése, valamint az üveg-
házhatás mérséklése sem. 
A SEMAF sztrájk indításának lehetőségével reagált a tervezett 
intézkedésre. A spanyol Közlekedési Minisztérium tárgyalásokat 
kezdeményezett a SEMAF-fal, mely során a szakszervezet ismer-
tette észrevételeit, és az intézkedés teljes elutasításról tájékoz-
tatta a Minisztériumot. 
A tárgyalások során a Szakszervezetet biztosították arról, hogy 
nélkülük nem kerül sor semmilyen intézkedés meghozatalára. 
Létrehoztak egy fórumot, melynek feladata, hogy a tényleges 
helyzetet elemezze és a lehetséges alternatívákat megvizsgálja, 
hogy közös célként az árufuvarozás növekedése valóra váljon.

Szakszervezeti tevékenység
A SEMAF a szakszervezet belső szervezetét és működési rendjét 
tervezi megváltoztatni, melyre az vasút liberalizációja és az új va-
sútvállalatok létrejötte miatt van szükség. 
Ezen kívül szükségesnek látja a SEMAF vezetése, hogy új célo-
kat fogalmazzanak meg, melyek a jelenlegi helyzetnek is megfe-
lelnek, és melyek a mozdonyvezetői szakma további elismerésé-
hez vezetnek.
Ennek eléréséhez szükséges, hogy a szakszervezet a társadalom 
valamennyi területén láthatóbbá váljon. 
 K.L./K.L.

Beszámoló a Spanyol Mozdonyvezetők Szakszervezetétől 
(SEMAF)
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Ismét a szakközépiskolai évekről
Az elmúlt év elején foglalkoztunk a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósá-
ga Jogegységi Tanácsa által 2007. december 17-én hozott jogegységi hatá-
rozattal. Ezen, 4/2007. KPJE számon hozott döntés értelmében a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkáskép-
zést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi időt - a szakközépisko-
lák és a gyakorlati képzésben közreműködő vállalatok együttműködéséről, 
valamint a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzés egyes kérdéseiről 
szóló 1019/1976. (VI. 24.) MT határozat (továbbiakban: MT határozat) 12. e) 
pontja alapján - szolgálati időként kell figyelembe venni, de csak bizonyos 
együttes feltételek megléte esetén. Melyek is voltak ezek?
Egyrészt szakmunkásképzést folytató szakközépiskolát végzett az érin-
tett (ld. pl. az érettségi-képesítő bizonyítványt). Másrészt, az ilyen szak-
középiskolai tanulmányi időből kizárólag az 1977. január 1. és 1990. 
március 15. közötti időszakra eső tanulói jogviszonyban eltöltött idő is-
merhető el szolgálati időként, azzal a kitétellel, hogy az 1986. szeptem-
ber 1-jétől 1990. március 15-ig terjedő időszakra a tanulói idő csak 
annak ismerhető el, aki 1986. szeptember 1-jén már folyamatban lé-
vő tanulóidővel rendelkezett. Harmadrészt, a szakközépiskolákban folyó 
szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes ren-
delet (továbbiakban: Er.) 1. számú mellékletében és későbbi módosítá-
saiban szereplő szakmák valamelyikét szerezte meg az érintett. 
A továbbiakban is fenntartom azon véleményemet, hogy a versenyszféra 
munkavállalóira azonos módon alkalmazandók a jogegységi tanács ál-
tal hivatkozott normák. Egyetlen különbséget látok, nevezetesen a szol-
gálati idő megállapítása kizárólag az erre hatáskörrel felruházott nyugdíj-
megállapító szervek feladata, amelyhez a közigazgatási eljárást a lakhely 
szerinti regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell megindítani. 
Az elmúlt évben számos kolléga nyújtott be kérelmet az illetékes nyugdíji-
gazgatási szervekhez aziránt, hogy a szakmunkásképzést folytató szakkö-
zépiskolában eltöltött tanulmányi idejét szolgálati időként ismerjék el. Mi-
után ezeket a kérelmeket automatikusan elutasítják a nyugdíjbiztosítási 
igazgatóságok, ezért már több kolléga fordult bírósághoz jogorvoslatért. 

A bírósági eljárások folyamatban vannak, azonban egy ügyben már 
megszületett a jogerős ítélet, ennek értelmében a bíróság megváltoz-
tatta a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozatát úgy, hogy a felperes 
szakmunkásképzést folytató szakközépiskolában töltött tanulói jogvi-
szonyát szolgálati időnek minősítette. Az eljáró bíróság az ügyben irá-
nyadó jogszabályi rendelkezésekből, egyrészt azt a következtetést vonta 
le, hogy a szakmunkás tanulóviszonyban töltött idő szolgálati idő, illetve 
a szakmunkástanulók biztosítottak voltak, másrészt, a per tárgyát ké-
pező időszakban, törvényi felhatalmazás alapján a Minisztertanács ki-
terjeszthette a biztosítottak körét, és elrendelhette egyéb idők szolgálati 
időként történő beszámítását is. Így az eljáró bíróság álláspontja sze-
rint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény felhatalmazása 
alapján, az MT határozat 12. e) pontja értelmében a szakmunkáskép-
zést folytató szakközépiskolák tanulóinak társadalombiztosítási jogállá-
sa megegyezik a szakmunkás tanulókéval, következésképpen a szak-
munkásképzést folytató szakközépiskolákban tanulók tanulmányi ideje 
is – hasonlóan a szakmunkás tanulókéhoz – szolgálati időnek minősül. 
Figyelembe véve azt is, miszerint az Er. 1. számú mellékletében szere-
pel a felperes által megszerzett szakma, a bíróság arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy az 1981. és 1985. évek között szakmunkásképzést 
folytató szakközépiskolában töltött tanulmányi idő, szolgálati időnek mi-
nősül.
Ezen jogerős döntést, jogszabálysértésre hivatkozva - természetesen - 
megtámadta a nyugdíjbiztosítási igazgatóság, vagyis felülvizsgálati ké-
relmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz, amelyben még nem szüle-
tett döntés.
Azzal kapcsolatban nem szándékozom jóslásokba bocsátkozni, hogy a 
felülvizsgálati kérelmet milyen módon bírálja majd el a Legfelsőbb Bíró-
ság, miután ez hamarosan úgyis kiderül. Sokkal „ér-
dekesebb” eredményt hozhat a tárgyalt jogkérdésben 
az, hogy a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnökének a 
4/2007. KPJE számon hozott jogegységi határozatot 
megtámadó alkotmánybírósági beadványát miként fog-
ja elbírálni a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága.
 dr. Király György s.k.

Alapítványunk az év folyamán 
minden hónapban ülésezett. Ülé-
seink nyilvánosak, üléseink idő-
pontját általában ebben az új-
ságban is meghirdetjük, illetve a 
MOSZ honlapján olvasható. 2008 
év folyamán két alkalommal üdvö-
zölhettünk vendéget az ülésünkön. 
Összesen 298 támogatás iránti 
kérelmet vizsgáltunk meg, és dön-
töttünk ezekben az ügyekben.
Bevételeink az év folyamán a kö-
vetkezőképpen alakultak: fela-
jánlott adó 1%-a 10.023.077 Ft 
MÁV Trakció ZRt adománya 1mFt 
értékben és ehhez jön még a mű-
ködési számla kamatbevételei, és 
egy támogatói befizetés. Mindent 
összeadva kb. 11.5M Ft-ból gaz-
dálkodhattunk.
A támogatási kérelmekre – 288 
megalapozott kérelemre – kifizettünk 8 143eFt-ot. 
A rendelkezésünkre álló pénzösszeg elegendőnek 
bizonyul az eddigi gyakorlatnak megfelelő segé-
lyezésre. Megkérem a kollégákat, gondolják vé-
gig, a mozdonyvezetők 6%-a segítségért fordult 
hozzánk, minden 15. kollégánkon tudtunk az év 
folyamán segíteni. Ez a rendszer, valóban nyújt 

egy szociális vé-
dőhálót a rászoru-
ló mozdonyvezetők 
számára.
A „szokásos” tevé-
kenységen túl tá-
mogattunk tagcso-
portot sporteszköz 
beszerzésben, moz-
donyvezetők által 
működtetett sport-
kört tevékenysé-
gének segítése ér-
dekében, kollégát 
iskolai tanulmá-
nyainak elvégzése 
érdekében.
Az alapítványunk 
működését az év 

folyamán egy sokáig megválaszolatlan kérdés 
nehezítette. Több esetben felmerült, hogy az 
adószabályok szerint lehetséges-e a támoga-
tások szociális segélyként való kifizetése, és ez 
összhangban van-e az alapítvány céljaival, te-
vékenységével. Szakemberektől erre nagyrészt 
megnyugtató választ kaptunk 

A magyarországi civil szerveze-
tek, ha kis mértékben is, de erő-

södnek. Az önszerveződési lehetőség, a civil tár-
sadalom kiépülésének igénye, tudatossága maga 
után vonja azt, hogy egyre több szervezet gyűjti 
– pontosan az általuk preferált civil érdekek mar-
kánsabb megjelenítése érdekében - az adónk 
1%-át. Úgy gondoljuk, ha valaki talált maga szá-
mára vonzóbb célt felmutató civil szerveződést 
(alapítványt) és kedvezményezettként megjelöli 
azt, ám tegye. Itt azokhoz szólunk, akik adójuk 
1%-át nem ajánlják fel semmilyen célra sem. Tu-
datosuljon bennünk kollégák, hogy ez az alapít-
vány a miénk, ez tud hatékonyan segíteni, ha baj 
van. És az emelkedő felajánlások teszik lehetővé 
a támogatások növelését is.
Tehát, februárban, amikor nyilatkozni kell, hogy 
kinek kívánjuk adónk 1%-át adni gondoljatok a 
Mozdonyvezetők az egészséges és biztonsá-
gos életért alapítványra! 
A rendelkező nyilatkozatok, a borítékok és a kis 
reklámtárgyak a februári küldöttgyűlés alkalmá-
val elvihetők a MOSZ székházból.
A következő alapítványi ülést időpontja még 
nem ismert, várhatóan 2009. február közepén a 
MOSZ székházában tartjuk.
 Az alapítvány kuratóriuma nevében:

Tóth Ferenc Attila a kuratórium elnöke

Alapítványi hírek – visszatekintés 2008-ra.

1% 

Mozdonyvezetők 
a Biztonságos és egészséges 

életért alapítvány
adószám: 

18174432-1-42

tedd Meg aMi tőled telik!
kérJ akkor, Ha szÜkség van!
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területi hírek

Budapest Centrum 
Területünkön már folyamatban van a KSZ 1. számú módosításá-
nak életbeléptetése, viszont - értelmezési hibát feltételezve – nem 
a tárgyalások során kialakított közös akaratnak megfelelően alkal-
mazza azokat a munkáltató. E vitás esetek tárgyalásos rendezése 
már szintén zajlik a felső vezetéssel, remélhetőleg mihamarabb s 
feltétlen (legalább részünkről) megelégedéssel le is zárul.
Elkezdődött a helyi Érdekegyeztető Tanács életre hívása s ügy-
rendje is készül. Reméljük, hogy a tervszerű és folyamatos mun-
kakapcsolat – ami mindkét félnek közös érdeke – sikeresen elejét 
veheti a helyi konfliktusok kialakulásának, netán annak elmélyülé-
sének. Ennek keretében is elkezdjük majd a szolgálati órák szol-
gálati helyenkénti bontását is kiértékelni, mert érdekes helyi fo-
lyamatok indultak meg, amit a mostani statisztika 
elrejt.
Január 16-án tartotta Bp. Ferencváros tagcso-
portja a vezetőségi ülését, ahol többek között a 
fentiekről is tájékoztatást kaptak a résztvevők.

Csallos Tamás 
Budapest Centrum

Miskolc
Az elmúlt egy hónap eseményei közül, természetesen az alapbér-
emelés az, ami a legjobban foglalkoztatta a kollégákat. Üröm, az 
örömben – s amit nem is nagyon tudtunk elfogadni –, hogy a munka-
közi szünet nem része a munkaidőnek. A nagyon jó béremelésünk 
mellé társul ez a negatív elem. Reméljük, hogy e téma körül is ha-
marosan rendeződni fognak a körülmények megnyugtató módon. 
A 2009-es év első Helyi Érdekegyeztető Tanácsán, meghallattuk 
Kósa Zoltán Úr 2008-ról szóló gazdasági beszámolóját. A tava-
lyi évet pozitív eredménnyel zárta cégünk. A pozitív eredmény-
hez a miskolci terület is jócskán hozzájárult. Megtudhattuk, hogy 
a mozdonyvezetői produktív óra hálózati szinten 43,9%, viszont 
Miskolcon ezt sikerült „túlszárnyalni”, ugyanis a mi „eredményünk” 
49,49%, amely a legmagasabb hálózati szinten. Amit eddig csak 
éreztünk, most már tudjuk is. No de a viccet félre téve, ami már 
nem vicc, a cél a hálózati szint 50% elérése! Az eddigi tapaszta-
lataink alapján, nálunk ezt el is fogják érni. Az viszont igaz, hogy „a 
miénken, már nem tudnak sokat csavarni”.
Január 12-én tartotta a miskolci tagcsoportunk első ülését idén. 
A testületi ülésen értékeltük a 2009-re szóló megállapodásokat, 
megbeszéltük éves teendőinket, s egy kooptálásra is sor került, 
mert Bene Lajos tisztségviselőnk – aki küldöttünk, és pénztáro-
sunk volt – lemondott a tagcsoportnál betöltött tisztségeiről. A 
testületbe Vas István került kooptálásra, küldöttnek, pedig Deme-
ter Ferencet választottuk.

Január 17-én került megrende-
zésre Szerencsen a XI. Vasu-
tas Teremtorna. A versenyen 11 
csapat vett részt, idén első al-
kalommal nem csak a területünk 
vasutas csapatai küzdöttek egy-
mással, hanem meghívást ka-
pott a Záhonyiak MOSZ csapata. 
A tornát idén a MOSZ MSKOLC I. 
csapata nyerte. A 

hosszú évek hagyományaihoz híven, idén is színvo-
nalas, jó mérkőzéseket láthattunk. A rendezésért 
és a finom ebédért köszönet többek között Szabó 
Zoltán Úrnak, a szerencsi tagcsoport vezetőjének. 
Jövőre folytatjuk. Laczai Lajos 

Miskolc

Szombathely
December végén, január elején a kollégák megismerték a TRAK-
CIÓ-val kötött megállapodásokat.
A nagy többség megelégedéssel fogadta, de természetesen kivé-
telek mindig vannak. A felvigyázók pozitívín értékelték a rájuk vo-
natkozó bérmegállapodást. A KSZ-ben a munkaközi szünettel, an-
nak kiadásával kapcsolatban viszont problémák merülnek föl. Azt 
tanácsoltuk a kollégáknak, mindenki írja be, ha a kijelölt időben 
nem tudta kivenni. Most a munkáltató kezd hivatkozni a KSZ 44. 
§ utolsó mondatára, amiben hivatkoznak rendkívüli technológiai 
okra, ha a kijelölt időben nem vehető ki az mksz.
Az, hogy a vasút nem tudja betartani a menetrendet az nem rend-
kívüli esemény. Megszokott dolog, sőt már furcsa is lenne, ha a 
vonatok aszerint közlekednének.
Problémát jelentenek a személyzeti fordulók, amik állandó válto-
zás alatt vannak és nehezen követhetők.
Most zajlanak a TRAKCIÓ-val a KSZ értelmezési tárgyalások. 
Ezért a kollégáktól egy kis türelmet kérünk, nehogy elébe men-
jünk a dolgoknak.
Valószínű minden nyitott kérdésre megnyugtató válasz kapunk, 
mire ez a lap megjelenik.
Természetesen területi szinten is folynak egyeztetések.
Szombathely területen, a decemberben hirtelen elhunyt Sebes-
tyén Ferenc ÜT elnök helyett január 19-én Hor-
váth György úr kapta az elnökségre a bizalmat.
Január 17-én Celldömölkön tartottuk a hagyo-
mányos nyugdíjas búcsúztatót, ahol négy kollé-
gát köszöntöttünk ebből az alkalomból.  

Lóránt Imre 
Szombathely

Szeged
Új év, új remények, új megállapodások. Mondhatni úgy is, hogy jól 
kezdődött a 2009-es év a mozdonyvezetők számára. Szinte teljes 
körű megállapodás, foglalkoztatás, KSZ módosítás és nem utolsó 
sorban bérmegállapodás. Nincs is ezzel semmi gond, hiszen így len-
ne ez rendjén. Mi MOSZ tisztségviselők rögtön az év első heteiben 
elkezdtük fórumokon, a megállapodásokat értelmezni, magyarázni, 
megbeszélni a kollégákkal a változásokat. Ilyen gondolatok jegyében 
zajlott január 7-én, talán az év első fóruma Vésztőn. A kis létszá-
mú tagcsoportból meglepő módon sokan jelentek meg, nagy volt az 
érdeklődés. Ez köszönhető a megállapodásoknak, illetve a mindig 
nagy vitákat gerjesztő „személyzeti forduló” módosításának. A mó-
dosítást jelen esetben a munkaközi szünet okozta. A KSZ ezen pa-
ragrafusának változása felszabadította a gondolatokat mindkét ol-
dal gondolkodói fejében. Mi mozdonyvezetők is úgy gondoltuk, hogy 
rögtön megváltozik a világ, s a harminc éve szinte változatlan kö-
rülményeink máról hónapra megváltoznak. A „másik oldal” még na-
gyobbat gondolt, mondhatni úgy is, hogy átesett a ló túlsó oldalá-
ra! Megjött az étvágya, – a miénk, meg kezd elmenni! Gondolok itt 
azon javaslataikra, amivel előrukkoltak január közepén. Ebbe a röp-
ke húsz percbe nem is gondoltam volna, hogy mi minden belefér. 
Lehet, hogy tévedtem, s nem ismerem eléggé a gondolkodókat. 
Mifelénk ugyanis az a szokás, ha dolgozunk, akkor dolgozunk, ha 
meg eszünk, akkor meg eszünk! Nem keverjük a kettőt, ja és nem 
szoktuk megszakítani az ebédet. Az első és a második fogás között 
nem illik nagyobb szünetet tartani, mert „kihűl” az étel, s elmegy 
az étvágy! A pihenésről már nem is beszélünk, hiszen az egy má-
sik műfaj, aminek megvannak a sajátosságai. Remélem, mire ezek 
a sorok megjelennek, letisztul a kép, s kitisztulnak a fejek.  Minden-
ki tudomásul veszi, hogy emberek vagyunk mi mozdonyvezetők is, 
bármennyire nem akarják egyesek elfogadni, s nem robotok. Jo-
gunk van nekünk is a nyugodt, zavartalan étkezéshez, mint minden-

Területi hírek
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k ki másnak. Hiszen a gondolkodók sem étkeznek az egyeztetések, a 
tárgyalások, a jegyzőkönyvezések közepette, illetve két falat között. 
Akkor velünk sem kellene egyéb tevékenységeket végeztetni, mert 
el talál menni az étvágyunk. Az éhes ember pedig mogorva is tud 
lenni! Mindezek után mindenkinek jó étvágyat kívánok! 
A szegedi tagcsoport küldötteinél változás történt. Komocsin 
István Kollégánkat, aki nyugdíjba vonult, Balogh 
György váltotta fel. Nyugdíjas Kollégánknak jó 
egészséget kívánunk, megköszönve eddigi munká-
ját, utódjának meg sok sikert az elkövetkezendő 
évek szakszervezeti munkájához.

Baráth Géza 
Szeged

Debrecen-Kelet
A 2009-es év kezdetét vegyes kettősség jellemezte területünkön. 
A kollégák örültek a megfelelő mértékű bérfejlesztésnek, ugyan-
akkor nem tudják pontosan, hogy milyen formában kerül kiadásra 
a munkaközi szünet. 
Örültek a foglalkoztatási megállapodásnak (foglalkoztatási bizton-
ság), ugyanakkor a „közlekedés biztonságosságának veszélyezte-
tése” miatt többen figyelmeztetést kaptak a munkáltatótól.
Amire e sorok nyomtatásba kerülnek és az újság hasábjain olvas-
ható lesz, valószínűleg megoldódik az első pontban felvetett kér-
dés, és le lesz szabályozva valamilyen formában. A második pont-
ban leírt dologhoz a következő sorokat fűzném hozzá.  
Tudjuk, hogy a Biztonsági Igazgatóság akarata szerint, átfogó elle-
nőrzéseket kellett és kell végrehajtani a vontatási utazók körében. 
Úgy gondolja a nevezett testület, hogy ezeknek az ellenőrzéseknek a 
nyomán - no meg a biztonsági fórumokat követően - megszűnnek a 
szabálytalanságok és a későbbiekben baleset nélküli, paradicsomi kö-
rülmények fognak uralkodni a MÁV égisze alatt. Utópisztikus jelzővel 
nem akartam illetni az intézkedést, de ha már egyszer leírtam.....
Sokkal érdekesebb számomra az a megállapítás, hogy ha valaki 
nem állította ki a km szalagot a hatályos utasítások szerint, vagy 
nem minden esetben kezelte a „menet/tolatás” kapcsolót, akkor 
veszélyeztette a közlekedés biztonságosságát?
Hogyan, kérdezem én? A már leközlekedett vonatot a regisztrá-
tum kidolgozása során elkövetett hiányosságok okán hogyan ve-
szélyeztette? Miként alakult ki balesetveszélyes helyzet attól, hogy 
valaki nem írta rá a szalag belső oldalára a megfelelő adatokat? 
Ha egy adott állomáson minden vágány és váltó 10 km/h-val járha-
tó és a vonat érkezése után körüljár, vagy félreáll és eközben a mű-
velet közben nem kapcsolt át tolatási üzemmódba, viszont az alkal-
mazható sebességet (10 km/h) nem lépte túl mit veszélyeztetett? 
A vezetőálláson világító „T” betű megvéd a balesettel szemben?
Úgy gondolom, hogy a hatóságnak való megfelelés okán olyan sze-
mélyeket is megrovással illettek, akik sem közvetve, sem közvet-
lenül nem veszélyeztették a vasúti közlekedés biztonságosságát. 
Azt értem, hogy ha valami elő van írva azt be kell tartani, de ta-
lán nem ártana mérlegelni azt sem, hogy a bizonyos mulasztással 
milyen veszélyeket idézhetett volna elő a „szabályokat megszegő” 
dolgozó. Szerintem a munkáltatónak és adott esetben megbí-
zottjainak is rendelkeznie kellene saját „énnel” és bizonyos eset-
ben tekintélyt is növelhet a szakmaiatlan rendelkezés végre nem-, 
vagy másképpen való végrehajtása! Arról is meg vagyok győződve, 
hogy a vizsgálat nem volt alapos és nem tárták fel az összes kö-
rülményt egy-egy felelősségre vonás tekintetében. 
Még valami az intézkedést hozóknak. Egy baleset tekintetében ho-
zott kollektív felelősségre vonás rendszere nem biztos, hogy meg-
felelő eszköz a rend helyreállítására! Ha vannak hiányosságok és a 
vizsgálat ezt felfedi, akkor ott kell foltozni a lyukat ahol keletkezett. 
Legutoljára még valami. Szívesen látnánk a MÁV Zrt. sajtójában 
egy olyan statisztikát, ahol azt írnák le, hogy a mozdonyvezető 

szabályosan, nagy odafigyeléssel, körültekintően végezte munká-
ját, és így a mások által okozott szabálytalanságok miatt (közút, 
vasút) nem keletkezett baleset, mert azt a mozdonyvezető meg-
akadályozta! Ez többször előfordul, csak nincs hírértéke. Persze 
biztosan arra hivatkoznának, hogy ez a kötelességünk, ami igaz 
is, de kitudja, hogy hány ilyen eset van évente? 
Napvilágra meg azért nem kerül sokszor, mert a 
vontatási utazó, a mások egzisztenciájának meg-
őrzése miatt nem szól senkinek, csak némán to-
vábbhajt várva a következő elhárítandó akadályt.

Gyüre Ferenc 
Debrecen-Kelet

PÉCS
Valami beindult a feladatok ésszerű elosztásában a „TRAKCIÓ”-nál és 
mint minden új dolog, különböző véleményeket, reakciókat és indula-
tokat kelt. December hónap az új jármű kiszolgálásával telt, a janu-
ár e feladat átcsoportosításának lehetőségétől volt hangos. Ki viszi, 
hogy viszi, miért Ők viszik és a végén minden maradt a régiek szerint. 
A BV-t továbbra is a dombóvári kollégák szolgálják ki. Sajnos az indu-
latok keltésében a másik lehetséges kiszolgáló nagykanizsai tagcso-
port egyes tisztségviselői is partnerei voltak a munkáltatónak.
Számomra nem új keletű a módszer, hisz régóta tudom, hogy a 
mozdonyvezetőket két dologgal lehet megosztani: „pénz” és „for-
da”. Mivel a bértábla a munkáltatónak nem ad lehetőséget a pénz-
zel történő megosztásra így a fordákkal próbálkozik, és mindig 
talál sorainkból olyan személyt, sajnos tisztségviselőt is, aki ráha-
rap a csalira. Ebben az esetben is így történt. Részemről semmi 
kifogás nincs a feladat átvételével kapcsolatban, mivel nekik kell 
majd meggyőzni a munkatársaikat, akik többségében nem hob-
by-mozdonyvezetők, hogy miért kell megint eggyel többször éjje-
lek-éjjelén szolgálatot kezdeni, illetve befejezni.
A beírói pletykák arról is szólnak, 
hogy IC vonattal, vezérlő-kocsis 
üzemmódba Miskolcig fogunk jár-
ni, illetve a bátaszéki kollegáknak 
„UZSGYI” típus ismeretet kell meg-
szerezniük. Hivatalosan természe-
tesen nagy a csend, de sajnos ré-
gi tapasztalatom, hogy nem „zörög 
a haraszt…”. Nagy tisztelettel előre 
bejelentem, hogy kollegáimnak a há-
ta közepére sem hiányzik a feladat, 
hogy egy szolgálatban 750 km-t fo-
rogjon alattuk a kerék. Próbálom 
optimistán kezelni a körülményeket, de sajna, ha mindez valóság-
gá válik meg kell állapítanom, hogy a „TRAKCIÓ” elindult a raciona-
litás útján. Minden körülményt mérlegelve (technológiai idők, mun-
kaközi szünet kiadása, stb…) a feladat 12 órán belül megoldható.
Részemről és a területen a tisztségviselők többségénél nem okoznak 
gondot az új kihívások, mivel a téli hónapok feladathiányos terheletlen-
sége (típus és vonalismereti utak) munkát ad a kollegáknak. A leírtak-
hoz csak annyit, hogy a régióban hála Istennek több a meg élhetőségét 
kereső mozdonyvezető, mint a hobby- masiniszta és bízom benne, 
hogy ez így is marad, hisz a mozdonyvezetés nem hobby, hanem  

HIVATÁS.
„Rövid ünnepség 
keretében a nagy-
kanizsai tagcso-
port elbúcsúztatta 
a 2008-ban nyug-
díjba vonult tagjait.” 
 Dörnyei Szilárd

Pécs

„Didereg és fázik, talán 
még ő sem tudja  
mi lesz…”



2009. február 9

Hannoverben

A Német Mozdonyvezetők Szakszerve-
zetének Hannoveri Tagcsoportja ven-
dégeként 2009. november közepén 
öt napot töltöttünk Németországban 
a MOSZ Keleti Tagcsoport képvisele-
tében.
A két tagcsoport 2008-ban kötött 
partnerségi, tagcsoporti szintű megál-
lapodást, amelynek értelmében min-
den évben 2 alkalommal személyesen 
is találkozunk és vendégül látjuk egy-
mást. Az első találkozóra még 2008. 
áprilisban került sor Budapesten, a 
felek ezúttal a szászok földjén talál-
koztak. Öten indultunk neki a hosszú 

vonatozásnak de előtte gondosan összeállí-
tottuk az ajándékok listáját, amelyen hunga-
ricumok és MOSZ ajándéktárgyak szerepel-
tek, de MÁV-os pólóval is „kedveskedtünk”.
Budapest Keletiből indultunk az EC 42.sz. 
vonattal. Hegyeshalomig utunk szó szerint 
nem volt zökkenőmentes mert az EVM be-
rendezés sajátosságaival most ismerkedő 
Taurus típusismeretes kollégák néhányszor 
majdnem megtréfáltak minket. Erősen kel-
lett figyelnünk nehogy a Tokaji a nadrágunk-
ra boruljon. A határt elhagyva még a vonat 
futása is megváltozott, egyszerűen meg-
szűnt a zakatolás, hamarosan Bécsbe ér-
keztünk. Onnan az ICE 26-al indultunk. Idő-
ben megjött a szerelvény, sikerült néhány 
fotót készíteni a Westbahnof életéről. A fő-
pályaudvaron az utastér felújítása zajlik, ami 
a vadonatúj központi átmenő állomás építé-
sének kezdeti része. A korszerű központi pá-
lyaudvar – ami a Nyugati és Déli között lesz 
– átadása után a West megmarad a nem-
zetközi és távolsági vonatok fogadására. A 
tervek 2015-ös átadásról szólnak.   Az uta-
zás hamar telt pedig 1000 km-nél is többet 
tettünk meg, de a 200-250 km-es tempó-
val gyorsan fogytak a méterek. Közben lát-
tuk, hogy az osztrák „nyugati vonalon” Bécs 
és Linz valamint Passau között tovább épí-
tik, korszerűsítik a pályát, s közben gőzerő-

vel folyik a Bécsi elővárosi 
hálózat fejlesztése is. Ami 
szembetűnő volt az uta-
zás komfortján túl, hogy so-
kan, és az üzletemberek is 
a vonatot választják a köz-
lekedésre. Ja, ahol 200-as 
sebesség mellett még dol-
gozni is lehet! A Würzburgi 
átszállás után lassan besö-
tétedett így alig érzékeltük, 
hogy kis túlzással többet 
ment a vonat alagútban, 
mint a felszínen.

Vendéglátónk tagcsoportvezetője Jan Manf-
ras elénk jött Kasselbe, onnan már a büfé 
kocsit vettük szemügyre. Hannover főpá-
lyaudvarra pontosan érkeztünk, nézelődés-
re ekkor nem jutott 
idő, ment az S Bahn a 
szállásra. Kvártélyunk 
egy családi panzióban 
volt, mint kiderült ez 
a hannoveri kollégák 
törzshelye. Itt tartják 
rendezvényeiket, itt 
jönnek össze megbe-
szélésre, egy kis ün-
nepségre. Finom va-
csorával, habos sörrel 
vártak minket, amit a kölcsönös köszönté-
sek után el is fogyasztottunk. Ismertették 
a tervezett programokat, majd beszélget-
tünk egy keveset a lefekvés előtt. Másnap-
ra húzós nap ígérkezett szükség volt a pi-
henésre.
Az a péntek hosszúra is nyúlt de ne szalad-
junk annyira előre. A hannoveri főpályaudva-
ron kezdtünk, megnéztük a mozdonyvezetők 
beíróját, mindenhol tisztaság, rendezettség 
és kedves kollégák fogadtak. Utána a pero-
nok felé vettük az irányt, fotóztunk, vártuk az 
ICE 676 érkezését. Jöttek-mentek a vonatok 
és az emberek, a főpályaudvaron napon-

ta 700 (hétszáz) zug közlekedik.  
Az állomásépület egyike a legim-
pozánsabbaknak Németország-
ban, 3 szinten üzletek, vendéglá-
tóhelyek, igazi város a városban. 
Erre teljesen igaz a DB szlogenje: 
ahol a pályaudvar található ott van 
a város központja.
Közben megjött a vonatunk, német 
kollégánk és barátunk Ralf Gilden-
meister oktató, kiképző mozdony-
vezető vezetésével felkapaszkod-
tunk a vezetőállásra. Hamburgba 
utaztunk. Ralf jogosultságánál fog-
va leváltotta az addigi kollégáját, 
aki el is ment a kocsiba s csak 

Hamburgban jött előre ahol visszavette az 
ICE vezetését. Addig a mi kezünkben és az 
LZB felügyeletében volt a vonat. Köszönhe-
tően a Taurus típusismeretünknek meg a Si-
emens járművek egységes vezetőállásának, 
könnyen ment a 676-os vezetése. Közben 
sok mindenről folyt a szó, az ottani vonatbe-
folyásoló rendszertől kezdve az un. okos te-
lefonokig és a DB-nél bekövetkezett vasúti 
szerencsétlenségekig. Ennek az adta az ak-
tualitását, hogy ezen a szakaszon találha-
tó Eschede ahol a pálya mellett emlékpark 
emlékeztet az 1998-as baleset 101 áldoza-
tára, akik a német vasút „Titanicja” az ICE 
884 járatán utaztak.
Visszatérve a PDA telefonokra.  2008-ban  
a kísérleti üzemet követően a DB  hálóza-
ton a mozdonyvezetőket ellátták ilyen ké-

szülékekkel és azó-
ta a lokführerek, 
amikor a vasúti jár-
művek felügyele-
tét megkezdik köte-
lesek egy központi 
szerverre feljelent-
kezni  kódszámuk 
felírásával. Ilyenkor 
a vontszám mega-
dásával egyértelmű-
en és gyorsan lehet 

információhoz jutni, közleményeket eljut-
tatni. A német kollégák, ha szeretnék tud-
ni egy adott vonat késik-e a hálózaton, elég, 
ha a vonat számát hívják, nem kell tudni-
uk a mozdonyvezető nevét. Természetesen 
ez igaz a pályafelügyeletet ellátó irányítókra 
is. Amint a német kollégák befejezik szolgá-
latukat, ki kell jelentkezniük. A váltás a jár-
műveken kb. annyi ideig tart, amíg én ezt a 
pár sort erről leírtam. A telefonnal magánhí-
vásokat is lebonyolíthatnak ennek költségei 
persze őket terhelik.
Kérdeztem Ralfot az ETCS-ről. „Az még csak 
a jövő” – mondta erre. Náluk a legmaga-

5 Nap a paradicsomban, 
avagy Keletis mozdonyvezetők Hannoverben vendégeskedtek.
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sabb szintű műholdas vonatfelügyelet kerül majd kiépítésre, ezért 
válaszolt így. Bezzeg nálunk…
A 167 kilométert 1 óra alatt letekertük, Hamburg főpályaudvaron 
leszálltunk várt minket a GDL Nord (Északi terület) vezetője. Az ál-
lomástól 3 percre bérelt irodában 2 jogász és 1 titkárnő segítségé-
vel látja el 6000! (hatezer) kolléga képviseletét, intézi ügyes-bajos 
dolgait. 
A szokásos bemutatkozó szavakon túl természetesen az elmarad-
hatatlan kávé, narancslé és sütemény is dukált. Az eszmecserén 
főleg a gázolást követő rehabilitáció és a szakszervezet munkája 
volt terítéken. Partnerünk megdöbbenve vette tudomásul mennyi-
re gyermekcipőben jár nálunk a mozdonyvezetők traumás eseteinek 
kezelése. Míg Németországban automatikusan és az események 
bekövetkeztekor pszichológus segít és kötelező a pihenés, nálunk 
a pszichológus inkább a hosszú munkaképtelenség és elrettentés 
okán kerül szóba.
Persze tudom a Trakció 
munkatársai dolgoznak 
a szabályok kimunkálá-
sában.
Szó esett még a ma-
gántársaságok szerepé-
ről a fuvarozásban. Né-
methonban 400 vasúti 
társaság versenyez. El-
mondtuk, hogy nálunk 
a magán vasúttársasá-
gok tulajdonosai, veze-
tői nem veszik jó néven 
(udvarias megfogalma-
zás) mozdonyvezetőik szakszerve-
zeti tagságát. Odakint ez sem okoz 
gondot. Alkotmányos alapjog csak 
úgy mint itthon, csak ott a jogkö-
vetés a mindennapok része.
Örömmel vettem, hogy ott is a 
Signal Biztosító látja el a kollégák 
védelmét.
„Viszlát holnap” – köszöntünk el 
egymástól, hisz mindannyian meg-
hívottak voltunk a hannoveri tag-
csoport szombati gálaestjére.
Visszasétáltunk az állomásra majd elővárosi vonattal az ICE bázisra 
mentünk. Itt a becsekkolás után megebédeltünk utána irány a mű-
helycsarnok. 400 méter hosszú ahol egyszerre 7 vágányon vizsgál-
ják, szervizelik az ICE 1-eseket (BR 401). A vizsgálatokra, javításokra 
1 óra jut, ebbe a forgóvázcserének is bele kell férnie. A kommuni-
káció fejlettsége lehetővé teszi hogy a mérnökök, technikusok infor-
mációt kapnak a vizsgálandó járművekről már akkor mikor a bázis-
ra közelednek. A csarnokba saját lábon mennek be a motorvonatok 
és a karbantartást követően sem kell „tartalék”. Minden munkafo-
lyamat dokumentált és az egyéni felelősségen is múlik, valamennyi 
munkatárs aláírásával jegyzi az elvégzett feladatot. Fontos a pontos-
ság, percre tervezett az egy-
ségek cseréje a műhelyben. 
Németországban még 3 ha-
sonló bázis található. A mű-
hely után még körülnéztünk 
a telephelyen, egy Diesel 
ICE-re is felkapaszkodtunk. 
200 km/h a végsebessége, 
Dániába biztosít összekötte-
tést. A bázis egyébként egy 
rendező pályaudvar helyére 

épült, pótlására hozták létre Hamburg–Machen rendezőt, amely a 
legnagyobb Németországban. Naponta több mint 300 konténervo-
nat indul innen Európába, ez 13300 konténert jelent.
A vasúti szakmai programot lassan befejezve természetesen megint 
vonattal, ezúttal a kikötőbe utaztunk. Várt minket egy eléggé felkor-
bácsolt Elba egy kellően kicsi városnéző hajóval. Szóval elkelt volna 
egy schnaps. Helyette egy emlékezetes hajókázás jutott a csator-
nákban, igazi Hanza épületek között, majd a különböző dokkokat és 
átrakókat, hajójavítókat is megnéztük. A hajós kapitány igazán ele-
mében volt, már besötétedett mire véget ért a műsor. Elképesztő 
méretek, hihetetlen mennyiségű áru és sűrű hajóforgalom jellemzi a 
hamburgi torkolatot. A parton szintén élénk az élet, a barátságtalan 
időben is sokan nézelődnek.
Még egy érdekesség maradt, ez pedig az Elba alagút. 426 méter 
hosszú a két alagút a folyó alatt, ami összeköti a hamburgi városré-
szeket. 1911-ben adták át a forgalomnak, autós lifttel lehet behaj-

tani, viszonylag kevés gépkocsi közlekedett benne mi-
kor ott voltunk.
Visszaúton Hamburg-Altonára utaztunk, onnan indult 
a gyorsvonat Hannoverbe. A forgatókönyv majdnem 
ugyanaz volt, mint reggel csak ICE helyett E 101-est 
vezettünk és néhányszor meg kellett állni, vonatunk az 
IC 2173 volt. A 200-as sebesség mellett hamar feltűn-
tek Hannover fényei és itt-ott már futball szurkolókat is 
láttunk. Mert ezen emlékezetes napon még várt ránk 
egy Bundesliga meccs az arénában Husztival, aki vi-
tathatatlanul a legnépszerűbb labdarúgók egyike. Előt-
te beültünk egy kellemes helyre, sörrel melegítettünk 

majd sétálva tettük meg az utat a stadionig, 
ami egy park közepén, a város szívében van, 
sokan gyalog és bringával járnak mérkőzésre.  
A hangulat, a pálya nagyszerű, a meccs fe-
lejthető volt. A Bochum egy ponttal távozott, 
de ez nem nyomta rá a bélyegét a jókedvre. 
Erről mi is meggyőződtünk hazafelé tartva és 
vacsora közben is. Már éjfélre járt mire ágy-
ba kerültünk.
Az éjszaka megint rövidre sikerült, a reggeli-
nél egy másik kollégával ismerkedtünk meg 
aki a városnézésben volt kalauzunk. Ő pró-
ba-mozdonyvezető, az új járművek és fejlesz-
tések tesztelése a feladata. És nagy bringás. 

Pár éve eladta autóját, azt mondja kerékpárral és vonattal minden-
hová el lehet jutni és még egészséges is. A szokásos vonatozás után 
hamar a főpályaudvarra értünk. Itt az Ernst August szobornál, ami 
egy Hannoveri találkozási pont is egyben, vette kezdetét a városi tú-
ra. Sajnos terjedelmi okai  vannak, hogy mind az amit láttunk papír-
ra vessem. Elég legyen talán annyi, hogy igazi nyugodt mégis a ré-
git és újat ötvöző város, ahol az emberek igazán jól érzik magukat. 
Nyitottság, udvariasság tapasztalható mindenütt. A városnézés egy 
sörfőzdében ért véget ahol megnéztük, hogy lesz az árpából sör. 
Utána persze meg is ízleltük és valljuk be, finom volt.
Még sok időnk maradt az esti mulatságig, úgyhogy megvettük az 

ajándékokat a szeretteinknek, ezután visszamentünk a szál-
lásra. A program 18.00-kor kezdődött. A Hannoveri Tagcso-
port szokásos évi rendezvényén voltunk vendégek, ahol a 
tagcsoportvezető beszámolt a végzett munkáról, a progra-
mokról és megemlítette a terveket is. Ilyenkor adják át a 25, 
50, 60 éve szakszervezeti tagoknak az ajándékokat és a ki-
tűzőket. Minket is a közönség elé kértek ahol bemutattak és 
tiszteletbeli német mozdonyvezetővé fogadtak az előző na-
pi vezetésünk okán. Nyakkendő lett a jutalmunk, enyhe cél-
zásként, hogy csak én viseltem a gálaesten (?!). Kezdetét 
vette a mulatozás, egy-egy betétszámmal színesítve. Hol 
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a vadnyugaton, hol Bajorországban jártunk. A finom falatok 
és a friss nedűk gyorsan hangulatba hoztak mindenkit. Kö-
zös éneklés, táncolás, 
beszélgetés és csúcs-
pontként a magyar pá-
linka. Hajnalban feküd-
tünk le. 
Hogy milyen jól sikerült 
az előző este, azt abból 
is lemérhettük, hogy 
nem találtuk a pan-
zió tulajdonosát, aki a 
reggeliért felelt. Aztán 
meg oldódott ez is, nagyot reggeliztünk, siettünk a vonatra. A fő-
pályaudvarról ezúttal a Harz hegységbe kirándultunk, a Diesel mo-
torvonatot barátunk Uwe vezette. Volna. Mi kerültünk a menetsza-
bályozó mögé, és annak ellenére, hogy egy szakvizsgások vagyunk 
gond nélkül uraltuk a gépet. A vezetőállás szinte teljesen olyan volt, 
mint bármelyik másik járművön, talán csak a műszerek tértek el. Pil-
lanatok alatt elértük az utazó sebességet, ez hol 140, hol 160 km/h 
volt, a kocsiszekrény ívbeálló technikával készült. Időnként a hullám-
vasúton éreztük magunkat. Uwe megemlítette, hogy az utasok kö-
zül néha rosszul is érzik magukat néhányan. Hát minket itthon nem 
ezért kap el a szédülés.
Ezen a járművön is mű-
ködik az elektronikus me-
netrend, áttekinthető és 
könnyen kezelhető.
Hamar egyvágányú, ala-
ki jelzős pályára értünk 
de itt is volt PZB (pont-
szerű vonatbefolyáso-
ló rendszer), és a tempó 
nem csökkent, inkább a 
pálya vonalvezetése vált 
egyre merészebbé. Kö-
zel voltunk a hegyekhez, 
aztán Wernigerode állo-

máson le is szálltunk. Itt 
egy keskeny nyomközű, 
1000 mm-es gőzmozdo-
nyos vasút üzemel a hoz-
závaló fűtőházzal együtt.
A magántársaság képvi-
selője mutatta be nekünk 
a depót, a gőzösöket, ko-
csikat majd felhangzott a 
HSB 99 7232-4 pálya-

számú gőzmozdony hangja. Méltóságteljesen, büszkén járt be az 
állomásra. Szerencsére a vonatjegyek már a kezünkben voltak, így 
volt idő megcsodálni a mozdonyt. 7 kocsit húzott, mi 238 méterről 
540 méterre kapaszkodtunk fel vele, de a végállomása 1125 mé-
teren van. Nem kis teljesítmény. Annak ellenére, hogy a HSB képvi-
selője is megemlítette, hogy kevés központi támogatást kapnak, ez 
egyáltalán nem érződött. A gőzmozdonyt, a kocsikat, az állomáso-
kat és a vasúti pályát is kifogástalan állapotban találtuk.  A vonaton 
mozgó büfé is üzemelt, amit a jegyvizsgáló vitt. A hűvös időben épp 
jókor jött egy schluck.
Odafönt megebédeltünk, megköszöntük a házigazdák mindenre ki-
terjedő figyelmességét és ígéretet tettünk a kapcsolatok folytatásá-
ra.  A lefelé menet szintén emlékezetes marad, a kanyargó, alagu-
takkal színesített vonatozásról remek fotók és felvételek készülte. A 
kisvárosban, ami a volt NDK területén fekszik, nyoma sincs az elő-

ző rendszernek. Patinás régi pol-
gárházak között sétáltunk, jutott 
idő a beszélgetésre is. Hannoverbe 
visszaúton ismét szakmáztunk egy 
keveset. A diesel járművek üzema-
nyag kiszereléséről és a ruha ellá-
tásról meg az éves vizsgákról be-
szélgettünk.  A ruha érdekesebb. 
Évente a mozdonyvezetők 190 Eu-
rót költhetnek ruházatra, ebből 20 

Eurót nekik kell fizetni.  A rendelés interneten történik, az árut ház-
hoz szállítják. A ruhák jó minőségűek és tartósak. S vannak olyan 
darabok, amit csak ők viselnek, így egyértelműen azonosíthatóak, 
és ez fontos a számukra. Az éves vizsga a nagysebességű vonatot 
vezetőknek tényleg éves vizsga. Évenként szimulátoron és kérdések 
formájában méretnek meg. A 3 órás vizsgák alkalmával számítógé-
pes ismeretekről is számot kell adniuk. Ha valaki nem felel meg, 
még aznap javíthat, ha ez sem eredményes, akkor mozdonyvezetői 
alapvizsga a jutalom (?). Az elővárosi forgalomban résztvevő kollé-
gák, akik nem mennek 160 km/h-nál gyorsabban 3 évente izgulhat-
nak és nem kell számítógépes ismereteket tanulniuk. 
Gyorsan eltelt az út, Hannoverben találkoztam egy régebbi német 
mozdonyvezető barátommal Uwe Richterrel aki ma már egy ma-

gánvasút a MEV lokführere és épp képzésre uta-
zott Északra. Az estét közösen egy Bajor sörözőben 
töltöttük, itt volt mód Hannoveri barátaink és Uwe 
közt egy kis eszmecserébe a DB és a MEV dolgai-
ról, különbségeiről.
Vacsora után a szálláson folytattuk a beszélgetést 
készültünk a holnapi hazautazásra. Sok szép aján-
dékot és megannyi életre szóló emléket hozott ez 
a 4 nap, amit kollégáinkkal töltöttünk. Bepillantást 
nyertünk egy fejlett, korszerűen működő vasút éle-
tébe, megismertük német társaink munkájának 
egy részét, tapasztalatot gyűjtöttünk vizsgáztatá-
sukról, járműveikről. Kirándultunk e sokszínű or-
szágban, éreztük a vasút lüktetését, ritmusát.
Hitet tettünk amellett, hogy az ilyen partnerkapcso-
latoknak van jövője, mert mindkét oldal őszinteség-

gel és kíváncsisággal fordul a másik felé, s mert nekünk van mit és 
hogyan tanulnunk.
 A reggelit követően kicsit fájó szívvel mentünk a pályaudvarra. Ott 
még bedobtunk egy kávét és vártuk a vonat érkezését. Házigazdáink 
csomagot készítettek az útra, hogy semmire ne legyen gondunk. Az 
ICE 785 pontosan érkezett, de hétfő lévén zsúfolásig tele volt, alig 
találtunk állóhelyet. Würzburgig állva és beszélgetve csaptuk agyon 
az időt, a 330 kilométert 2 óra alatt tettük meg majd átszálltunk az 
ICE 25-re. Itt sem sokkal voltak kevesebben de Passautól azért si-
került egy helyre költözködnünk. Hiába, ez van, ha az ICE vonatok-
ra nem kell pótjegy. Nálunk bezzeg a mozdony hátsó vezetőállására 
szorulnak a mozdonyvezetők, mert a Trakció nem tudja kigazdálkod-
ni az IC pótjegy árát.
Passauban a mozdonyvezető kollégák váltását figyeltem, innen az 
ÖBB személyzet hozta a vonatot.
Bécsig el-elnyomott bennünket a fáradtság, hiába, nagyon intenzí-
ven teltek az órák, napok.
A császárvárosból az EC 49-el tértünk haza, közben összefutottunk 
Halász Istvánnal, aki szakterületéről meg minden másról hosszasan 
sorolta nekünk a MÁV bajait. Igen megérkeztünk.
Legközelebb német barátaink utaznak Budapest-
re, közös kalandjaink itt íródnak majd. 
GDL Hannover köszönjük!  Danke Schön!
 Barsi Balázs   
 Budapest Keleti Tagcsoport

Hannoverben…
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A vasúti törvény 2008. december 1-jén hatály-
ba lépett.
Ebből következően a vezetési időre vonatkozó 
szabályokat 2009. január 1-jétől mindenkép-
pen alkalmazni kell. Minden ellenkező híresz-
telés és eltérő értelmezés ellenére a vezeté-
si idő felső korlátja 10 óra a belföldi, és az 
országhatárt 15 km-nél nem nagyobb távol-
ságban átlépő nemzetközi forgalomban. Ha-
sonlóképpen nem vonatkoznak erre a forga-
lomra az uniós egyéb szabályok (munkaidő, 
napi pihenőidő, munkaközi szünet, stb.) sem. 
Ide idézem azokat a részeket, amiből ez ki-
olvasható, de a nyakatekert megfogalmazás 
miatt nem könnyű értelmezni. (Kiemeltem 
azokat a részeket, amiből kiderül. Aki az ér-
telmezés alapján más következtetésre jutott, 
az hívjon fel.)
A vezetési idő alkalmazásához az alábbi meg-
jegyzéseket is vegyétek figyelembe.
Mivel a KSZ nem tartalmaz szabályt a vezeté-
si időre, csak a törvény szövegéből lehet kiin-
dulni. Az általunk képviselt álláspont szerint a 
vezetési idő számítása onnan kezdődik, hogy 
a mozdonyvezető felszállt a gépre, és ott vég-
ződik, hogy leszáll. Ebből az időtartamból az 
alábbi idők ejthetők ki:
–  személyes váltáskor a gépre történő felszál-

lástól a leváltott mozdonyvezető távozásáig 
eltelt idő. (Egyszerre csak egyik mv. felelhet 
a járműért.)

Minden olyan állomási tartózkodási idő, amikor 
a mozdonyvezető nem köteles a gépen lenni. 
(Ha ugyan a gépen tartózkodik, de nem köte-
les ott lenni – munkaközi szünet, vagy olyan 
várakozási idő, amikor elhagyhatja a gépet - 
nem számít vezetési időnek.)
A mozdonyon történő  önköltségi utazás idő-
tartama. A jármű üzembe helyezési és üzemen 
kívül helyezési idővel nem ér-
demes kísérletezni, mert a 
törvény időre a KSZ normai-
dők  az irányadók, ezek a tör-
vény szerint szintén nem ré-
szei a vezetési időnek.

Németh László 
ügyvezető alelnök

(6) A 68. §-68/G. § alkalmazásában:
1. országhatárokon átnyúló kölcsönös át-
járhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás: 
az országhatárokon átnyúló olyan szol-
gáltatás, amely végzéséhez a vasúti tár-
saságnak legalább kettő európai uniós 
tagállam illetékes szervei által kiállított 
tanúsítvánnyal kell rendelkeznie;
2. utazó vasúti munkavállaló: a vasúti tár-
saságok azon munkavállalója, aki munka-
köre alapján vonatszemélyzet tagja;
3. vonatszemélyzet: a vasúti járművezető 
és a vonatkísérő;

4. országhatárokon átnyúló kölcsönös át-
járhatósághoz kapcsolódó szolgáltatást 
végző utazó vasúti munkavállaló: minden 
olyan utazó vasúti munkavállaló, aki a na-
pi munkaidőn belül összesítve egy óránál 
hosszabb időre országhatárokon átnyú-
ló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó 
szolgáltatásokat végez;
5. vasúti járművezető: olyan utazó vasúti 
munkavállaló, akinek feladata vasúti jár-
mű működtetése;
6. vonatkísérő: vasúti járművezetőn kívül a vo-
naton munkát végző utazó vasúti munkavál-
laló;
7. éjszakai idő: a huszonkét és hat óra közöt-
ti idő;
8. lakóhelyen kívüli pihenőidő: napi pihenőidő, 
amely az országhatárokon átnyúló kölcsönös 
átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat 
ellátó utazó vasúti munkavállaló lakóhelyén, 
ennek hiányában tartózkodási helyén nem ve-
hető igénybe;
9. vezetési idő: a munkaidő azon része, 
amely alatt a vasúti járművezető a vasúti 
járműért felel, kivéve a vasúti jármű üzem-
be helyezésének és üzemen kívül helyezé-
sének ideje, de beleértve az olyan beüte-
mezett megszakításokat, amikor a vasúti 
járművezető a vasúti járműért továbbra is 
felelős.

XIII. Fejezet
MUNKAVÁLLALÓI JOGOK  
ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

68. § (1) A vasúti közlekedési tevékenység ke-
retében a vasúti közlekedés biztonságával ösz-
szefüggő munkakört betöltő munkavállaló az 
lehet, aki a külön jogszabályban meghatáro-
zott képesítési és egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek megfelel. A vasúti jármű-
vezetői tevékenység önálló végzésének továb-
bi előfeltétele a külön jogszabályban előírt jár-
művezetői gyakorlat más vasúti járművezető 
felügyelete mellett történő megszerzése.
(2) Az országos, térségi vagy elővárosi vasú-
ti közszolgáltatást végző, valamint az országos 
vasúti pályahálózatot működtető vasúti társa-
ság munkavállalóját, nyugdíjasát és igényjogo-
sult hozzátartozóikat, továbbá a külön jogsza-
bályban meghatározott személyeket utazási 
kedvezmény illeti meg. Az egyes vasúti társa-
ságok munkavállalóit megillető utazási ked-
vezmények kölcsönös elismerésére, elszámo-
lásának módjára és megtérítésére az érintett 
vasúti társaságok megállapodása irányadó.
(3) A közforgalmú vasúti társaság munkaválla-
lója formaruha viselésére kötelezhető.
(4) A vasutas biztosítottak az elkülönült vasú-
tegészségügyi szervezeten (Vasútegészségü-
gyi Szolgáltató Közhasznú Társaság, valamint 
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok) és az 
Állami Egészségügyi Központon (Honvéd, Ren-
dészeti és Vasútegészségügyi Központ) belül 
gyógyító-megelőző és teljes körű üzem-egész-
ségügyi ellátásra jogosultak. A vasutas bizto-

sítottak körét és a jogosultság mértékét külön 
jogszabály állapítja meg.
(5) Az elkülönült vasútegészségügyi szervezet 
munkavállalóját a (2) és (4) bekezdés alkalma-
zása szempontjából a közforgalmú vasúti sze-
mélyszállítási tevékenységet végző, valamint 
az országos vasúti pályahálózatot működtető 
vasúti társaság munkavállalójának kell tekin-
teni.
(5) Az elkülönült vasútegészségügyi szervezet 
munkavállalóját a (2) és (4) bekezdés alkalma-
zása szempontjából az országos vasúti közszol-
gáltatást végző vasúti társaság munkavállalójá-
nak kell tekinteni.

AZ UTAZÓ VASÚTI MUNKAVÁLLALÓK  
JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

68/A. § (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
rendelkezéseit az e törvényben meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni az országhatáro-
kon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kap-
csolódó szolgáltatást végző utazó vasúti mun-
kavállalók esetében.
(2) Az e fejezetben foglalt rendelkezéseket 
nem kell alkalmazni az országhatárokon át-
nyúló helyi és térségi vasúti személyszállítás 
és az országhatár 15 kilométeres körzetét át 
nem lépő, országhatárokon átnyúló vasúti áru-
továbbítás, valamint a Magyar Köztársaság és 
a szomszédos ország határállomásai közötti 
szolgáltatás tekintetében.
(3) Az e fejezetben foglalt rendelkezéseket 
nem kell alkalmazni továbbá azon vonatok te-
kintetében sem, amelyek a Magyar Köztársa-
ság területéről indulnak, a szomszédos ország 
területén keresztülhaladnak, majd a Ma-
gyar Köztársaság területére érkeznek vissza, 
amennyiben a másik ország infrastruktúráját 
megállás nélkül használják.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérő-
en a 68/B. § (1) bekezdését, a 68/F. § (1) be-
kezdését, (2) bekezdésének első mondatát, 
(3)-(4) bekezdéseit, valamint a 68/G. § rendel-
kezéseit az országhatárokon átnyúló kölcsönös 
átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatást vég-
ző utazó vasúti munkavállalónak nem minősü-
lő vasúti járművezető esetében is alkalmazni 
kell, azzal az eltéréssel, hogy a 68/F. § (2) be-
kezdésének első mondata esetében a vezeté-
si idő hossza - függetlenül az éjszakai időben 
eltöltött munkaórák számától - a napi munkai-
dőn belül nem haladhatja meg a tíz órát.
(5) Az országhatárokon átnyúló kölcsönös át-
járhatósághoz kapcsolódó szolgáltatást végző 
utazó vasúti munkavállalónak nem minősülő 
vasúti járművezető esetében a kollektív szer-
ződés kimondhatja, hogy a vezetési időbe be-
letartozik az a kiindulási-, közbenső és fordu-
lóállomási várakozási idő is, amikor a vasúti 
járművezető köteles a vasúti járművön tartóz-
kodni, viszont nem tartozik bele a vasúti jár-
mű üzembe helyezésének és üzemen kívül he-
lyezésének időtartama, valamint a munkaközi 
szünet.
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NApI pIHENőIDő
68/B. § (1) Az országhatárokon átnyúló köl-
csönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgálta-
tást végző utazó vasúti munkavállaló esetében 
a lakóhelyi napi pihenőidő hossza huszonnégy 
órás időszakonként megszakítás nélkül lega-
lább tizenkét óra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakóhe-
lyi napi pihenőidő hossza hétnapos időszakon-
ként egy alkalommal megszakítás nélküli leg-
feljebb kilenc órára csökkenthető. Ebben az 
esetben a csökkentett pihenőidő és a tizenkét 
óra közötti különbségnek megfelelő óraszá-
mot a következő lakóhelyi napi pihenőidőhöz 
kell hozzáadni. A tíz vagy annál kevesebb órára 
csökkentett napi pihenőidő nem ütemezhető 
két lakóhelyen kívüli napi pihenőidő közé.
68/C. § (1) A lakóhelyen kívüli napi pihenőidő 
hossza huszonnégy órás időszakonként meg-
szakítás nélkül legalább nyolc óra.
(2) A lakóhelyen kívüli napi pihenőidőt köve-
tő következő napi pihenőidőnek lakóhelyi napi 
pihenőidőnek kell lennie. Kollektív szerződés 
rendelkezhet úgy, hogy kettő lakóhelyen kívüli 
napi pihenőidőt kell egy lakóhelyi napi pihenő-
időnek követnie. Ebben az esetben azonban a 
második lakóhelyen kívüli napi pihenőidő meg-
felelő kompenzálásának módját és mértékét a 
kollektív szerződésben rögzíteni kell.
(3) A munkáltató a lakóhelyen kívüli pihenő-
idejét töltő utazó munkavállaló részére meg-
felelő kényelemmel ellátott szálláshelyet biz-
tosít.

MUNKAKÖZI SZÜNETEK
68/D. § (1) Ha az országhatárokon átnyúló 
kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szol-
gáltatást végző vonatkísérő napi munkaideje a 
hat órát meghaladja, a vonatkísérő részére – a 

munkavégzés megszakításával – legalább har-
minc perc munkaközi szünetet kell biztosítani.
(2) Az országhatárokon átnyúló kölcsönös át-
járhatósághoz kapcsolódó szolgáltatást végző 
utazó vasúti munkavállaló részére a munkakö-
zi szünet eltöltésére olyan körülményeket kell 
biztosítani, hogy a munkavállaló ténylegesen 
kipihenhesse magát.

HETI pIHENőIDő
68/E. § (1) Az országhatárokon átnyúló köl-
csönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgál-
tatást végző utazó vasúti munkavállalók heti 
pihenőidejére az Mt. 124. §-ának (1)-(4) be-
kezdése a (2)-(3) bekezdésekben írt eltérések-
kel alkalmazandó.
(2) A 68/A. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott munkavállalónak egy naptári évben lega-
lább 24 alkalommal megszakítás nélküli 60 
órás pihenőidőt kell biztosítani, amelybe lega-
lább 12 alkalommal a szombatnak és a vasár-
napnak is bele kell esnie.
(3) Az Mt. 124. § (5)-(10) bekezdései nem al-
kalmazhatók.
A vasúti járművezetőre vonatkozó rendelkezé-
sek
68/F. § (1) Vasúti jármű csak vasúti társaság-
gal vagy a vasúti pályahálózat működtetésé-
ben szerződés alapján közreműködő szer-
vezettel fennálló munkaviszony keretében 
vezethető. Az országos vasúti pályahálózathoz 
képest keskenyebb nyomtávú térségi vasúti 
pályahálózaton vasúti személyszállítást végző 
vasúti jármű munkavégzésre vonatkozó egyéb 
jogviszony keretében is vezethető.
(2) Az Mt. 128. § (1) bekezdésében meg-
határozott eseteket kivéve a vezetési idő 
hossza a teljesített napi (beosztás szerin-
ti rendes- vagy rendkívüli) munkaidőn be-

lül nem haladhatja meg a kilenc órát. Aki 
éjszakai időben legalább három órán ke-
resztül dolgozik, vezetési ideje nem ha-
ladhatja meg a nyolc órát. Kéthetes idő-
szakonként a vezetési idő hossza legfeljebb 
nyolcvan óra lehet.
(3) A vasúti járművezető köteles a munkáltató-
jával fennálló munkaviszonyán kívüli munkavi-
szonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban töltendő vezetési idejét a mun-
káltatóval a munkáltató által előírt gyakoriság-
gal, ennek hiányában havonta írásban közölni. 
A munkáltató a vasúti járművezető nyilatkoza-
ta figyelembevételével állapítja meg a vasúti 
járművezető vezetési idejét.
(4) A (2) és (3) bekezdés szempontjából ve-
zetési időnek minősül a külön jogszabályban 
meghatározott vasúti közlekedés biztonságá-
val összefüggő munkakörben töltött munkai-
dő is.
(5) Ha a vasúti járművezető napi munkaideje 
meghaladja a nyolc órát, a vasúti járműveze-
tő részére - a munkavégzés megszakításával - 
legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet 
kell biztosítani.
(6) Ha a vasúti járművezető munkaidejének 
hossza eléri a hat órát, de nem haladja meg 
a nyolc órát, a munkaközi szünetnek legalább 
harminc perc időtartamúnak kell lennie.
(7) A vasúti járművezető részére biztosított 
munkaközi szünet egy részének a munkaidő 
harmadik és hatodik órája közé kell esnie.
68/G. § (1) A munkáltató az Mt. 140/A. 
§-ában foglaltakon túl köteles a vasúti jármű-
vezető vezetési idejét feltüntető nyilvántartást 
vezetni, és a munkaidővel kapcsolatos adato-
kat az ellenőrzésre jogosult hatóság rendelke-
zésére bocsátani.

Tudjuk hány óra van!  
Mozdonyvezető létszám és szolgálati óra    2008 év 12.hó     41 munkanap   311,6 kötelező óra

 Átlagos létszám Összes szolg.ó. Összes szolg.ó. Kötelezőn felüli óra Egyéb rk. mk.végzés „Mínusz” óra Telephely Átlagos létszám Összes szolg.ó. Kötelezőn felüli óra Egyéb rk. mk.végzés „Mínusz” óra
Bp.Ferencváros 341 113927 10221 119 0 Szeged 188 66047 8217 4221 502

334 30 0 0 351 44 22 3
Győr 224 80009 10214 0 3 Békéscsaba 153 51503 4096 3514 23

357 46 0 0 338 27 23 0
Székesfehérvár 266 90756 7766 31 0 Szentes 184 64751 7422 3088 6

341 29 0 0 352 40 17 0
Bp. Északi 248 80414 3114 0 0 Vésztő 40 15642 2189 3489 0

324 13 0 0 391 55 87 0
Szolnok 274 88022 2752 4740 33 Pécs 146 47804 2616 713 369

322 10 17 0 327 18 5 3
Hatvan 112 36941 2312 2148 114 Dombóvár 269 88502 4743 315 147

331 21 19 1 329 18 1 1
Balassagyarmat 46 15121 800 0 0 Nagykanizsa 148 47810 1900 513 211

329 17 0 0 323 13 3 1
Miskolc 391 128791 6939 2162 25 Szombathely 154 50605 2859 2296 84

329 18 6 0 330 19 15 1
Debrecen 314 104462 6776 4888 0 Celldömölk 220 70880 2483 2054 0

333 22 16 0 323 11 9 0
Nyíregyháza 214 70228 3701 2070 0 Zalaegerszeg 84 26928 754 918 0

329 17 10 0 321 9 11 0
Záhony 132 44196 3064 2649 0 Hálózat 4145 1292458 94935 39927 1516

335 23 20 0 312 23 10 0
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A korengedményes nyugdíjjogosultság feltétele-
it szabályozó 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet a 
334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelettel 2009. janu-
ár 1-jei hatállyal módosításra került, ezáltal 2008. 
december 31-ét követő időponttól is lehetőség 
nyílik korengedményes nyugdíj megállapítására.   
1. A korengedményes nyugdíj megállapítását és 
folyósítását továbbra is a munkáltató és a mun-
kavállaló között létrejött megállapodás alapoz-
za meg – amelynek megkötésére legkorábban 
a korengedményes nyugdíjba vonulás időpont-
ját megelőzően egy évvel kerülhet sor –, de az 
egyéb jogosultsági feltételeknek is teljesülniük 
kell. Ezek a szükséges szolgálati idő megszerzé-
se (legalább 37 év), a meghatározott életkor be-
töltése (57. életév), valamint a rendelet 6. § b) 
pontjában meghatározott biztosítási jogviszony-
nak (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, 
közszolgálati jogviszony, bírósági és ügyészségi 
szolgálati jogviszony, bedolgozói jogviszony, szö-
vetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavég-
zésre irányuló jogviszonya) a korengedményes 
nyugdíjba vonulás időpontjáig történő megszün-
tetése.   
Nem köthető megállapodás azzal a munkavál-
lalóval, aki az előrehozott, csökkentett összegű 
előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez 
előírt életkort betöltötte vagy a korengedményes 
nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti.   
A módosítás következtében a munkáltató a női 
munkavállalókkal is köthet megállapodást a ko-

rengedményes nyugdíjazásról, amire eddig azért 
nem volt lehetőség, mert a nők korengedmé-
nyes és előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító 
életkora (57. életév) egybeesett.   
A megállapodásban a munkáltatónak vállalnia 
kell a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíj-
korhatárának (nő - 59. életév, férfi - 60. életév) 
betöltéséig terjedő időszakra a nyugdíj összegé-
nek és az ehhez járuló postaköltségnek a meg-
fizetését. A befizetést legkésőbb a fizetési érte-
sítés kézhezvételét követő 15 napon belül egy 
összegben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkü-
lönített számlájára kell teljesítenie. Ha a munkál-
tató a fizetési kötelezettségének a megjelölt ha-
táridőig nem tesz eleget, az ellátást megállapító 
határozat visszavonásra kerül.   
2. A korengedményes nyugdíj megállapításá-
ra vonatkozó megállapodásról és a fizetési kö-
telezettség vállalásáról a munkáltató legkésőbb 
a megállapodás megkötésétől számított 15 na-
pon belül köteles értesíteni az illetékes nyugdíj-
biztosítási szervet. A megállapodást legkésőbb 
2009. december 31-ig be kell nyújtani az illeté-
kes nyugdíjbiztosítási szervhez. Ez az időpont jog-
vesztő, mert 2010. január 1-jétől már megszűnik 
a korengedményes nyugdíjazás lehetősége.   
A 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alap-
ján 2009. évben a munkáltatók az 1952-ben 

született nőkkel és  férfiakkal legkorábban 
az 57. életévük betöltésétől, míg az 1952. 
évet megelőzően (azaz az 1951-ben, az 1950-
ben, valamint az 1949-ben) született férfiak-
kal legfeljebb az előrehozott öregségi nyugdíjjo-
gosultsághoz szükséges életkor (a 60. életév) 
betöltését megelőzően köthetnek megálla-
podást korengedményes nyugdíj igénybevéte-
lére. 
(Az 1951-ben és az 1950-ben született nők már 
jogosultságot szereztek előrehozott öregségi 
nyugdíjra, ezért velük nem köthető megállapo-
dás korengedményes nyugdíj igénybe vételére.)   
Abban az esetben, ha a korengedményes nyug-
díjazásra vonatkozó megállapodást 2009. janu-
ár 1-jéig megkötötték, és azt legkésőbb 2009. 
január 31-ig az illetékes nyugdíjbiztosítási igaz-
gatási szervhez be is nyújtják, a korengedmé-
nyes nyugdíjazásra - nevezetesen a szükséges 
szolgálati idő és a jogviszony megszüntetése te-
kintetében - nem a 2009. január 1-jén, hanem 
a 2008. december 31-én hatályos rendelkezé-
seket kell alkalmazni.    
Az igényt a munkavállaló lakóhelye szerint illeté-
kes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságon, 
az erre a célra rendszeresített ONYF. 3515-270. 
és az ONYF. 3515-272/B jelű formanyomtatvá-
nyon kell előterjeszteni, de elektronikus úton is 
benyújtható.  
Budapest, 2009. január 9.    

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

Mozdonyokat és kocsikat kapott a MÁV Cargo
Mozdonyokkal és konténerszállító tehervagonokkal erősítettet új tulajdonosa a 
MÁV Cargót. A Rail Cargo Austria a 102,5 milliárd forintos vételáron felül eddig 
8,7 milliárd forintot költött a magyar cég fejlesztésére. Teljesítette a MÁV Cargo 
fejlesztésére vállalt első éves beruházási kötelezettségét az Rail Cargo Austria 
(RCA) - derül ki a magyar vasúti árufuvarozó közleményéből. Az osztrák befekte-
tő azt vállalta, hogy az adásvételt követő öt évben 43,5 milliárd forint értékű be-
ruházást hajt végre új szerzeményénél. A MÁV Cargo privatizációjának pénzügyi 
zárására a tervezettnél később, tavaly december 2-án került sor. Az első, 2008-
ra szóló 8,7 milliárd forintos befektetésből az RCA a MÁV Cargo járműparkját fris-
sítette. Az összegből 19 vontatójárművet és 50 konténerszállító vasúti teherko-
csit szereztek be. Ezzel korszerűsödik és a környezetkímélő kombinált fuvarozás 
irányába fejlődik a MÁV Cargo Zrt. teherkocsiparkja. A forgalmi torlódások kikü-
szöböléséhez azonban további mozdonyokra lesz szükség. Beszerzésükre forrást 
jelenthet, hogy az osztrák tulajodnosnak 2012-ig még 34,8 milliárd forint fejlesz-
tést kell végrehajtania. Az első beruházás révén a MÁV Cargo a tervezetten felüli 
bevételi forráshoz jut, az új eszközök optimális használatára pedig, mely szintén a 
MÁV Cargo érdekeit szolgálja, terv készül. A fejlesztések 2009-ben folytatódnak.
 NG

Vasúti projektek brüsszeli várólistán 
Eddig nyolc olyan közlekedési projekt jutott ki Brüsszelbe, amelyre Magyarország 
az Európai Unió Kohéziós Alapjából vissza nem térítendő támogatást igényelt. 
Kedvező esetben 2009 első negyedév-ében hozhat döntést az Európai Bizottság. 
Elküldte Brüsszelbe a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Sopron–Szombathely–
Szentgotthárd vasút-vonal felújításához szükséges támogatási kérelmet– tudta 
meg a Magyar Hírlap. A Kelenföld és Székesfehérvár közötti, 63 kilométer hosszú 
szakasz modernizációja 126 milliárd forintba kerül. Ennél a projektnél viszont le-
ginkább az emeli meg a költségeket, hogy a Budapest-Kelenföld és Tárnok közöt-
ti elővárosi vonalon 19 kilométer hosszúságban kiépül a második vágány. A va-
súti beruházásoknál a korszerű biztosítóberendezések létesítése az összköltség 

egyharmadát teszi ki. A vasúti fejlesztéseket 85 százalékos arányban támogatja 
az unió: ennek a hátterében az áll, hogy a brüsszeli közlekedéspolitika leginkább 
a vasút korszerűsítését részesíti előnyben, másrészt az ilyen beruházásoknak a 
megtérülése lényegesen alacsonyabb, mint a díjas autópályáké. Magyar Hírlap

Új vezérhelyettes a MÁV Cargonál
A MÁV Cargo Zrt. pénzügyi vezérigazgató-helyettesi posztját január 1-jétől Nagy 
László tölti be. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát, 
szakmai pályafutását távközlési mérnökként kezdte, majd a Mol százhalombattai fi-
nomítójában dolgozott folyamatszabályozási mérnökként. Az Egyesült Államokban 
megszerzett MBA-diploma után kezdett el pénzügyi területen dolgozni, projektme-
nedzser volt a Mol-központban, majd 1995-ben az Unileverhez csatlakozott. 2000-
től pénzügyi és informatikai igazgató volt Magyarországon, ezt követően a vállalat 
hat országot átfogó közép-európai pénzügyi és informatikai igazgatója lett.

Világgazdaság – Rekordot döntött a csalagúti vasút
Utasszám rekordot döntött a Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő ala-
gútban közlekedő vonatokat üzemeltető Eurostar tavaly, aminek köszönhetően 
több mint tizedével növelte bevételeit is. A 9,1 milliós rekord utasszám még ma-
gasabb is lehetett volna, ha nem üt ki komoly károkat okozó tűz szeptemberben 
az alagútban - közli a BBC. Még így is 10,3 százalékkal többen használták a va-
sutat tavaly, mint a szintén rekordévnek számító 2007-ben, a jegyár bevétel pe-
dig 10,9 százalékkal 664 millió fontra emelkedett. Richard Brown vezérigazga-
tó továbbra is meglehetősen optimista a társaság jövőbeli kilátásait illetően. Egy 
rádiós műsorban örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy cége jó hírekkel 
szolgálhat a sok kedvezőtlen piaci bejelentés közepette. „Nemzetközi vállalko-
zás vagyunk, s noha a font valóban gyengélkedik, ez jót tesz a Londonba irányuló 
forgalmunknak” – mondta el. A vezető szerint a Belgiumból és Franciaországból 
Angliába érkezők száma 15 százalékkal nőtt, ami jót tesz az ország gazdaságá-
nak. A vállalat korábban csőd közelbe is került a fapados légitársaságok megje-
lenése által keletkezett konkurencia miatt. Mfor

Röviden
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megkérdeztük…

Immáron 15 éve szinte havonta olvasom ezt a lapot. Nagyon jónak ta-
rom hogy van egy olyan folyóirat, ami rólunk és nekünk szól, a minden-
napi problémáinkkal foglakozik, hasznos tanácsokkal látja el minden ol-
vasóját. Olvashatok aktualitásokról, néha jelennek meg olyan cikkek is, 
amelyek nosztalgiázásra hívják az olvasó képzeletét. Hasznos dolognak 
tarom, hogy állandó rovatként szerepel dr. Király György jogi tanácsadá-
sa, ami foglalkozik munkaügyi vitákkal is.
Az újságban található egy rovat, melynek címe: Megkérdeztük…. ahol a 
kollégák véleményét foglalják össze az aktuális témákkal kapcsolatban. 
Folyamatosan hallani a különféle területeken felmerülő gondokról, melyet 
az újság a helyi területi ügyvivők jóvoltából megoszt minden olvasóval. Így 
értesülünk más telepállomásokon dolgozó kollégák mindennapjáról is.
Gondolom, nem vagyok egyedül azon véleménnyel, hogy az újság fontos 
részét képezi többek közt a sport rovat, mely a MOSZ Kupa aktualitásai-
ról is beszámol.
Szívesen olvasnék bővebben kultúráról, kiállításokról és egy-egy könyv-
bemutatóról.
Ingyen jutok a laphoz a szakszervezetünk jóvoltából. A megjelenés után 
rögtön szem elé kerül, mert abban a helyiségben találom meg, ahol szol-
gálatra jelentkezem. Időnként tapasztalni lehet, hogy a lap megújul, 
melynek nagyon örülök, mert színesebb és tartalmasabb lesz ez által. 
Ehhez kívánok még sok sikert és kívánom, hogy a jövőben is legyen mód 
sok érdekes és hasznos cikkel megtölteni a lap oldalait!
A falinaptárral kapcsolatban azt a jó hírt tudnám elmondani, hogy az ed-
digi évekkel ellentétben az idén minden mozdonyvezető részére készült 
egy példány. 
Jó az a megoldás, hogy a naptár hátsó lapját kis képeslapoknak alakítot-
ták ki, így fel lehet őket használni üdvözlőlapként, vagy a mozdonyokról 
lehet a magángyűjteményeket gyarapítani.
A Mozdonyvezetők évkönyve, méretében most már tényleg kicsi, így prak-
tikusabb a mindennapi használatnál. Tartalmában is történt változás.
Kikerültek belőle olyan oldalak, adatok, amelyeket nem kellett használ-
nunk a mindennapokban. Ennek köszönhetően több jegyzet felírására 
adódott az idén lehetőség. Ezt azért tartom jónak, mert így mindenki fel-
jegyezheti a saját szolgálatával kapcsolatos egyébként fontos adatokat 
(pl.: km, gépszám, stb.…). HÁJAS CSABA 

 Komárom
Véleményem szerint a Mozdonyvezetők Lapja jól megszerkesztett, hasz-
nos kiadvány. Kivitelre, minőségre és belső szerkesztésére nézve is elé-
gedett vagyok vele. Jó, hogy végre színesebb és számos fotóval illusztrált. 
Minden olyan témával foglalkozik, ami a munkánkkal és érdekvédelmünk-
kel szorosan összefügg.
Az évkönyv méretre nézve jobb, könnyebben elfér akár a zsebben is. Több 
benne az írófelület. Negatívumként tudnám említeni, hogy a korábbi év-
könyvek táblázatai jobban áttekinthetőek, kezelhetőek voltak, erről a kol-
légák többsége is így vélekedik. A fontosabb adatokat, telefonszámokat 
lehetne nagyobb betűmérettel szedni.
Összességében elégedett vagyok vele.  SARUDI ISTVÁN 

 Hatvan
Látható a változás a MOSZ lappal kapcsolatban. A mostani számok job-
ban tükrözik a mozdonyvezetők sokszínűségét. Végre olyan újságot sike-
rült létrehozni, ami külsőleg is vonzó, azoknak is felkelti a kíváncsiságát, 
akik nem a vasúton dolgoznak. Olvasható, kézbe vehető. Ami a tartalmát 
illeti: magát tájékoztató kiadványként határozza meg, és ennek többé-ke-
vésbé meg is felel. Annak ellenére, hogy a választott vezetők sokat szere-
pelnek az újságban nem kapunk mindig teljes körű információkat a fontos 
kérdésekről és keveslem a velünk kapcsolatos törvényekről, szabályokról 
szóló magyarázatot, útmutatást.
Kevés a műszaki dolgokkal, újdonságokkal kapcsolatos anyag, szerintem 
ez fontos lenne egy mozdonyvezetőknek szánt lapba. Több nívós fotóval 
szerkesztett cikket olvasnék. Színesítené a tartalmát, ha néhány karika-
túra, vicc, vidám történet is megjelenne. A forgalmi totó pedig segítene a 
forgalmi kérdések, viták megoldásában.
Időnként nem jutok hozzá mert kevés példányszámban jelenik meg, ezen 
jó lenne változtatni.
Az évkönyvnek szerintem nem szerencsés a mérete, túl kicsire sikerült, 
alig olvasható.
A falinaptár nem nyerte el a tetszésemet, szerintem ennél sokkal szebb 

mozdonyos fotók is vannak és azt sem értem miért nem 
szerepelnek korszerűbb, modernebb járművek a képe-
ken. DEMJÉN ISTVÁN 

 Záhony
Nekem a megújult újság elnyerte a tetszésemet. Bár eddig is korrekt 
tájékoztatást nyújtott a szakszervezet mindennapi munkájáról, céljairól, 
eredményeiről, a színes külső sokat dobott rajta. Először a területi híre-
ket és az „Első kézből” rovatokat nézem át, majd végigolvasom az ösz-
szes cikket.
Az évkönyv minősége sokat javult, de a szolgálati napló formátuma első-
re áttekinthetetlen. Ettől eltekintve sok benne a hasznos információ, jó 
szolgálatot tesz a mindennapokban. SCHAFFER ZOLTÁN 

 Kiskunhalas
A Mozdonyvezetők Lapja szerintem hasznos és kedvelt kiadvány. Jónak 
tartom, hogy a területek külön is megjelennek híreikkel. Lényeges, hogy 
a honlapon is olvasható az újság de az volna az igazi, ha megjelenése 
után rögtön felkerülne.
Miről szeretnék olvasni a lapban? Amit hiányolok: a szakmai cikkek, írá-
sok olyan témában, amelyek közvetlenül érintik a mozdonyvezetőket. El 
tudnám képzelni, hogy a MÁV-TRAKCIÓ vezetésével közösen lenne szer-
kesztve egy szakmai rész a lapban. Ezeken, az oldalakon olvashatnánk az 
aktuális utasítás változások értelmezését, a műszaki és forgalmi újdon-
ságokat vagy fontos tudnivalók felelevenítését. Üzemelő mozdonyainkról 
is megjelenhetnének akár az évszakoknak megfelelő műszaki előírások, 
ismeretek. A TRAKCIÓ vezetése jelezhetné elvárásait. A rendszeres okta-
tások témáit is összefoglalhatnánk.
Természetesen a „közös” kiadvány közös költségvetéssel készülne, így 
talán szakszervezetünk pénztárcáját is megkímélné.
A Mozdonyvezetők Évkönyvét megjelenésétől, sok-sok éve mindig hasz-
nálom. Az idei évben kimondottan tetszettek a változtatások, jobban 
be tudom írni a szolgálataim adatait. Ami viszont elrontja számomra a 
használhatóságot: a kis mérete. Elnök úr előszava 40 év felett csak na-
gyítóval olvasható. Ez a probléma a Mozdonyvezetők lapjában is meg-
található.
Javaslom, hogy két méretben készüljön a zsebkönyv fontos dolgokat tar-
talmazó része (mint a hivatalos menetrend), el tudnám képzelni a na-
gyobb méretűt a menetrendbe befűzhető formában, mint egy módosítás, 
amit a szolgálati menetrendünk tokjának végébe vagy elejébe tehetnék.
 KAYSER MIKLÓS 

 Tapolca
A lap nagyon sokat változott az elmúlt években, szerintem előnyé-
re. Színes lett, a szó mindkét értelmében. Tetszik, hogy nem csak az 
egyébként fontos jogi és KSZ változásokat közli, hanem helyet kaptak 
utazási beszámolók, fotópályázat képei, vasúti érdekességek. Bár a 
terjedelem korlátozott, szívesen olvasnék a száz évvel ezelőtt dolgozó 
mozdonyvezetők életéről leírásokat, memoárokat illetve a ma élő idős 
nyugdíjas kollégák visszaemlékezéseit. A környező országok mozdony-
vezetőinek a munkavégzéséről, körülményeiről is lehetne írásokat kö-
zölni. Megoldásra vár a korrekt terjesztés is. Jelen gyakorlatban a polc-
ra kerül 20-30 példány, s aki kapja, marja. Ha elérhető áron a postai 
„házhoz szállítás” megoldható lenne, szerintem sokan fizetnének érte, 
mert a mostani helyzetben a megrendelt számokat nehézkes szemé-
lyesen átvenni.
Az internetes honlapon lehetne közölni mozdonysorozatonkénti mű-
szaki leírásokat, mert jelenleg sok olyan új vagy remotorizált jármű 
közlekedik, amihez semmilyen anyagot, útmutatót nem adtak ki. Egy 
fotókkal illusztrált leírás sokat segítene pl. egy típusismeret megszer-
zésénél.
A falinaptár nagyon jó ötlet, egyedi, remélem jövőre is számíthatunk 
rá! Az évkönyvből a tavalyi nekem jobban tetszett mivel a havi köny-
velés egy oldalon volt, átláthatóbb volt az adott hónap. Bár igaz, ez 
csak megszokás kérdése. A telefon és mail listát feleslegesnek tar-
tom, mindenki telefonon, számítógépen tárolja az adatokat. A felsza-
baduló lapok helyét jegyzet részére meghagynám, mert abból nagyon 
kevés van!
  KONDOR ZOLTÁN 

 Békéscsaba

Megkérdeztük… 
Kérdés: Mi a véleményed a Mozdonyvezetők Lapjáról, miről olvasnál 
szívesen?
Hogy tetszik a megújult évkönyv és a naptár?

Barsi Balázs 
rovata
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Az athéni olimpia idejére üzembe állított görög Desiro motorvona-
tokat fog lízingelni a MÁV–START Zrt. A szerelvényeket többek kö-
zött Budapest – Esztergom vasútvonal szolgáltatási színvonalának 
emelésére tervezi felhasználni. A motorvonatokat Görögországban 
időközben leállították, mert a vonatok által kiszolgált vasútvonalat 
villamosították. A jó állapotban leállított vonatok a MÁV vonatok-
kal 99 százalékban azonos kivitelűek. A lízing, relatíve új motorvo-
natok üzembeállításával, kedvező feltételeket teremt a MÁV–START 
Zrt. számára jelenlegi járműflottájának korszerűsítésére. A görög vo-
natok karbantartása jó színvonalon történt. A teljesített üzemórával 
arányos karbantartások elvégzésével, illetve a MÁV vonalakon való 
közlekedéshez szükséges átalakítások után várhatóan a jövő év áp-
rilisától ütemesen üzembe állításra kerülhetnek. A vonatok az ere-
deti német, DB-vel azonos kivitelűek. A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. kapott 
megbízást a vonatok „MÁV-kivitelre” történő átalakítására (honosí-
tásra). A Desiro vonatokat tekintve ez új, a rendelke-
zésre álló műszaki és gyártói tudásbázist tekintve, na-
gyon szép feladat.
A következő átalakításokat fogjuk elvégezni:
A kimozduló lépcsők beépítése. A lépcsők mechanikai 
beépítését és az ajtóvezérlési szoftver megfelelő vál-
tozatú szoftverének betöltését igényli. Megszüntetjük 

a görög vonatokba beépített Indusi (PZB) német rendszerű vonatbe-
folyásoló berendezéseket, és helyettük a MÁV EVM-120 vonatbe-
folyásoló berendezést építjük be a Deuta KWR6 sebességmérő be-
rendezéssel együtt. A görög vonali rádiót kiszereljük és helyettük a 
MÁV-nál rendszeresített EADS ZFM21 típusú vonali készüléket épít-
jük be. A berendezés 160 MHz és 450 MHz üzemmódra is alkalmas, 
a GSM-R modul utólagos beépítésére már elő van készítve. Nincs 
jelenleg visszapillantó tükör a vonatokon, MÁV kivitelűek kerülnek 
felszerelésre. A szerelvények átfestése szükséges. MÁV számozá-
si rendszerbe való besorolását és feliratozását mind a külső mind a 
belső felirati helyeken meg kell valósítani. Ezzel összefüggésben a 
MÁV szoftvert kell betölteni az utastájékoztató berendezésbe a ma-
gyar karakterek kiírásához, illetve a magyar bemondószövegek al-
kalmazhatóságához.
A vonatok számára a hatósági eljárásban csak egyszeri-, üzembe ál-
lítási hatósági vizsga szükséges, a MÁV kivitelre történő átalakítás-
sal a vonatok számára típusengedély megkérése nem szükséges.
A MÁV–GÉPÉSZET Zrt. a vonatok átalakítását Szolnok Járműjavítási 
Telephelyen végzi el.  MÁV-GÉPÉSZET Lapja

A Stadler Rail Group (Stadler) immár leszállította és átadta a MÁV 
részére az újabb 30 FLIRT motorvonat első két darabját. A Stadler-
nek köszönhetően az új szerelvények az eredetileg vállaltnál átlag két 
hónappal korábban érkeznek Magyarországra. A flotta utolsó darab-
jai várhatóan 2010 februárjában kerülnek forgalomba, így 2010-ben 
már összesen 60 motorvonatból álló FLIRT flotta szolgálja a MÁV 
utasainak kényel-
mét.  
A Magyar Állam-
vasutak Zrt. (MÁV) 
és a Stadler Ra-
il Group (Stadler) 
2006-ban írta alá 
a 30+30 darab vil-
lamos-motorvonat 
szállítására vonat-
kozó szerződést. 

Ennek alapján a MÁV 
2007 decemberében – 
az első 30 motorvonat 
megérkezése után – a 
második 30 FLIRT mo-
torvonat leszállítására is 
megbízást adott a Stad-
lernek.  Ennek beszer-
zését a Raiffeisen Bank 
finanszírozza: a pénzin-
tézet összesen 141,6 
millió eurós hitelt bizto-
sít a MÁV részére. 

Az első 30 motorvonat a Budapest–Győr, 
a Budapest–Székesfehérvár és a Buda-
pest–Pusztaszabolcs vasútvonalakon tel-
jesít szolgálatot. Az új és korszerű villa-
mos-motorvonatok beszerzése annak a 
modernizációs programnak a része, ame-
lyet a MÁV az elővárosi vasúti közlekedés 
fejlesztése, a szolgáltatási színvonal eme-
lése és az elővárosi vonalakon közlekedő 
vonatok menetidejének csökkentése érde-
kében indított el. 
Az újabb Flirt motorvonatok megérkezésé-
vel az elkövetkezendő időben több vasút-

vonalon is javulnak a személyszállítás minőségi feltételei. Az első 
járműveket a Budapest–Székesfehérvár, valamint a Budapest–Pusz-
taszabolcs vonalon állítja forgalomba a MÁV-START Zrt. 2009 máju-
sától a Budapest–Gödöllő–Hatvan vasútvonalon is igénybe vehetik 
az utasok a korszerű motorvonatokat. A folyamatosan beérkező vo-
natok forgalomba-állásával a MÁV-START Zrt. fokozatosan cseréli le 
az eddigi korszerűsített, valamint a hagyományos elővárosi, úgyne-
vezett Bhv ingaszerelvényeit.
Az újabb FLIRT motorvonatok üzembeállításával a hétvégi időszak-
ban új időszámítás kezdődik a Dunakanyar impozáns vasútvonalá-
nak történetében is. A nyugat-magyarországi elővárosi vonalak után 
a térségben lakók és a rendszeres kirándulók is megismerkedhetnek 
a MÁV-START Zrt. merőben új szolgáltatást kínáló motorvonatával. 
Hétvégenként elsőként a zónázó vonatokban járnak a minden igényt 
kielégítő motorvonatok, majd a járművek fokozatos üzembeállásával 
a Vácig közlekedő járatokban is – szintén hétvégenként – utazhatnak 
FLIRT vonatokkal az utasok. Nyáron, az elővárosi forgalomból felsza-
baduló szerelvények a Balaton déli partján nyújtanak majd színvona-
las szolgálást az utazóközönség számára. MÁV-Kommunikáció

Fotó: MÁV Kommunikáció

Fotó: Nikos Papalestos
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munkavédelem…

A munkavégzés során vagy azzal összefüg-
gésben ért munkabaleset esetén felmerülhető 
négy leggyakoribb kár.

Elmaradt jövedelem: a munkaviszony kö-
rében elmaradt jövedelem megállapításánál 
mind a pénzben, mind a természetben (pénz-
beli érték) megállapított és elmaradt mun-
kabért. Valamint amelyekre a munkavállaló 
a munkaviszony alapján a munkabéren felül 
jogosult volt, feltéve ha azokat a károkozás 
bekövetkezését megelőzően rendszeresen 
igénybe vette. A munkaviszonyon kívül elma-
radt jövedelemként a sérelem folytán elma-
radt egyéb rendszeres keresetet kell megté-
ríteni. 
Dologi kár: az ingóságaiban bekövetkezett 
kárt a „dologi kár” összegét és a természet-
beni juttatás értékét a kártérítés időpontjában 
érvényes bruttó fogyasztói ár alapján köteles 
téríteni. Figyelembe kell venni az elhasználó-
dásból eredő értékcsökkenést. Javíthatóság 
esetén a javítási költséget kell megtéríteni. 
Ilyenek legtöbb esetben: összetört karóra, te-
lefon, ruhanemű…
Költségek: ilyenek a károkozással összefüg-
gésben felmerült indokolt költségek. Költség 
az ápolás-gondozás költség (ha hozzátarto-
zók végzik is, hiszen ők sem kötelezhetők in-
gyenes munkavégzésre). Közlekedési költsé-
gekkel, gyógyszerekkel kapcsolatos kiadások, 
a háztartásban a sérült által korábban elvég-
zett munkák ellenértéke (ha ezek rendszere-
sen felmerülnek és idegen munkaerővel kell 
elvégeztetnie azokat – fűtés, takarítás…) A 
balesettel összefüggésben felmerült speciá-
lis gépkocsi beszerzésével, bérlésével és üze-
meltetésével kapcsolatos költségek.
Nem vagyoni kár: általában az egészségká-
rosodás mértéke, a hátrányosan megváltozott 
életvitel, az élettevékenységek beszűkülését, 
valamint a sérült életkora van figyelembe vé-
ve (hozzávetőleg ellensúlyozza a károsult sé-
relmét). A nem vagyoni kár leggyakoribb meg-
jelenési formája a fájdalom, lelki szenvedés, 
hozzátartozó elvesztése, testi épség megsér-
tése és az egészség elvesztése által kiváltott 
sérelem.

A munkáltató köteleztethető még általános 
kártérítésre, a munkavállaló állapotának rosz-
szabbodása esetén járadékemelésre, közeli 
hozzátartozójának a károkozással összefüggés-
ben felmerült kárait, indokolt költségeit. A hoz-
zátartozó a munkavállaló halála esetén tartást 
pótló kártérítést is kérhet.
Ha a sérült munkavállaló biztosítást kötött, a ki-
fizetett biztosítási összeget a munkáltató nem 
veheti figyelembe.  A munkáltató a dolgozónak 

okozott károk megtérítésére felelősségbiztosí-
tást köthet, az így kapott összeg a kártérítés 
mértékébe beleszámít. Ezt az utat követi a mi 
munkaadónk a MÁV-TRAKCIÓ is.
1/2009. VIG. sz. Végrehajtási Utasításban   
szabályozza a biztosítási szolgáltatások igény-
bevételét. 
A 2009. január 13-án elkészült és jóváhagyott 
rendelkezés alapján a szervezeti egységek ve-
zetői az utasítás megjelenését követő 10 na-
pon belül kötelesek megnevezni a kártérítési 
igények kezelésével kijelölt ügyintézőt (ez idáig 
az EBK munkatárs feladata volt). Erről parancs-
könyv útján valamennyi munkavállalót haladék-
talanul tájékoztatni kell.
Amennyiben a károsult munkavállaló kártérítési 
igénnyel él, köteles a felelősségbiztosítási kár-
bejelentőt kitölteni.
A biztosító által rendelkezésre bocsátott igény-
bejelentő nyomtatvány értelemszerű kitöltése 
és a szükséges iratok átadása a munkaválla-
ló illetve törvényes örökös, vagy az örökös kép-
viselőjének feladata.(Munkavédelmi képviselő 
kolléga, munkaadói ügyintéző segítséget kell, 
hogy nyújtson!)

MUNKÁLTATÓI  FELELőSSÉGBIZTOSÍTÁS 
(MvT. Mt.)

A kárbejelentéshez csatolni kell:
–  az 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet 4/a sz. 

mellékletében, illetve a mindenkor hatályos 
jogszabályban meghatározottak szerint fel-
vett munkabaleseti jegyzőkönyvet, 

–  a munkáltató - indoklással ellátott - nyilat-
kozatát arra vonatkozóan, hogy elismeri-e a 
kártérítési felelősségét és történt-e a mun-
kavállaló részéről vétkes közrehatás, illetve, 
hogy nem áll fenn az Mt. 174.§ 2. bekezdésé-
ben meghatározott mentesülési ok, (Nem kell 
a munkavállalónak megtérítenie a kárnak azt 
a részét, amely a munkáltató közrehatása kö-
vetkeztében állott elő.)

–  a munkáltatói felhívásra előterjesztett mun-
kavállalói kárigényt és annak csatolt mellék-
leteit, a károsult kárigényét alátámasztó bi-
zonyítékokat,

–  a keresőképtelenséget tanúsító orvosi igazo-
lást,

–  a munkaügyi felügyelőség által felvett jegyző-
könyvet és határozatát, amennyiben sor ke-
rült az eljárására,

–  a személyi sérüléssel összefüggő orvosi do-
kumentációt a jelen állapotra vonatkozó friss, 
ellenőrző vizsgálati lelettel együtt.

–  nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a fen-
ti iratokat a munkáltató megküldheti a bizto-
sító felé. 

MUNKABALESET MIATTI KÁRIGÉNY  
BENYÚJTÁSA (KSz 80.§)

Az igénybejelentő nyomtatványhoz (munkaba-
leseti és életbiztosítási kárbejelentő nyomtat-
vány) csatolni kell:
–  hiánytalanul kitöltött munkabaleseti jegyző-

könyvet,
–  a munkabalesettől a szolgáltatási igény be-

jelentéséig született összes orvosi dokumen-
tum fénymásolatát,

–  a rendőrségi jegyzőkönyv másolatát,
–  a munkáltató arra vonatkozó nyilatkozatát, 

hogy a balesettel kapcsolatban felelősségét 
elismeri-e,

–  munkáltatói igazolást (munkavállaló adatai, 
táppénzes időszak, táppénzes munkanapok 
száma, munkavállaló részéről történt e vét-
kes közrehatás)

–  munkabaleseti keresőképtelenség esetén 
a fenti a)-d) pontokban alapdokumentumo-
kon kívül a keresőképtelenségi igazolás hite-
les másolatát, a keresőképtelenség megálla-
pítására jogosult szerv által rendszeresített 
nyomtatványok hiteles másolatát, kórházi 
ápolás esetén a kórházi zárójelentést is (nem 
kórházi igazolás!),

–  munkabaleseti halál esetén a fenti a)-d) pon-
tokban részletezett alapdokumentumokon kí-
vül a halott vizsgálati bizonyítvány másolatát, a 
halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a kedvez-
ményezetti jogosultságot igazoló okiratot (jo-
gerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyít-
vány), a biztosított saját háztartásában halála 
előtt általa eltartott gyermekekre vonatkozó 
nyilatkozatot (a gyermek(ek) 15 éves életkorá-
tól iskolai tanulmányok folytatása esetén isko-
la-látogatási igazolás(ok)ra is szükség van)

–  nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a fen-
ti iratokat a munkáltató megküldheti a bizto-
sító felé.

Az utasítás teljes tartalma és a szükséges 
nyomtatványok honlapunkon megtalálhatóak.
A kártérítések törvényes és sikeres eljá-
rásaihoz szükséges, hogy a károsultak a 
számlát, igazolást gyűjtsenek a kifizetett 
összegekről. A kártérítési igények csak így 
igazolhatóak egyértelműen, jogszerűen. A 
károsult beteg egy összegben általában a már 
elszenvedett károkat követelheti, a jövőbeli károk 
(jövőbeli keresetkiesés, kezelési, ápolási, tartási 
költségek, stb.) kompenzálása általában járadék 
formájában történik. A munkavédelemi tevékeny-
ség súlyos, halálos munkabalesetek eseteiben a 
kivizsgálást követően másodlagos szerepet kap, 
itt az igazi segítség a jól felkészült jogász.
Balesetmentes közlekedést kívánok. Hornok Béla 
 MÁV-TRAKCIÓ Zrt. KMvB elnöke 

A munkabaleset a Munka Törvénykönyve alapján olyan baleset, amely a munkavállalót a munkavégzés során vagy azzal összefüg-
gésben éri, annak helyétől és időpontjától, valamint a sérült közrehatásának mértékétől független. Munkabaleset a munkavégzés-

hez kapcsolódó közlekedés, szállítás, üzemi étkeztetés során elszenvedett baleset is. A munkáltató a munkavállalónak – a munkaviszonyával összefüggésben 
okozott kárért – teljes mértékben felel.  A vétlenségére tekintet nélkül felel a foglalkoztató a dolgozó munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetke-
zett károkért is. A munkavédelmi törvény előírásai szerint minden balesetet, (a kvázit is) csak szaktevékenységi vizsgával rendelkező személy vizsgálhatja.   
Nem tartozik ide az üzemi baleset, mint társadalombiztosítási fogalom. A munkabaleseteken túl üzemi balesetnek számít az a baleset is, ami a munkavál-
lalót a munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri, de az eljárás lefolytatásában, kártérítés eszközlésében ettől eltér.

Kártérítés
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a… A svájci Domino vonatok magyar köz-
reműködéssel készülnek
A képen a Svájci Szövetségi Vasutak (ÖBB) első Do-
mino vonata látható az Innotrans 2008 kiállításon. 
A korszerűsített motorkocsik és vezérlőkocsik közötti 
ideális összeköttetést az új gyártású alacsonypadlós 
INOVA közbenső kocsik teremtik meg, amelyek alapo-
zott és szigetelt kocsiszekrényeit a Bombardier MÁV 
Kft. készíti Dunakeszin.
 (Forrás és fotó: Bombardier MÁV Kft.)
Szövetség az indiai óriás mozdony rendelés ér-
dekében
A GE Transpotation szövetségre lépett az indiai Bhara Heavy Electri-
cals Limited (BHEL), vállalattal, hogy közösen induljanak, az Indiai Va-
sutak (IR) által dízel mozdonyok szállítására kiírt tenderen. A szállítási 
szerződés várhatóan 1000 db, (!) dízelmozdonyról szól. A GE az Evo-
lution sorozatú mozdonyát ajánlja, amelyből több mint 2800 db üze-
mel már világszerte, Az IR számára szállítandó, 4,4 MW teljesítményű 
dízelmozdony 30 százalékkal könnyebb lenne az USA-ban alkalmazott 
Evolution típusnál, és a GE nyilatkozata szerint, 84 százalékkal keve-
sebb káros anyagot bocsát ki, jelenleg Indiában használatos mozdo-
nyokhoz képest. 
Lengyelország elindítja az ERTMS programját
A lengyel infrastruktúra hivatal, tender felhívást tesz közzé jövő hónap-
ban, első két vonalára az ERTMS rendszer telepítésére. Az egyik, egy 
teljes ERTMS 2 szint telepítése, a GMS-R rádióval együtt, a 84 km 
hosszú vonalára, Legnica-tól a német határon lévő Zgorzelec-ig. Ez ré-
sze a Wroclaw - Drezda fővonalnak, valamint az ERTMS Corridor F, és 
a TEN-T Corridor III. nemzetközi vonalaknak.
A másik projekt magában foglalja az ETCS 1 szint felszerelését a köz-
ponti fővonalra, mely része a Varsó- Katowice/Krakkó vonalnak. Ez a 
projekt lehetővé teszi a jelenlegi maximális 160 km/h sebesség 200 
km/h sebességre növelését a vonalon.
A PKP, a Lengyel Vasutak megvalósíthatósági tanulmány készítését 
rendelte meg az ország első nagysebességű vonalának kiépítésére, 
amely Varsót Poznannal és Wroclaw-val kötné össze.
Az Eurostar fenntartja folyamatos növekedését
Az Eurostar nyilatkozata szerint, a London-Párizs és Brüsszel közöt-
ti nagy sebességű személyszállítás ez év harmadik negyedében 6,4 
százalékkal nőtt, és elérte a 2,37 millió utazást, annak ellenére, hogy 
több napra be kellett zárni a Csalagút forgalmát, a bekövetkezett tű-
zeset miatt. Ez év első kilenc hónapjában az utasok száma 13,9 szá-
zalékkal volt magasabb az elmúlt évinél, míg az eladott jegyek ennél 
jobban nőttek. A Csalagútat mint ismeretes 2008. szeptember 11-12. 
között teljesen lezárták miután az egyik tolatós tehervonaton tűz ütött 
ki, és az északi alagút zárva maradt, míg az alagutat ki nem javították. 
Az Eurostar kijelentette, ma már normál kapacitásuk 93 százalékán 
üzemelnek, azt követően, hogy október elsején bevezettek egy módo-
sított menetrendet.
A Railpool emeletes kocsi rendelésével belépett 
a kocsi lízing piacba
Kevesebb, mint egy hónappal azután, hogy a Railpool lízing tár-
saság a Bombardiertől megrendelte az első mozdonyokat, egy 
75 millió eurós szerződést kötött a gyártóval kocsik szállítására. A 
megállapodás a Bombardierrel 45 db emeletes kocsi szállítását tar-
talmazza a Dán Állam Vasutak, DSB, számára következő év szep-
tembere és decembere között. A kocsikat a Bombardier németorszá-
gi, görlitzi telepén készítik. A járművek kialakítása megegyezik azzal 
a 67 kocsival, amelyeket a DSB-nek még 2002. évben szállítottak.  
Az elmúlt hónapban a Railpool 58 db Traxx mozdonyt rendelt a Bom-
bardiertől, további 80 mozdony vásárlási opciójával.
A müncheni székhelyű Railpoolt két bankkal közösen ez év júliusában 
alapították.

Összeállította: 
Bartha Géza

Használati útmutató
Az újonnan jött MÁV-TRAKCIÓ-s munkavállalók (új olvasók, új 
MOSZ-tagok, stb.) kedvéért összefoglalnám a szilánkok haszná-
lati útmutatóját. 
A szilánk nem kés, vagy kisbalta, nem üt mély sebet, csak a fel-
színt horzsolja. 
Ha az utadba akad, nem szabad agyonütni, vagy eltaposni, mert 
megvan a veszélye, hogy mélyebbre fúródik.
Szabad viszont levegőnek nézni, kikerülni, vagy elmenni mellette, 
mintha ott sem lenne. 
Ha semmiképp sem lehet elmenni mellette, lehet felvenni és visz-
szadobni, vagy egy másik szilánkkal hadonászni.
Új műsorhoz új férfi kell…
A további feladatokhoz új elvárásoknak megfelelő vezetők kellenek 
– hangzott az indoklás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezérigazgatójának 
leváltása kapcsán.  A legfontosabb új elvárás nyilván az volt, hogy 
másként hívják az illetőt.

NL
Még mindig Zsákay
Zsákay úr – amellett, hogy széles körben nyilvánosságra hozta el-
köszönő levelét - eljött a MOSZ ÜB-re, megköszönte az együtt-
működést, és személyesen is elköszönt a testület tagjaitól. „Nem 
kívánok semmit hozzátenni ahhoz, amit az elköszönő levelemben 
leírtam”- mondta. És azt sem kívánja, hogy bárki más hozzáte-
gyen, pláne nem, hogy elvegyen belőle – gondolnám én, és erről – 
hogy, hogy nem – a leváltását ismertető első MÁV-TRAKCIÓ köz-
lemény jutott eszembe.

NL 
Egykutya
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. élén végrehajtott vezetőváltásról kiadott 
tájékoztatóban gyorsan leszögezték, hogy a többi vezető a he-
lyén marad. Vagyis közleményben kiterjesztették a mozdonyve-
zetői foglalkoztatás biztonságot a cégvezetőkre. Nyilván abból a 
megfontolásból, hogy ez is vezető, meg az is vezető.

NL 
Nézőpont kérdése
A HÉV vonalak MÁV-hoz csatolásáról kialakult polémia során hall-
juk, hogy a BKV metrókocsi vezetők és a HÉV járművezetők egy 
szakszervezethez (a BKV Metro Szakszervezethez) tartoznak. Ha 
belegondolunk, ez teljesen logikus. Valóban csak viszonyítás kér-
dése, hogy a metróvezető olyan HÉV-et vezet, amelyik alagútban 
közlekedik, vagy a HÉV vezető olyan metrót vezet, amelyik kijött 
az alagútból.

NL
Eladtam a kocsimat
Eladtam a kocsimat, de megmondtam az autószerelőnek, hogy 
egy büdös vasat nem kap a bevételből. Most sztrájkkal fenyeget, 
mondván, hogy neki oroszlánrésze van a keletkezett értékcsökke-
nésben.

      BJ

Szilánkok 
és bölcsességek
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szabadidő, hobby, kultúra…

Üdvözöllek, Barátom! Első kérdésem nem is han-
gozhatna másképp, mikor kezdted a vasúti pályafu-
tásodat?
Üdvözöllek, én is! 1981. szeptember 1-jén kezdtem Bátaszéken, mint 
mozdonyvezető gyakornok, rá két évre megszereztem a dízel-, 1993-
ban a villany-, és 2008-ban a keskeny gőzmozdonyvezetői képesíté-
semet. A legutóbbira vagyok a legbüszkébb, ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani Barabás Tibor Úrnak, Pásti László és Péter István 
mozdonyvezetőknek, akik önzetlenül segítettek nekem ebben.

Hogyan ismerkedtél meg a motorcsónak sporttal, 
és mikor kezdtél vele foglalkozni?
Már óvódás koromban rendeztek motorcsónak versenyeket, gyakran 
lejártunk a haverokkal a Duna-partra. Ekkor szerettem bele a szá-
guldó versenyhajókba. Igazából a versenydepóba 1981-ben Sarkady 
Sándor  – egykori versenyző –  szerelőjeként. Egészen 1983 végéig 
szereltem neki, ugyanis ekkor még abból válhatott versenyző, aki le-
galább két évet szerelőként tevékenykedett. Ebből kifolyólag 1984-
ben kezdtem el aktívan versenyezni, 7 éven keresztül, 1990-ig.

Merre jártál a világban, és milyen eredményeket ér-
tél el?
Ezt így elég nehéz összeszámolnom, hisz Európát, mint szerelő, ill. 
aktív versenyző keresztbe-kasul bejártam. Kedvenc helyeim közé 
tartozik, például München, Hamburg, Milánó, Varsó és Bulgária ver-
senypályái. Szerelőként eljutottam Floridába, egészen pontosan Or-
landóba.

Mivel a hobbid nem hétköznapi, kérlek, mutasd be 
az olvasóknak néhány szóval ezt a foglalkozást!
Ez egy ritka, szép, technikai vízi sport. Én 
egészen pontosan a 350cm3-s sikló kategóri-
át mutatnám be röviden, amivel én is verse-
nyeztem. A hajóban a versenyző hasal, balke-
zével húzza a gázt, jobb kezével kormányoz és 
a jobb lábával egy kipufogó pedált kezel, ami-
vel a kétütemű versenymotornak a rezonátor 
csövét tudja mozgatni. A bal lábával, pedig 
függőlegesen 20 mm-t emelheti a motort. Ez 
első hallásra bonyolultnak tűnik, de egy köny-
nyen kezelhető, szép sikló kategória. A motor 
egy 350cm3-s, 4 hengeres, boxer elrende-
zésű, német gyártmányú König szívó motor, 
amelynek max. fordulatszáma: 13000. A tel-
jesítménye fékpadon mérve a 105 lóerőt is 
elérte. Ezeknél a motoroknál szigorúan meta-
nolt használtunk.

Mely versenyek voltak a legemlé-
kezetesebb számodra?
Akkor mondanék egy negatív, illetve egy pozi-
tív emléket. 1990-ben Münchenben a negy-

ven indulóból a világbajnokságon harmadik helyezést értem el, 
ezenfelül ez a verseny nagyon jó hangulatú, sikeres és eredmények-
ben gazdag verseny volt. Szerencsére itt komolyabb baleset nem 
történt. 
A legrosszabb élményem, egy akkori nyugat-berlini verseny volt, rög-
tön a versenyzői pályafutásom kezdetén, egy nagy balesetem volt. 
Felrobbant a hajóm, 165 km\h-es sebességnél. A négy méteres ha-
jómból maradt 70 cm, emellett súlyos sérüléseket is szereztem. 

Mikor és mi késztetett arra, hogy abba hagyd a ver-
senyzést?
Ennek több oka is volt. A legfőbb, az anyagiak hiánya. 1990-ben 
versenyezetem utoljára. 1991 tavaszán annyi szponzorom sem volt, 
hogy a válogatott edzőtáborba elutazzak. A másik ok, ekkor máso-
dik gyermekem – Kitti lányom – már 2 éves lett. Ez komoly lelkiis-
mereti problémát okozott, hiszen két gyermek mellett ezt felelőtlen-
ségnek éreztem.

Köszönöm, Iván, hogy a rendelkezésemre álltál, ezzel is nép-
szerűsítsük ezt a sportot. Jelenleg, Iván barátommal (akinek 
köszönhetem, hogy én is a részese lehetek ennek a sportnak, 
hiszen magam is a szerelmesévé váltam) aktívan segítjük a Vő 
Team két versenyzőjét, Vő Viktort és Vő Kornélt. A két sráccal 
és édesapjukkal keményen küzdünk a Forma 125 kategóriá-
ban a jó helyezésekért. Megemlíteném, hogy csapatunk 2008 
októberében az Egyesült Állomokba utazott, egy Lake Alfred 
nevű kisvárosba, ahol besepertünk egy világbajnoki harma-
dik helyezést. Minden tiszteletem az apukáé, Vő Andrásé, aki 
odaadó munkájával segíti fiait, és támogatja előrehaladásu-
kat, illetve megteremti csapatunk versenyzési lehetőségeit. 
Köszönjük neki!  Sinkovits István 

mozdonyvezető, Győr

Egy nem hétköznapi sport szerelmese
Egy különleges sportág képviselőjét szeretném megismertetni az olvasókkal. Egy bátaszéki mozdonyve-
zetőt, hajdani bajai motorcsónak versenyzőt, Tubákos Ivánt. 
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