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ől Interjú Bihari Lajos úrral 
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesével

A Kollektív Szerző-
dés egyes rendelke-
zéseinek értelmezése 
tekintetében korábban 
türelmet kértem az ol-
vasótól. Nem mond-

hatnám, hogy hipp-hopp, sikerült megállapodni 
a munkáltatóval a munkaközi szünet és a kap-
csolási pótlék szabályainak alkalmazásáról. 
Nehezen, józan kompromisszumok árán azért 
létrejöttek a megállapodások, melyekről lapunk-
ban részletesen beszámolunk. Tény, hogy elég 

szélsőséges álláspontokról indulva kereked-
tek ki a végleges értelmezések, de nem volt 
felesleges a munka. A Munka Törvényköny-
vének keret jellegű szabályozása sokféle ér-

telmezésnek teret engedett, melyet végül sikerült 
számunkra is elfogadható határok közé szorítani. 
A közös értelmezések gyakorlati alkalmazható-
ságát a hétköznapok fogják igazolni, s ha még-
sem leszünk elégedettek az eredménnyel, akkor 
újra tárgyalóasztalhoz ülünk…

 ?  Bemutatkozna az olvasók 
számára? Milyen tevékeny-
séget látott el, mielőtt a 
TRAKCIÓ-hoz „szegődött”?

Pályafutásom a MÁV Zrt-nél 2004. április 4-én kezdődött, mint 
Beszerzés Expressz Projekt vezető. Ekkor bekapcsolódtam egy 
olyan projekt munkájába, amelynek keretében sikerült képet kap-
nom szinte az össze üzleti folyamatról, az anyagellátás és felhasz-
nálás oldaláról. A projektmunka során együtt dolgoztam, illetve 
találkoztam sok olyan vasutas kollégával, akiktől sikerült rövid idő 
alatt megszerezni azt a tudást, amely segített abban, hogy 2005-
től el tudjam látni a Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgál-
tató Egység (BKSZE) igazgatói munkakört, amelyet 2007. végé-
ig töltöttem be.

?  Hogy látja a vállalt első gazdasági évét, milyen kihívá-
sokkal kellett szembesülnie 2008. évben?

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. gazdasági éve a tervek szerint alakult. A tár-
saság mérleg szerinti eredménye 454 millió forint lett, így el-
mondhatjuk: sikeres üzleti évet hagytunk magunk mögött. Megy-
győződésem, hogy az eredmények eléréséhez a MÁV-TRAKCIÓ 
Zrt. minden munkavállalója hozzájárult, a maga helyén és tevé-
kenységével.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. gazdasági területének első évét az építkezés 
jellemezte, mind a munkaerő, mind a rendszerek oldaláról. A ter-
vezés-kontrolling területen a Gépészeti Üzletágtól három szakér-
tő kolléga jött hozzánk. A szervezet vezetője Tóth Szabolcs kol-
légám, aki szintén újoncnak számított a gépészet területén. A 
pénzügyi területen dolgozó kollégák közül ketten ugyan régi vasu-
tasok (VMMSZK múlttal), de a szervezet vezetőjének, dr. Gelen-
csér Kornélnak és további két kollégájának már egyáltalán nem 
volt vasutas múltja.
A számviteli szervezet munkatársai – Juhász Erzsébet vezetésével 
– szintén régóta a vasútnál tevékenykednek (korábban a VMMSZK 
kontrolling szervezeténél szereztek tapasztalatokat). Számukra a 
számviteli tevékenység megtanulása jelentett kihívást. Ehhez a 
csapathoz csatlakoztam tehát BKSZE igazgatói múlttal, azzal a 
kihívással, hogy egy önálló cég rendszerét kellett kialakítanunk és 
működtetnünk – a cég megalakulását követően azonnal.
A gazdasági folyamatok újra definiálása, átalakítása ugyan már 
2007-ben elindult, de annak érdemi része és az azt támogató IT 
rendszerek kialakítása 2008-ra maradt. Ezzel párhuzamosan ele-
get tettünk a folyamatos adatszolgáltatási – tervezés, kontrolling, 
negyedéves könyvvizsgálat stb. – kötelezettségeinknek is.

Az év során nem kerültünk olyan helyzetbe, hogy elfogadható ha-
táridőn belül ne tudtunk volna értékelhető adatot szolgáltatni bár-
ki számára. Ez a fent bemutatott csapat elismerésre méltó telje-
sítménye volt.

?  Sokat foglalkoztatja a mozdonyvezetőket, hogy mennyi-
re stabil a vállalat gazdasági helyzete, van-e jövőképe a 
ma még Európában egyedinek számító társaságnak?

Természetesen, a társaságnak van jövőképe, amelyet stratégi-
ánkban rögzítettünk és az Igazgatóság el is fogadott. Hogy eb-
ből mennyit tudunk megvalósítani, tőlünk függ, még úgy is, hogy 
egyedinek számító szervezeti és kapcsolati rendszerben műkö-
dünk.
A kialakult üzleti kapcsolataink bizakodásra adnak okot, 2008-
ban megtaláltuk azt az együttműködési formát a megrendelőink-
kel és szolgáltatóinkkal, amely biztosíthatja a hosszú távú fenn-
maradásunkat és működésünket. Ezekből az együttműködési 
és kapcsolati rendszerekből az látszik, hogy egy stabil gazdasá-
gi hátteret lehet biztosítani a MÁV-TRAKCIÓ számára. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy folyamatosan nem kellene dolgozni stabili-
tásunk fenntartása érdekében.

?  Milyen aktualitások jellemzik mai tevékenységét? 
Jelenleg is folyamatban van a 2008. évi zárás, a könyvvizsgálat-
tal együtt, amely mindenki számára igen komoly rendelkezésre 
állást követel. Emellett dolgozunk az új mozdonyok finanszírozási 
közbeszerzésének mielőbbi lezárásán is.
Legnagyobb kihívás a jelenlegi gazdasági helyzetben a csökkenő 
teljesítmények mellett kidolgozni azokat a hatékonysági lépése-
ket, amelyek biztosíthatják a krízis megfelelő kezelését, egyúttal 
lehetőséget biztosítanak a jövőbeni feladatok teljes körű ellátá-
sára. Fontos, hogy a jelenlegi helyzetben ne hozzunk olyan dön-
téseket, amelyek a jövőnket veszélyeztethetik.
 ?  Műszaki fejlesztések új mozdonyok, informatikai esz-

közök beszerzése mekkora adósságterhet jelentenek 
majd a cég életében? Nem fognak ezek likviditási gon-
dokat okozni?

Ahogy azt a 2008. évi, úgy a 2009-2012. évi tervek is tartalmaz-
zák az adósságok törlesztéséhez, finaszírozásához szükséges be-
vételeket, így közvetlen likviditási gondokat nem okoznak. A fent 
említett beruházások természetesen nem csak kiadásokat jelen-
tenek társaságunk számára. Igen jelentős költségcsökkenést, így 
hatékonyság javulást is várunk, amely a versenyképességünket 
fogja javítani.

Türelem, megállapodást terem
Sőt egyszerre kettőt is!

Megkérdeztük Bihari Lajos urat a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesét 
a vállalat pénzügyi helyzetéről, aktuális feladatairól
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Kapcsolási Pótlékról

?  Mik 2009. év legfőbb stratégiai kérdései a gazdasági 
vezérigazgató-helyettes számára?

Például a 25 darab új, korszerű mozdony finanszírozásának bizto-
sítása, hogy elindulhasson a bevételünket hosszabb távon is biz-
tosító eszközállomány régen várt modernizációja. Továbbá ránk 
vár még a gazdasági válság eredményeként előálló, bevételkiesés 
kompenzálását biztosító költségcsökkentési intézkedések megfo-
galmazása és kontrollja is.

Milyen pénzekből tud fejleszteni a TRAKCIÓ, miből tudja a 
mozdonybeszerzésre felveendő hiteleket törleszteni?
Természetesen az ÉCs (?) által biztosított forrás nem elég a fej-
lesztésekre a járműállomány műszaki színvonalának megtartá-
sához is éppen, hogy elég. A fejlesztés forrása természetesen 
a különböző típusú banki hitel, amelyet a bevételünk megfelelő 
szinten tartása mellett tudunk kezelni, visszafizetni.
 ?Milyen a cég jelenlegi likviditási helyzete?
Likviditásunk megoldott, de ez természetesen a MÁV-START Zrt. 
fizetési hajlandóságától és képességétől nagymértékben függ. A 
folyószámlahitelre kiírt közbeszerzési eljárásunk ugyan nem zárult 

teljes sikerrel (?), de a 2008. szintnek megfelelően folyószámla-
hitel így is rendelkezésre áll.
 ?  Mi a cég stratégiája arra a helyzetre, ha a Cargo, vagy a 

START saját vontatási kapacitás kiépítésébe kezd?
Társaságunk stratégiai célkitűzése, hogy a szolgáltatásaink minő-
ségével és a meglévő, illetve a fejlesztés alatt lévő informatikai 
rendszerekkel bizonyítsuk partnereink felé: érdemes az általunk 
nyújtott szolgáltatás mellett dönteni, mert az költséghatékony.

?  Mesélne kicsit a magánéletéről? Család, hobby, ked-
venc időtöltése?

Nős vagyok, feleségem a MOL-nál dolgozik szakértőként. Fiunk 
15 éves, középiskolás és a Honvéd serdülő csapatában kézilab-
dázik. Érden élünk 1996 óta, így egyik „legkedvesebb” időtöl-
tésem a családi ház kertjének ápolása, a fűnyírás. Valójában a 
legkedveltebb szabadidős elfoglaltságom a motorozás, amelyet 
2006-ban – hosszú kihagyás után – újra kezdtem. A motorozás a 
hétvégi pihenés tökéletes kiegészítője számomra.

Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget. K.L.

MÁV-TRAKCIÓ
Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MEGÁLLAPODÁS
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződése 62/A.§-a 

(Kapcsolási pótlék)  rendelkezésének közös értelmezése tárgyában 

amely létrejött egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatá-
si Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: 
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.) (székhely: 1062 Budapest Andrássy út 73-75. 
sz.) mint Munkáltató – továbbiakban: Munkáltató – másrészről  
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél képviselettel rendelkező szakszerve-
zetek között, alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:

A megállapodó felek a munkáltatónál 2008. április 1. napjától ha-
tályos (2008. december 23. napján módosított) Kollektív Szerződés 
62/A.§. rendelkezése egységes végrehajtása és alkalmazása érde-
kében az alábbi közös értelmezésben állapodnak meg:

A kapcsolást végző mozdonyvezető „kapcsolási pótlékra” az aláb-
bi esetben jogosult:
1./  A vezényelt utazói munkarendbe tartozó munkavállaló azon eset-

ben jogosult kapcsolási pótlékra, ha kapcsolásra kötelezett más 
munkavállaló (ideértve a MÁV Zrt. és a MÁV Csoport társasága-
inál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszony-
ban állókat is) a kapcsolást nem végzi el.

2./  Menetrendi Segédkönyv 7. sz. táblázatában felsorolt szolgála-
ti helyeken.

Nem jár kapcsolási pótlék az alábbi esetekben:
–  ha a kapcsolási tevékenységet nem a mozdonyvezetőnek kell el-

végeznie,

–  ha a kapcsolás a jármű vezetőállásának elhagyása nélkül is meg- 
oldható.

Részletes rendelkezések:
Amikor a mozdonyvezetőnek kell elvégeznie, vagy fizikailag közremű-
ködnie a kapcsolásban (központi ütköző és vonó készülék védőtaka-
rójának kezelése, nem önműködő központi vonókészülékekkel ellá-
tott kocsik féktömlőinek kezelése, fővezeték elzáró váltók kezelése, 
segély-vonókészülék kezelése, szükségkapcsolások elvégzése, illet-
ve a Menetrendi Segédkönyv 7. táblázatában fel nem sorolt szolgá-
lati helyeken, ha a kapcsolást a mozdonyvezető részére elrendelték, 
ezt azonban Eseménylapon jelenteni köteles) a kapcsolást végző 
mozdonyvezetőt a kapcsolási pótlék megilleti.
Központi ütköző és vonókészülék védőtakaróinak eltávolítása, visz-
szahelyezése egy kapcsolásnak minősül.
Kocsi kisorozás esetén két kapcsolási pótlék illeti meg azt a moz-
donyvezetőt, aki a kapcsolást végezte.

A kapcsolási pótlék dokumentálása:
A kapcsolási pótlékra való jogosultság esetén a kapcsolás elvégzé-
sét a Menetigazolvány „Megjegyzés „rovatában való bejegyzésen kí-
vül, az adott állomáson egysorosan, 620 tevékenységi kóddal kell 
rögzíteni a Menetigazolvány 37. oszlopába. (a 36. oszlopba kell rög-
zíteni a megrendelő azonosítóra vonatkozó hivatkozást, a 35. osz-
lopba a szolgálati hely kódszámát, a 39. oszlopba az elvégzett kap-
csolások darabszámát)
A fentiek alapján kell a segély-vonókészülék ill. az esetleges szük-
ségkapcsolás (ok) elvégzését is dokumentálnia a mozdonyvezető (k)
nek.
A Kollektív Szerződés jelen közös értelmezését 2009. január. 01 
napjától elvégzett kapcsolások esetén kell alkalmazni. 

Budapest, 2009. február 19.

Mozdonyvezetők Szakszervezete  MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
Vasutasok Szakszervezete
Gépészek Szakszervezete
Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (Szolidaritás)
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete

Hosszas egyeztetések után elnyerte végső tartalmát az a közös 
értelmezés, amely szabályozza a Kollektív Szerződés 62/A §-ban 
a kapcsolások esetén járó díjazások feltételeit. Íme:

Megállapodás a Kapcsolási Pótlékról
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Kivásároltuk azt a túlórát, amit elvesz-
tettünk volna
A bértárgyalás egyik stratégiai célja az volt, 
hogy a várható drasztikus túlóra csökke-
nés miatti keresetveszteséget megaka-
dályozzuk. A mozdonyvezetők 2008-ban 
– csökkenő létszám ellenére – mintegy 
100.000 órával kevesebb túlórát teljesí-
tettek, mint 2007-ben, de még így is az 
összes keresetük mintegy 13-15%-a tú-
lóra jövedelem volt (túlóra alapdíj, a túló-
rához kapcsolódó műszakpótlék és túlóra 
pótlék együtt). Több körülményből is arra 
következtettünk, hogy 2009-ben a folya-
mat felerősödik, akár a teljes túlóra meny-
nyiség eltűnhet a rendszerből, és vele ve-
szik a túlóra kereset is.

Melyek voltak az intő jelek?
Már a tárgyalások végére látszottak a 
Cargo teljesítmény csökkenések, csak a 
mérték volt kérdéses. Mára tudjuk, hogy 
a pillanatnyi érték a tavaly januárinak a 
65-70%-a, és még nem biztos, hogy a 
leg alján vagyunk a gödörnek, azt meg 
végképp nem tudjuk, hogy mindez med-
dig tart. Az árufuvarozáshoz, elegyfeldol-
gozáshoz a mozdonyvezetői munkaidő 
20-25%-a tartozik, egyszerű számtannal 
a teljes évi munkaidő 6-8%-a, azaz évi 
120-160 óra/fő munkaidő vesztés is be-
következhet, ez pedig a tavalyi teljes túló-
ra mennyiség!
Tudjuk, hogy idén a kiképzés és létszám-
csökkenés egyenlege várhatóan nulla, 
azaz nem csökken a létszám. 
Tudjuk, hogy a személyszállítás állami tá-
mogatását megrövidítették, ami akkor 
is vissza fog hatni a menetrendre, ha az 
most még csak kissé látszik.
Tudjuk, hogy a MÁV Zrt. és a MÁV-TRAK-
CIÓ Zrt. informatikai fejlesztéseinek kifeje-
zett célja a munkaidő felhasználás csök-
kentése. 
Megdönthetetlen igazság, hogy csak azt a 
túlórát lehet kivásárolni, ami még megvan. 
Ha 2009-ben hagyjuk elveszni a túlórajö-
vedelmet, év végén, 2010-re már egy ga-
rast sem adtak volna érte.

Az a kérdés, jól kértük-e meg a mun-
kaközi szünet árát?
A munkaközi szünet munkaidőből kivéte-
le nem a mi javaslatunk volt, ezt a mun-
káltató kezdeményezte, de egybevágott a 
fent vázolt céllal, ezért nem elutasítottuk, 
hanem megkértük az árát (5,3% munka-
időért 9,5% alapbéremelés). Annyi alap-
béremelést kértünk, amennyi ellentételezi 
a munkaközi szünet miatti túlóra csökke-
nés keresetveszteségét. Tudni kell tehát, 
hogy nincs 27.000 Ft-os alapbéremelés 
a mksz. változása nélkül! Ha pedig nincs 
ilyen alapbéremelés, akkor bérmegálla-
podás sincs, mert 4,1%-os alapbéreme-
lést nem fogadhattunk volna el. Ha nincs 
bérmegállapodás, akkor sztrájk van. A mai 
helyzetben a sztrájk sem lett volna garan-
cia a magasabb béremelésre (ha egyál-
talán lett volna sztrájkhajlandóság!), de 
mégis tételezzük fel, hogy sikerült volna 
6-7%-ra föltornászni az emelés mértékét. 
Aztán jön a túlóra csökkenés, és elveszí-
tünk 13-14%-ot, és máris 6-7% kereset-
veszteségnél tartunk!!
Szerintem ezeknek a soroknak az igazsá-
gát a kollégák közül napjainkban sokan a 
saját bőrükön érzik, amikor azt tapasz-
talják, nem létező szolgálatokra vezénylik 
őket, hogy legalább a kötelező idejük meg-
legyen. És sok esetben még így sincs meg. 
(A januári előzetes adatok szerint a mínusz 
órák száma közelíti a túlórákét, azaz átlag-
ban a kötelező óra környékén mozgott a 
foglalkoztatás.)
Akkor most már csak az a kérdés, 
hogy valóban jól kértük-e meg a mun-
kaközi szünet árát?
Az előzetes számítgatások helyességét 
csak a bérfejlesztés és a KSZ módosí-
tás utáni tényleges béradatok igazolhat-
ják, vagy cáfolhatják. Egyelőre csak a ja-
nuári adatok állnak rendelkezésre, azok is 
csak levont szakszervezeti tagdíj formájá-
ban, ezért biztos következtetésekre még 
nem alkalmasak, de az értékek biztatóak. 
A tavaly januárihoz képest az egy főre jutó 
átlagos 1%-os levonások 16%-al, a tavalyi 
éves átlaghoz képest 6%-al nőttek idén ja-

nuárban. (Az előző év decemberét a köve-
tő januárral soha nem lehet összehason-
lítani, mert a december mindig erősebb a 
januárnál, de még itt is kimutatható a nö-
vekedés.) A számtan mai állása szerint ez 
azt jelenti, hogy a 100%-oknak – azaz a 
kereseteknek – is ennyivel kellett nőnie.
Összességében tehát az állapítható meg, 
hogy csökkenő munkaidő ráfordítás mel-
lett is 6% körülire várható a keresetek nö-
vekedése, ez pedig több, mint a 4,1%-os 
MÁV-Csoportos emelés.
Egyénileg persze nagy eltérések lehet-
nek, a túlórák miatt még olyan is lehet, 
hogy valakinek csökken a keresete egyik 
hónapról a másikra, de ez minden bérfej-
lesztés után így volt.

Beszéljünk őszintén a mksz. kiadásá-
nak eddigi gyakorlatáról
Több, mit évtizede, hogy a munkaközi szü-
net intézménye létezik, és azóta kötele-
ző kiadni! Semmilyen okkal nem lehetett 
nem kiadni, minden ki nem adott eset 
jogsértő volt, akkor is, ha emelt díjjal fi-
zették (munkavédelmi bírságok bizonyít-
ják, hogy a hatóságot nem érdekelte a dí-
jazás sem, meg a körülmények sem)! Mi 
szakszervezeti tisztségviselők, a munka-
védelmi képviselők, és persze végső so-
ron maguk a munkavállalók mind együtt-
működtünk a folyamatos jogsértésben, és 
csak annyi mentségünk volt, hogy díjazás 
járt rá, mert benne volt a munkaidőben. 
Nem nagyon érdekelt bennünket, hogy ki-
jelölték-e, hova jelölték ki, hol lehetett el-
tölteni, kiadták-e. Pedig a vonatkozó mun-
kaügyi és munkavédelmi jogszabályok, 
amiket eddig is be kellett volna tartani, 
most sem változtak, csak a gondolkodá-
sunk változott. Vagyis azóta lettünk ilyen 
igényesek a kiadás körülményeire, amióta 
nem része a munkaidőnek. 
Önmagában ezzel a szemléletváltozással 
nincs semmi baj, helyes, hogy így van, és 
számítani is lehetett rá, hogy így lesz. A 
szemléletváltás igenis indokolt, mégpedig 
mindkét oldalon. A munkáltató is kényte-
len lesz feladni azt a kényelmes megkö-
zelítést, hogy „semmit nem kell másként 
csinálni, csak másként kell adminisztrál-
ni”. Nem lehet a munkaidő beosztásokba, 
fordákba beledumálni a munkaközi szüne-
tet, azt ki kell jelölni, a feltételeket biztosí-
tani kell, és ki is kell adni.
Baj inkább azzal a türelmetlenséggel van, 
amivel többen kezelik a mostani helyze-
tet. Azért kellene nagyobb türelem, mert 
mi magunk akartuk, hogy január 1-től már 
a megemelt személyi alapbért számfejt-
sék, ez pedig magával vonta a mksz. sza-
bályok januári változását is, azaz mi nem 

A munkaközi szünetről – nem munkaközi szünetben
Tisztségviselői berkekben nagy vihart kavart a munkaközi szünet munkai-
dőn kívülre helyezése, és a kedélyek az értelmező közös állásfoglalás ki-
adása után sem csitulnak. Igyekszem tárgyszerűen, érzelmi kitörésektől 
mentesen ismertetni azokat a megfontolásokat, amelyekre tekintettel fo-
gadtuk el a KSZ módosítását, majd a közös értelmezést. Természetesen 
lehet vitatni azt, hogy helyes volt-e megkötni a megállapodásokat, de a vi-
tában nem lehet figyelmen kívül hagyni a tényeket, és ismerni kell a dön-
téseinknél figyelembe vett szempontokat.
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hagytunk magunknak és a munkáltató-
nak időt a békésebb átmenetre. Tudato-
san ezt választottuk, mert nem akartunk 
az alapbéremeléssel időt veszíteni. (Meg-
győződésem, hogy januárban, vagy feb-
ruárban a munkáltató már nem vállalta 
volna a 27.000 Ft-os alapbéremelést.) Tu-
dom, hogy sok a vitatható mksz. elszámo-
lás január-februárban, de van időnk eze-
ket szisztematikusan feltárni és orvosolni 
(a munkajogi követelések 3 évig nem évül-
nek el). Azt is tudom, hogy ez sok munkát 
követel minden tisztségviselőtől, de nem 
ez lesz az első eset, amikor együtt sokat 
kell dolgoznunk a mozdonyvezetők jogos 
járandóságainak érvényre juttatásáért.

A jogi szabályozás hézagos
Azért is türelmesebbnek kellene lennünk, 
mert sok tekintetben új utat kell járnunk. 
A munkaközi szünetre vonatkozó munka-
jogi szabályozás hézagos, nincs bírósá-
gi gyakorlat, mert nem voltak ilyen pe-
rek, az elérhető szakmai állásfoglalások 
többsége meg nem a mi álláspontun-
kat támasztja alá. A munkajogi szabá-
lyok semmit nem mondanak arról, hogy a 
munkaidő mely részében adható ki, vagy 
hogy milyen feltételeket kell teljesíteni a 
kiadáskor. 
Ezért kellett közös értelmezésben megál-
lapodnunk. Nem várhattuk meg, hogy tö-
megesen, évekig elhúzódó perek alakulja-
nak ki (esetleg egymásnak ellentmondó 
eredménnyel) Megállapodás pedig akkor 
van, ha azt a másik fél is aláírja.
Nem állítom, hogy nem lehet vitatni az ér-
telmező megállapodás némelyik pontját, 
de az értelmezés elfogadásával rende-
zettebb viszonyok jöttek létre, ezért jobb 
helyzetbe kerültünk vele, mint ha nem len-
ne. Én sem vagyok teljesen meggyőződve 
arról, hogy a mozdony vezetőállása kijelöl-
hető a munkaközi szünet eltöltésének he-
lyéül. Azt kellett azonban átgondolni, hogy 
valóban akarjuk-e azokat a következmé-
nyeket, amik a vezetőállás kategorikus ki-
zárásából adódnak, ennek eldöntéséhez 
pedig időre van szükségünk. Erre fel kell 
készülni (munkajogi, munkavédelmi, higi-
éniai szabályok, előírások elemzése, stb.), 
le kell folytatni az ezzel kapcsolatos bel-
ső vitákat a szakszervezetben, és azt kö-
vetően dönteni. Az én felfogásom szerint 
ebben a kérdésben közbenső, ideiglenes 
megoldást fogadtunk el, ez a mérkőzés 
nincs lejátszva.
Készüljünk együtt a máso-
dik félidőre. De ne munka -
közi szünetben, mert ott 
nincs munkavégzési köte-
lezettségünk.
 Németh László 
 ügyvezető alelnök

Megegyezés…

Vagyis peren kívüli megállapodás született egy olyan ügyben, amely túl hosszú ideje 
volt folyamatban a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon és mind a munkáltatói, mind pedig a 
munkavállalói oldalt – véleményem szerint – indokolatlanul kötötte le. 
Mi is volt ez az ügy? A per tárgyát képező időszakban, vagyis a 2006. július-augusz-
tus havi munkaidő-beosztásban az volt megjelölve, hogy összesen mennyi órát terve-
zett a munkáltató rendkívüli munkavégzésként. A munkavállalói oldal véleménye sze-
rint azonban a munkáltatónak konkrétan ki kellett volna jelölnie, hogy melyek azok a 
szolgálatok, amelyek rendkívüli munkavégzésnek minősülnek - már csak azért is, mert 
ebben az időben létezett egy olyan munkáltatói állásfoglalás, amely ugyancsak kötele-
zőnek mondta ki a rendkívüli munkavégzésnek minősülő szolgálatok megjelölését.       
A munkavállalót a szolgálat kezdete előtt négy nappal értesítette a munkáltató, hogy 
a szóban forgó 8,9 órás szolgálatát nem kell teljesítenie, az elmarad. A perbeli időben 
hatályos MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 28.§ 6/c. pontja szerint, ha a munkaválla-
ló eredetileg tervezett szolgálata tíz napon belül teljes egészében elmarad, az erede-
tileg tervezett szolgálatnak megfelelő időtartamot el kell számolni. Miután az alpere-
si munkáltató szerint a fenti szolgálat egyébként is rendkívüli munkavégzés lett volna, 
ezért nem intézkedett annak ellentételezéséről. A munkavállaló természetesen nem 
értett egyet munkáltatójával, miután az a vezénylés elkészítése során nem jelölte meg 
konkrétan azokat a szolgálatokat, amelyeket rendkívüli munkavégzésként tervezett be, 
ezért azt - július 31-én, illetve augusztus elején - nem tudhatta a munkáltató, hogy ép-
pen az elmaradt július 31-ei szolgálat lett volna-e a rendkívüli munkavégzés, illetve a 
jogi helyzet eléggé egyértelmű volt.    

Időközben kiderült, hogy nem egyedi esetről van szó. A perben álló mozdonyvezető 
mellett még 14 kollégának maradtak el azonos módon szolgálatai a fenti időszakban, 
amelyek nem kerültek kifizetésre.   

Mindezen előzmények után kicsit lassan, de a lényeg, hogy sikerült a MÁV Zrt-vel, és 
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-vel is megállapodni a kollégáinknál előfordult elmaradt szolgálatok  
– kamatokkal együtt történő – kifizetéséről. 
Úgy gondolom a fenti megegyezés mindenképpen követendő példa 
kellene, hogy legyen. Természetesen nincsenek illúzióim, de valóban 
örülnék annak, ha a jövőben a hasonló volumenű ügyekben peren kí-
vül tudnánk megállapodni.  
Rajtunk nem fog múlni.

 dr. Király György s.k.
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2009. március 1-jével 
elkezdjük a mozdony-
fedélzeti berendezések 
tesztüzemét. 
Három éves fejlesztői munka 
fontos fordulópontjához ér-
keztünk. 2006-ban a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Közle-
kedésautomatizálási Tanszék 
bevonásával került meghatá-
rozásra a mozdonyfedélzeti 
berendezésekbe beépítendő 
funkciók, és gyűjtendő adatok 
köre, annak érdekében, hogy 
vontatási folyamatainkról va-
lós időben mérhető, elemez-
hető információkat kapjunk.
Közbeszerzési eljárások kere-
tében a Prolan Zrt. nyerte el a 
mozdonyfedélzeti berendezé-
sek szállításának, karbantar-
tásának jogát, de természe-
tesen a MÁV - Gépészet Zrt. 
közreműködik a berendezések 
felszerelésében. 
A dízel járművek felszerelésé-
vel 2008. decemberében vé-
geztünk, a villamos járművek 
munkálatai 2009. áprilisára fejeződnek be, azaz a MÁV-TRAKCIÓ 
Zrt., és a MÁV-START Zrt. járműveire felkerülnek a mozdonyfedélze-
ti berendezések. A GYSEV Zrt., és egyéb idegen járművek mozdony-
fedélzeti berendezéssel való felszerelése nem a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 
hatáskörébe tartozik, ezért még nem tudjuk megmondani, hogy azo-
kon mikorra lesznek mozdony fedélzeti berendezések. 
A berendezés adatgyűjtő rendszere és központi szoftvere úgy került 
meghatározásra, hogy ha a mozdonyvezető pontosan rögzíti a be-
rendezésen a vonathoz kapcsolódó információkat, akkor a rendszer 
az irányítók munkáját is tudja segíteni. A Vontatás Tervezési és Irá-
nyítási Rendszert (MB.Rail-t) is ellátja valós idejű adatokkal, így az 
irányítók látni fogják, ha egy mozdony nem tudja tartani a forduló-
ját. Ehhez a funkcionalitáshoz még sok akadályt le kell küzdenünk, 
de már tudjuk térképen követni a járművek mozgását. A tervezés 

alatt álló utas tájékoza-
tó rendszer is nagyobb 
részt a mozdonyfedél-
zeti berendezésből ve-
szi majd az adatokat.
A tesztüzem alatt sok 
fejlesztési munka áll 
még előttünk, mint a 
mozdonyvezetők jármű-
vek közötti átjelentke-
zésének egyszerűbbé 

tétele, vagy a vonatadat rögzítések 
egyszerűsítése.
Felmerülhet a kérdés, hogy a rossz 
műszaki állapotú mozdonyokon se-
gít-e valamit, ha pontos adatokat 
tudunk túlfogyasztásáról. Segítség, 
hogy a központi szoftverrel azonnal 
lehet riasztást generálni a fölösle-
ges gépjáratásokról, és a leadott 
teljesítményhez képest túl nagy 
energia felhasználásról. Ez alapján 
lehetőség van a gyors beavatkozás-
ra. Ezen rendszer  hiányában a havi 
elemzésekkel kevés lehetőségünk 
nyílik hatékonyságunk javítására. 
A berendezések felszerelésével 
nem fejeződik be a fejlesztői mun-

ka. A tesztüzem végére tudni fogjuk, hogy hogyan lehet egyszerű-
síteni, vagy meg lehet-e szüntetni a papír alapú menetigazolványt. 
Elkezdtük kidolgozni a szolgálati menetrendkönyv megjelenítésének 
módját a mozdonyfedélzeti berendezésen.
Felmerülhet a kérdés, hogy az összes funkciót miért nem egyszerre 
terveztük meg, és vezetjük be. A válasz egyszerű, mindig annyi fe-
ladat megvalósítását tudjuk elkezdeni, amihez az erőforrásaink ren-
delkezésre állnak, így lépésenként kell haladunk. 
Eddigi tapasztalataink alapján bízunk benne, hogy a teszt üzem alatt 
a mozdonyvezető kollégák gyorsan elsajátítják a beren-
dezés használatát, és ennek segítségével az ő munká-
juk is egyszerűsödni fog.
 Rácz Imre
 vontatójármű menedzsment vezető

Indul a mozdonyfedélzeti berendezések tesztüzeme

MFB
A Mozdony Fedélzeti Berendezések bevezetéséről 
tartott a minap sajtótájékoztatót a MÁV-TRAKCIÓ Va-
súti Vontatási Zrt. vezetése.
2006-2007-ben a MÁV Zrt. Gépészeti Üz-
letága (a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. jogelődje) K+F 
fejlesztési projektet indított, amelybe a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemet vonta be. Meg-
határozásra kerültek egy olyan mozdonyfe-
délzeti berendezés műszaki követelményei, 
amelyek alapján a vontatójárművek teljesít-
ményadatai és energia felhasználása pon-
tosan mérhető. 2007-ben 810 dízel jármű, 
2008-ban 520 villamos vontatójármű és 
165 vezérlő kocsi mozdonyfedélzeti beren-
dezésének legyártását kezdte el az e tárgy-
ban kiírt nyílt közbeszerzési pályázatot meg-

nyerő Prolon Zrt. 2008-ban a MÁV-TRAKCIÓ 
Zrt. megbízta a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.-t, hogy 
az érintett járművekre szerelje fel a moz-
donyfedélzeti berendezéseket, a MÁV-IN-
FORMATIKA Zrt.-től pedig megrendelte a 
berendezések adatgyűjtő, elemző közpon-
ti informatikai rendszerének kifejlesztését. 
A dízel járművek mozdonyfedélzeti berende-
zéseinek felszerelése 2008. decemberében 
befejeződött. A villamos járművek felszere-
lése ütemezetten halad, jelenleg 148 villa-
mos mozdonyon van már berendezés. 2009 
közepéig az összes érintett jármű rendelke-
zik majd fedélzeti berendezéssel. A közpon-
ti adatgyűjtő szoftver elkészült. Az elemzési 
eljárások és az információ megjelenítési fe-
lületek fejlesztése folyamatos. A MÁV-TRAK-
CIÓ Zrt. a mozdonyfedélzeti berendezések 

alkalmazásával 2010-től 1-1,6 milliárd forint 
költségmegtakarítással számol. A megtaka-
rítás az energia felhasználás és a mozdonyó-
ra ráfordítás csökkenésén alapul. – mondta 
bevezetőjében Dr. Márkus Imre a MÁV-TRAK-
CIÓ Zrt. vezérigazgatója.  Ezután Rácz Imre 
vontatójármű menedzsment vezető ismer-
tette a mozdonyfedélzeti berendezés műkö-
dését. Egy asztali mintapéldányon mutatta 
be működés közben a GPS mozdonyköveté-
si rendszert. 
A fedélzeti berendezés által gyűjtött je-
lenlegi adatok, információk
Vonattovábbítás jellemző adatai:
–  mozdonyvezető azonosítása kártyás beje-

lentkezéssel, vagy egyéni kóddal,
-  a vonat azonosítása (vonatszám, közleke-

dés dátuma),
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területi hírek
MFB

Debrecen-Kelet 
Területünkön több fontos esemény történései zajlottak le az el-
múlt egy hónapban. Az egyik ilyen, hogy a GÉPÉSZET Zrt-nél, 
2009. január 22-én megkezdődtek az új Helyi Függelék létre-
jöttét segítő tárgyalások. A munkáltatót Kiss László KJK köz-
pontvezető képviselte, de mellette Kun Tamás, a vállalat humán-
politikai igazgatója is személyesen részt vett. A tárgyalásokon 
résztvevő szakszervezetek és a munkáltató egy pont kivételével 
mindenben meg tudott egyezni az első tárgyalási napon, de mi-
vel a készenlét 801-1200 óra közötti díjazásáról nem jutottunk 
egyezségre, így nem került aláírásra a nevezett referendum. A 
Kollektív Szerződés a Helyi Függelékre bízza ebben a sávban a 
díjazás mértékét azzal a kikötéssel, hogy nem lehet több mint 
50%. Mi, a szakszervezetek azt képviseltük, hogy mindenkép-
pen legyen több az alatta lévő sáv (300-801 óra) díjazásánál, 
ami 30 %, így egy 40%-os díjazást már elfogadhatónak tartot-
tunk volna. Sajnos a következő tárgyalási napon, 2009. 02. 13-
án pénteken sem tudtunk előrébb jutni ebben a kérdésben, így 
nem lett aláírva a Helyi Függelék a KJK-nál, de az eddig megvi-
tatott és mindkét fél számára elfogadható részeket alkalmaz-
ni fogja a munkáltató. Erre az alkalmazásra mindenképpen oda 
fogunk figyelni a MOSZ részéről, hiszen a tapasztalataink azt 
mutatják, hogy nem minden kérdést értelmezünk azonosan a 
Kollektív Szerződés olvasásakor. Kiemeltnek és fontosnak te-
kinthető a MOSZ számára az átvezénylési pótlék, a munkaidő 
beosztás módosítása és a munkarend módosítása körüli kérdé-
sek megvitatása, az említett pontok gyakorlati alkalmazásának 
megvizsgálása.
A másik fontos esemény a HÉT ügyrendjének elfogadása a 
TVSZK-nál. 2009. február 16-án a munkáltató és a szakszer-
vezeti oldal egyezségre jutott érdekegyeztetői ügyrendi kérdé-
sekben, így ezen a napon aláírásra is került a TVSZK Helyi Füg-
gelékének módosításával együtt. Ezentúl szabályozott keretek 
között, meghatározott létszámmal, fogjuk végezni érdekegyez-
tető tevékenységünket. 
Érdekes és elég banális fejlemény, hogy a KSz 44. §. közös ér-
telmezéséről kötött megállapodást nem azonosan értelmezzük 

a munkáltatóval! Magyarul, a KSz értelmezésének értelmezé-
sekor nem értünk egyet. Úgy gondolom, hogy végleg eltűntek a 
munkáltatói oldal, tárgyalásra kijelölt „szakembereinek” sorából 
a megbízható, egyenes, szavatartó és szavahihető vasutasok. 
Talán majd az új vezérigazgató úr, aki a munkavállalói oldalon 
is edződött anno, értésére tudja adni a szakértő csoportnak, 
hogy egy-egy kézfogás, és feltétel nélküli bizalom a hosszú távú, 
konfliktus nélküli együttműködés záloga. Ez a csapat még nem 
ismert meg bennünket igazán, csak úgy gondolja, de ha alatto-
mos módon, nem egyértelmű megállapodások aláírására akar-
ják kényszeríteni a szakszervezetünket és ez által jutni előbbre, 
mi is meg tudjuk mutatni a fogunk fehérjét, de annak nem fog-
nak örülni.
Úgy értesültem, hogy az „új vezért” előszeretettel hívják meg 
(viszik) különböző telephelyekre és büszkén mutogatják a több 
tízmillió forintból kialakított „trakciós” létesítményeket. Legjobb 
tudomásom szerint a Központi Munkavédelmi Bizottságban el-
hangzott olyan javaslat is, hogy a legközelebbi szemlét Záhony-
ban kellene tartani, hiszen ott nincs mit megnézni! Hogyan lehet 
ez? Hát úgy, hogy többéves ígérgetések közepette sem került 
sor arra, hogy szociális épülete legyen a munkavállalóknak! Ami-
óta különvált a járműfenntartás és üzemeltetés nincs öltöző, 
zuhanyzó, szekrény, stb. A vizesblokk, túlzás nélkül nevezhető 
balkáninak, de többen azt hiszik, hogy már a szomszédos Uk-
rajnában járnak, ha ide tévednek. A legközelebbi lapszámban fo-
tókkal fogom illusztrálni az állapotokat. Nincs elég szék (igaz, 
hogy nem is tudnánk hová rakni, hiszen nincs elég hely), nincs 
semmi, 12 m2 -en van minden, beíró, várakozó, étkező, pihe-
nő, a felvigyázók szekrénye, asztal az íráshoz, plusz 4m2 -en (!) 
a vizesblokk, benne az egy db vécécsészével, amit közösen kell 
használni a KJK dolgozóival! Ezt kellene megnézni! Mi is szívesen 
beköltöznénk a mai kor szelleméhez illő, XXI századi infrastruk-
túrával ellátott új épületbe (olyanba, mint a Cargo-nak van az ál-
lomáson), ha lenne hová! A szakszervezet még 
pénzt is áldozna egy-egy, a szabadidő hasznos 
eltöltésének célját szolgáló eszközre, ha lenne 
hová letenni! Javaslom a vezetőnknek a záhonyi 
körutat. Garantálom a „feledhetetlen élményt”. 
 Gyüre Ferenc
 Debrecen-Kelet

Területi hírek

- a vonat paraméterei,
- tevékenységi azonosítók,
- a jármű GPS koordináta, irányszög,
- a jármű energia felhasználása, gázolaj 
mennyiségének mérése.
Műszaki információk:
-  a mozdony üzembe helyezése, üzemen kí-

vül helyezése (időpontok)
-  az akkumulátor főkapcsoló be- és kikap-

csolása,
- a motor üzemi állapota,
- külső hőmérséklet,
- villamos fűtés állapota,
- menet-tolatás kapcsoló állása,
- egyéb digitális jelek.
A mozdonyfedélzeti berendezés tovább-
fejlesztési lehetőségei:
-  szolgálati menetrendkönyv megjelenítése, 

menetrendi adatok közlése a mozdonyve-
zetővel,

-  lassújel információk megjelenítése, utasok 
informálása.

A rendszer lelke a von-
tatójármű vezetőállásán 
elhelyezett fedélzeti szá-
mítógép. A mozdonyve-
zető a személyre szóló 
mágneskártya lehúzá-
sával jelentkezik be a 
rendszerbe. A moz-
donyfedélzeti berende-
zés által szolgáltatott 
adatokat a közpon-
ti szerveren dolgozzák 
fel. A berendezések és 
az általuk szolgáltatott 
elektronikus informá-
ciók lehetővé teszik a jelenlegi papír alapú 
adatszolgáltatás kiváltását. A számítógépes 
rendszerek összhangjának megteremtésével 
az elektronikus adatok újabb adatátvitel nél-
kül, papírhasználat mellőzésével rögzíthetők. 
A mozdonyfedélzeti berendezés a járművek 
vezérlésébe nem avatkozik be, csupán mű-

szaki-technológiai jellegű adatokat gyűjt és 
továbbít. A színes és látványos tájékoztató 
után az érdeklődők a gyakorlatban is megy-
győződhettek a berendezés működéséről. 
Próbaútra indult egy V63 és egy M62 soro-
zatú mozdony. A próba sikerült. Baráth Géza
 Szeged Területi ügyvivő
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k Debrecen
Lejtmenetben?
Nemrégen újabb meglepetés ért néhány debreceni mozdonyve-
zető kollégát, ugyanis két gépészeti vonalellenőr az ellenőrzések 
alkalmával azt a kb. 1984-ben a szolgálati menetrendkönyvek 
mellékleteként kiadott táblázatot kérte tőlük, ami a pálya lejt-vi-
szonyait tartalmazza szelvényszám szerint, ezrelékben. Az idő-
sebbek még emlékeznek rá, hogy ez régen lejtésjelző táblákkal 
volt jelezve, ezek megszűnésekor került kiadásra ez a melléklet. 
De a fiatalok sem ilyen táblákat, sem ilyen táblázatot még éle-
tükben nem láttak, tehát nem csoda, ha elég furcsa tekintettel 
néztek az ellenőrző közegre. Azt gondolom, a mozdonyvezetők 
idegrendszerének próbára tétele nem az ellenőrzést végzők fe-
ladata, megteszik azt az időszakos orvosi vizsgálatok alkalmá-
val az arra hivatott pszichológusok. Tehát azt szeretném kérni, 
hogy az ellenőrzések „csapásirányának” tervezésekor kicsit kö-
rültekintőbben járjanak el, és ne zaklassák feleslegesen a moz-
donyvezetőket!
Költözik a felvigyázó!
Reményeink szerint, ezt a cikket már az új helyen olvashatják a 
mozdonyvezető kollégák. Valóra válik ez a régóta húzódó elkép-
zelés, a „fűtőház” melletti úgynevezett „lapos” épületből újra az 
állomás épületébe költözik a felvigyázó. A régi laktanya helyén, 
az első emeleten kaptunk helyet lényegesen tágasabb és kultú-
ráltabb körülmények között. Ugyanitt lesznek a telephely-veze-
tő, a reszortosok, adatrögzítők, menetigazolvány feldolgozók, 
anyag-raktárosok irodái is.

A használt öltöző szekrények 
felújításában, átfestésében 
az éppen szabadnapos moz-
donyvezető kollégák is jelen-
tős szerepet vállaltak, annak 
érdekében, hogy minél ha-
marabb be tudjunk költözni. 
A parkolás kérdése viszont 
még nem megoldott, szeret-
nénk, ha a régi kerékpár tá-
roló lebontásával megfelelő 
parkoló kialakítására is miha-
marabb sor kerülne.
A nem ide 

valósi kollégák kedvéért: ezentúl Debrecenben 
a mozdonyfelvigyázót az első vágány felől, az 
állomás épület Nyíregyháza felé eső legutolsó 
lépcsőházában keressétek!

Liszkás Sándor
Debrecen

Miskolc
A mögöttünk álló egy hónap szakszervezeti szempontból mond-
hatni „esemény dúsan” telt el.
2009. január 26-án kifogást nyújtottam be Kósa Zoltán TVSZK 
vezető úrhoz, a tervezett személyzeti fordulóban szereplő mun-
kaközi szünetek törvénytelen kijelölésével kapcsolatban. Első 
ízben január 29-én, majd másod ízben február 5-én ültünk le 
egyeztetni a tervezettel kapcsolatban. „Természetesen” egyez-
ség nem született. A munkáltató, csak a második egyeztetés 
alkalmával adta elő, hogy a kifogást, a TRAKCIÓ Zrt. álláspont-
ja szerint nem tartja megalapozottnak, mert a személyzeti for-
duló, az „csak egy technológiai előírás”, mely nem intézkedés, s 
a benyújtott kifogás egy tervezetre lett benyújtva, s azt a mun-
káltató vezetőjének, azaz a vezérigazgató úrnak kell benyújtani. 
Mivel eredmény nem született, s időközben a személyzeti for-
dulót bevezették, így az már nem csak terv volt. Persze monda-

nom sem kell, hogy a munkaközi szünetek kijelölése változatlan 
maradt, s továbbra sem felelt meg a vonatkozó előírásoknak. 
Hozzá tartozik a valósághoz, hogy érezhető volt az, hogy min-
denki várta a központi megállapodást, hogy az majd gyógyír lesz 
a bajokra.
Mivel a már bevezetett technológiai utasításban a munkakö-
zi szünetekkel kapcsolatban semmi változás nem történt, így a 
törvényes határidőn belül, a TRAKCIÓ elvárásainak megfelelő-
en, a kifogást benyújtottam Dr. Márkus Imre vezérigazgató úr-
nak. Szinte postafordultával érkezett a válasz, melyet Bihari La-
jos vezérigazgató helyettes úr adott. Az általa adott válaszban 
kifejtette jogi álláspontját, s közölte, hogy a kifogást „érdemben 
elbírálni nem áll” módjában.
Megmondom őszintén, nem is azt vártam, hogy fejtse ki állás-
pontját, s bírálja el a kifogás jogosságát. Most is azt gondolom, 
hogy ez a jog, illetve feladat nem a TRAKCIÓ Zrt-é, hanem a ma-
gyar munkaügyi bíróságoké. Ezt a véleményem szintén posta-
fordultával levélben közöltem vezérigazgató, és helyettes urak-
kal, s azt is, hogy a MOSZ megteszi a szükséges jogi lépéseket. 
Itt tartunk most.
Azóta megszületett a központi megállapodás a KSZ 44.§-áról, 
mely a törvénytelenül kijelölt munkaközi szüneteket fölülírja, de 
a fenti problémát nem oldja meg.
A közeljövő feladata lesz, hogy a munkaközi szünet kiadásával 
kapcsolatban minden a megállapodásnak megfelelően történ-
jen. Bízom abban, hogy a továbbiakban kifogás benyújtására 
nem kényszerülök!
Az eddigi tapasztalatok szerint viszont számolnunk kell azzal, 
hogy a január-február hónapokban kiejtett munkaközi szünetek 
utólagos felülvizsgálata „eredménye képen” valószínűleg több 
egyéni jogvitát kell majd kezdeményeznünk.
Más.
– Január 26-án rendkívüli HÉT ülésen aláírtuk a Helyi Érdeke-
gyeztető Tanács Ügyrendjét, viszont a KSZ Helyi Függelékét a 
mai napig nem kötöttük meg.  Reményeink szerint a közeljövő-
ben ez is meg fog történi.
– A február 6-i rendes HÉT ülésen, a 4 fős magát szakszerve-
zetként aposztrofáló gittegylet helyi vezetője (mivel a több ezer 
fő mozdonyvezetőt tömörítő MOSZ-t ők is így nevezik a „bizo-
nyos oldalon”, azt gondolom, hogy ezek után egy jelentéktelen 
számú, titkos társaságot joggal nevezhetek én is ekként), is-
mét elkápráztatott minket, aranyat érő „szakszervezeti” véle-
ményével. Ha valaki nem jött még rá a GSZ helyi tagcsoportjá-
ról ( ???? ) van szó.
A következőket mondta: „igazat adok teljes mértékben a mun-
káltatónak, mert valóban vannak olyan mozdonyvezetők, akiket 
nem is érdemes felhívnia a felvigyázóknak, mert vagy fel sem 
veszi a telefont, vagy úgy sem jön be RM-be!”
Ez aztán az érdekvédelem! Vajh, honnan tudja, hogy van 
ilyen? Talán ő az, aki ki szokott telefonálni a kollégáknak, ta-
lán szabadidejében felvigyázóskodik is? Bár ő is mozdonyve-
zető beosztásban dolgozik, mégis ezen a véleményen van. 
Igaz, egykoron a saját fülemmel hallottam, amikor kihúz-
ta a felvigyázói ablakot, s megkérdezte, hogy „nincs vala-
mi kis RM?”. Persze akkor még nem volt a gittegylet élén. 
Ez a megjegyzése az ott ülő többi mozdonyvezető tetszését 
sem nyerte el. Mint ahogy akkor is ott helyben, és most is, 
a MOSZ nevében visszautasítom az effajta 
megnyilvánulást! Diszkriminálni az érdekvé-
delmi oldalnak? Még ha az a gitt egylet is, 
akkor sincs joga! Ja persze, ha nekik ennyi 
az érdekvédelem…? Na igen.

Laczai Lajos 
Miskolc
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Budapest-Centrum
Javítandó a kommunikációt – és a tájékoztatást szélesebb 
körben is elősegítendő – a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezető mun-
katársai Márton Ferenc működtetési vezérigazgató és Bi-
hari Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes személyében 
munkavállalói ’roadshow-t’ tartanak a 2008-as év gazdasá-
gi eredményeiről és az idei tervekről, várhatóan az összes 
VSzK -ban. 
A további időpontokról (nálunk ez január 29-én volt…) és 
helyszínekről nem tudok tájékoztatást adni, mert nem küld-
ték meg részünkre (érdekképviseletek, ÜT-ok) sem… Talán 
ezt az újabb, s más, nyilvánosnak hirdetett programoknál 
már nem felejtik el, ha már a kommunikáció javításáról (is) 
beszélnek. 
Arra már van ígéret, hogy a következő alkalommal nem mi 
leszünk az elsők, hátha jobb helyzetbe kerülünk ezáltal, re-
méljük.
Az említett Urak prezentációikban ismertetik a főbb számo-
kat, eredményeket, valamint az idei terveket és irányvonala-
kat műszaki, járműtechnikai téren is. A felvetett kérdésekre 
pedig még válaszolnak is. Kár, hogy szűkre szabott az Urak 
ideje, mert a kezdeményezés jó és hasznos is.
Figyeljétek viszont nagyon a faliújságokat a Meghívók, Tájé-
koztatók tekintetében, mert nagyon gyorsak: ma/holnap ki-
rakják, s holnap meg is tartják!
A kapcsolási pótlék (KSz 62/A. §) kapcsán január 30-án a 
63-41, 63-42 és 50-40 sorozatokkal lebonyolított szemle 
során - az élettel nem éppen összhangban - csak az 50-40 
sorozatnál merült fel igazi műszaki probléma a szétkapcso-
lás során, ami nem kis mozdonyvezetői ténykedést igényelt. 
Remélhetőleg ez majd meghozza a gyümölcsét: a Gépészet 
Zrt. a vonó- és kapcsolókészülékek megfelelő műszaki állapo-
tának biztosítására is fordít némi figyelmet.
Február 9-i HÉT ülésen sikerült annak ügyrend tervezetét 
megtárgyalni s már csak a résztvevők számáról és a leveze-
tő elnök személyéről kell döntésre jutni. Előb b vagy utóbb az 
Emlékeztetője is meglesz.
Február 18-i Területi ülésünkön Németh László alelnök úr vá-
laszolta meg a KSz 44. §-nak közös értelmezése kapcsán 
kötött Megállapodás egyes pontjainak tartalmával kapcsola-
tosan felmerült tisztségviselői kérdéseket, kisebb-nagyobb 
sikerrel. Az igazi problémát majd a munkáltatói jogkörgya-
korlók és beosztottjaik sajátságos értelmezései fogják okoz-
ni, amit a január és február hónapokra hozott rendelkezések 
(lásd. 8.2. pontot) általuk történő alkalmazása is előre vetít.
Egy biztos: most már jobb lehetőségünk van arra, hogy a 
munkakörünk sajátosságai mellett is biztosíttassuk magunk-
nak azokat a munkaközi szüneteket, amire minden munkavál-
lalónak szüksége van. A feltételek (helységek, felszerelések) 
megteremtésében a munkáltatónak nagy szerepe és fele-
lőssége van és nem csak egy esetleges munkaügyi ellenőr-
zés miatt, hanem mert elemi érdeke kell, hogy legyen a moz-
donyvető jó testi-lelki állapota a szolgálata során. Jómagam 
viszont attól tartok, hogy sokakban még a „mi vonatunk”-hoz 
való ragaszkodás erősebb lesz, mint az igazi céljának megfe-
lelő szünet(ek) kiharcolása akár a fordák felborítása árán is.
Még aznap délután Bp.- Keleti, másnap 
Bp.-Ferencváros, 27-én pedig Győr tag-
csoportja tartott ülést, ahol e téma is 
felmerült.
Gondolom a márciusi Küldöttközgyűlésen 
sem lesz ez másképp…
 Csallos Tamás 

Budapest-Centrum

Dunaferr
Mi újság a Dunaferr tagcsoportnál? 
Már lassan egy éve hogy magalakult a tagcsoportunk, ez nagy-
részt küzdelmekkel, csatározásokkal, konfliktusokkal teli idősza-
kot jelentett számomra. Megvallom őszintén, előre nem láttam, 
hogy milyen megterhelő, sokszor hálátlan feladat vár rám.  Több 
irányú a prés, amibe kénytelen vagyok nap, mint nap belemenni. 
Egyik oldalon a tagok, akik gyors eredményeket várnak, a másik 
oldalon a munkáltató, aki keményen ellen áll minden őt terhelő 
kiadással szemben. Sokszor tapasztaltam,  hogy a munkáltató 
együttműködés, közös gondolkodás helyett kifogásokat keres . 
Például, nem egyformán értelmezzük a Munka törvénykönyvet, 
vívjuk mindennapi csatáinkat.  Jelenleg a legvitatottabb kérdés 
a kollektív szerződéshez kapcsolódó tárgyalási jog értelmezése, 
ami minisztériumi állásfoglalásra vár.
  A Dunaferrnél a hosszú évek alatt a helytelen bérelosztás kö-
vetkezményéből eredően a vasúti dolgozók bérezése drasztiku-
san a vállalati átlag alá került. A tagcsoporti fő feladatot abban 
látom, hogy ezt a hátrányt, amelyet a munkáltató is elismert 
–az elmúlt évben évközi bérfejlesztéssel igyekezett enyhíteni - 
olyan mértékben csökkentsük, amely elfogadható a munkaválla-
lók számára. Sajnos ezt a törekvést még az is nehezíti, hogy a 
társ szakszervezetek továbbra sem tekintik szövetségesnek a 
MOSZ-t. Jó lenne, ha igaz lenne az régi mondás, miszerint „egy-
ségben az erő”. Sajnos ez jelenleg nem így van.
 A jelenlegi világgazdasági válság pénzügyi nehézségekbe sodor-
ta a Dunaferrt is, így a kollektív szerződés néhány, a törvényi 
szabályozásnál kedvezőbb juttatásait rövid időre szünetelteti. 
Ezek a kieső forintok most igen jól jönnének a munkavállalóknak, 
hiszen nagy részük komoly  gondokkal küzd, amikor a fennálló 
devizahiteleik növekvő  törlesztésére kényszerül. Ez a probléma 
sajnos az egész ország tekintetében fennáll. A 
jelenlegi helyzetben nem lesz könnyű megtalálni 
azt a középutat, amelyet munkáltató is elfogad, 
és a munkavállalóknak is megfelel.
Innen a Dunaferrből kívánok mindenkinek erőt, 
egészséget és kitartást. Hólik Ferenc 

Dunaferr

Gysev
Az idei bér és KSZ módosítási tárgyalások novemberben kez-
dődtek. A munkáltatóval történt egyeztetés során egyértelmű-
vé tettük számukra, hogy az idei tárgyalásokon továbbra is a 
legfontosabb számunkra, hogy a GySEV Zrt-nél dolgozó moz-
donyvezetők a magyar piaci értéknek megfelelő bért kapjanak. 
A munkáltató felső vezetése megértette a kialakult helyzet ko-
molyságát és ígéretet tett arra, hogy a tárgyalásokon stra-
tégiai fontosságúnak fogják tekinteni a mozdonyvezetők béré-
nek emelését. A tárgyalások ebben a szellemben folytak. Több 
egyeztetés után megszületett a munkáltató és a három szak-
szervezet közötti bérmegállapodás. 2009.01.27. aláírásukkal 
látták el a felek, aminek a hatálybalépési határideje 2009. feb-
ruár 26. Ugyanis az aláírt megállapodásba meghatározott mér-
téket a GySEV Zrt. tulajdonosa nem engedélyezte. Rögzítettük, 
hogy ha a munkáltató a megadott határidőre nem tudja elfogad-
tatni ezt a mértéket, akkor minden törvényes eszközt felhasz-
nálva fogunk fellépni.
A GySEV Zrt-nél az idén januárban volt esedékes az üzemi taná-
csok választása. A választásokra gőz erővel készültünk. A válasz-
tások minden üzletágnál rendben a törvényeknek megfelelően 
lezajlottak és érvényesek voltak. A Gépészeti Üzletág választási 
bizottságának elnöke, kollégánk, Dani Szabolcs főmozdonyveze-
tő volt. A választások eredménye számunkra kedvezően alakult. 
A GySEV Zrt-nél három szakszervezet és a függetlenek jelöltjei-
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k re lehetett voksolni. A leadott össz szavazat 6320 db volt. Eb-
ből a Mozdonyvezetők Szakszervezete 1299db, a szavazatok 
19,35%-át GyDSZSZ 3742db, a szavazatok 55,7%-át, a VSZ 
494db a szavazatok 7,35%-át, a Függetlenek 1185db, a szava-
zatok 17,64%-át szerezték meg.  Így a GySEV Zrt-nél reprezen-
tatív szakszervezet, a MOSZ és a GyDSZSZ, valamint a Függet-
lenek képviselői lettek. 
A Gépészeti Üzletágnál Példa értékű volt a részvételi a arány. 
A választásra jogosultak 379 főből 362 Fő vett részt a vok-
soláson, ami 95,5%-nak felel meg. Az össz szavazatok száma 
2143db volt. Ebből a Mozdonyvezetők Szakszervezet jelöltjei 
1299db, a GyDSZSZ jelöltjei 696db és a függetlenek jelöltje 
148db szavazatot szereztek meg.  Üzletágunknál a hét fős Üze-
mi Tanácsot 6 mozdonyvezető és egy független alkotja. 2009. 
02. 18-án megalakult a GySEV történelmében az első Gépész 
Üzemi Tanács, amelynek az elnöke Vas László főmozdonyveze-
tő, az elnök helyettes Csete László főmozdonyvezető lett. A köz-
ponti üzemi tanácsba 3 főt delegáltunk. 
Ezúton szeretném magam és az üzemi tanács-
tagjainak nevében megköszönni, hogy ilyen 
arányban részt vettetek a választásokon, azt a 
lehetőséget, amivel megtiszteltetek, felhatal-
maztatok bennünket. Az ÜT munkája hatékony, 
a munkavállalók számára érzékelhető legyen. 
 Vas László 
 GySEV

szeged
Még mindig a „kaja szünetről”!
A KSZ aláírását követően alig másfél hónapra megszületett az 
első közös értelmezés. Nevezetesen a munkaközi szünet kiadá-
sáról, kivételéről. A megállapodás központi ugyan, de lehetőség 
van helyi egyeztetésekre is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy te-
lephelyi szinten, a központi megállapodástól merőben ellentétes 
alkukat lehet kötni. Nem alku kérdése például az, hogy a munka-
közi szünet ideje alatt milyen munkavégzési tevékenysége lehet a 
mozdonyvezetőnek. Egyszer s mindenkor tudomásul kell vennie a 
munkáltatónak, s bele kellene törődnie, hogy ez alatt a húsz perc 
alatt nem lehet semmilyen munkát végezni, nem lehet pl. fűteni, 
hűteni, energiát szolgáltatni. A szabályok jók, csak be kell tartani 
azokat. A lehetőségekkel meg élni kell, de nem visszaélni.
A tavalyi sajnálatos monorierdői balesetet követően, nagysza-
bású ellenőrzés vette kezdetét. Soha nem látott lendülettel vet-
ték elő a hónapokkal korábban leadott szalagokat, regisztrá-
tumokat. A munkáltató részéről nem is maradt el a „jutalom”. 
Kinek – kinek milyen vétsége volt, ahhoz mérten mérték a hát-
rányos jogkövetkezményeket. Nem is lenne ezzel semmi gond, 
hiszen nekünk is tudomásul kell venni, hogy a szabályokat, a se-
bességet be kell tartani. Nem hibázhatunk, főleg szándékosan. 
Aki bizonyítottan túllépte az engedélyezett sebességet vonatto-
vábbítás közben, az viselje is annak következményeit. De azért 
nem ilyen egyszerű a dolog. Történetesen pl. 63-41 sorozatú 
motorkocsiknál, nem lehet egyértelműen állítani egyetlen egy 
sebességtúllépésre sem, hogy az megvalósult. A két vezetőállá-
son lévő kilométerórák között még véletlenül sincsen „egyetér-
tés”. Sőt, a vezetőálláson belül lévő órák között is számottevő 
az eltérés. Az analóg és a digitális műszerek akár 8-10 km/h-s 
különbséget is mutatnak. A mozdonyvezetőnek menet közben 
kell döntenie, hogy most melyik órát tartja mértékadónak, me-
lyik szerint közlekedik. Bele gondolni is rossz, ha történne egy 
baleset! Lehetne magyarázkodni, hogy mennyivel is közlekedett 
a vonat, betartotta e az engedélyezett sebességet a mozdony-
vezető! De melyik óra szerint is? Felmerül a kérdés, hogy hol, 
s mikor ellenőrizték ezeket, a műszereket. Még életben van az 

a 1996-os végrehajtási utasítás, ami azt mondja ki, hogy „a 
sebességmérő berendezések pontosságát legalább 6 havonta, 
de minden olyan esetben ellenőrizni kell, amikor a működését 
érintő javítás vagy fődarabcsere történt, amely a kerékátmé-
rőt is érintette.” Bízom benne, hogy a munkáltató soha nem lá-
tott lendülete nem fogy el a mozdonyvezetőknél, 
s marad lendület a fenntartás felé is. Amíg pedig 
az órákat nem szinkronizálják, addig nekünk ma-
rad az egyeztetések garmada!
 Baráth Géza
 Szeged

Pécs
Az új év, új kihívások, a területen is sorsszerűen megszabják a 
tisztségviselők munkáját. Az mksz-ek kiadása, jelölése, helye és 
a munkavállaló e témában történő értesítése új feladat a mun-
káltatónak és a tisztségviselőinknek is. A helyi függelék meg-
kötése sajnos emiatt halasztódik, de bízom abban, hogy józan 
kompromisszumokkal, a közös érveken alapuló megegyezés leg-
később márciusban létre jön. Ezek kemény pontjairól szerintem 
még korai felháborodó hangnemben tájékoztatást adni.

A február és a far-
sang a tagcsopor-
toknál is felizzította 
a társasági életet. 
Nyugdíjas találko-
zók, búcsúztatók és 
bálok szerveződtek 
és szervezés alatt 
álnak (Pl. március-
ban Nagykanizsán.).

A dombóváron szervezett FARSANG No19 ren-
dezvényen együtt báloztak a helyiek a kaposvá-
ri és pécsi kollégáikkal)
(Képes beszámolók külön blokkokban, a báta-
széki és dombóvári eseményekről.)
 Dörnyei Szilárd
 Pécs

Bátaszék
2009. február 6-án 
megrendezésre ke-
rült a bátaszéki nyug-
díjas találkozó. Igen 
színvonalas és sike-
res volt, melynek si-

kerét az is bi-
zonyítja, hogy a 
résztvevők az 
esemény megis-
métlésének ja-
vaslatát szorgal-
mazzák egy őszi 
időpontban.
 Molnár Sándor
 Bátaszék
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Pénztárosi értekezlet 
a MOSZ székházában

2009. január 29-én a MOSZ képzési ter-
vének megfelelően megtartotta éves 
pénztárosi értekezletét. A tagcsoportok 
jelentős számban képviseltették magu-
kat, örömmel vettük, hogy több tagcsoportból nemcsak a pénztáros, 
hanem a tagcsoport vezető is részt vett az értekezleten. 4 tagcsoportból 
senki sem érkezett, ami azért is sajnálatos, mert az elszámolásokban 
2009-ben több változás is van a korábbiakhoz képest. Remélhetőleg 
a távolmaradók megtesznek mindent annak érdekében, hogy az infor-
mációkat beszerezzék. Németh László korábban e-mailben szétküldte 
a 2009. évi gazdálkodási tájékoztatót a MOSZ tagcsoporti pénztáro-
sai részére. Ennek átbeszélése után a felmerült elszámolási kérdések-
re adott választ. Legfontosabb változás, hogy a gépkocsi használat ese-
tén az üzemanyagköltség nem számla, hanem kiküldetési rendelvény 
alapján számolható el. A kiküldetési elszámoláshoz mindenki számítógé-
pes programot kapott, hogy biztosított legyen a jogszabályok által előírt 
adattartalom. Fontos, hogy az autópálya matrica ahogy eddig sem, ezu-
tán sem elszámolható. Nyomatékosan felhívta a jelenlévők figyelmét a 
természetbeni juttatások (étel, ital, belépők, szállítás, szállás, más sze-
mélyes szükséglet kielégítésére alkalmas szolgáltatás) elszámolásának 
pontos dokumentálására. Az ilyen költségszámlák mellé minden esetben 
mellékelni kell azokat a dokumentumokat (meghívó, rendezvényterv, fel-
jegyzés, jelenléti ív, átvételi lista, stb.), amiből világosan kiderül, hogy 
adójogi szempontból adómentes juttatásnak minősülnek.

Többen kérték a MOSZ adószámát, most itt is megadjuk: 
19624992-2-42.

Néhány visszajelzés érkezett, hogy nehézkes az új útnyilvántartási 
program kezelhetősége, ebben a tagcsoportok döntően egymás se-
gítségére lesznek utalva.
Ezután Kaáli Zsuzsanna  pénzügyi munkatárs tájékoztatta a jelenlévő-
ket arról, hogy az elmúlt évben milyen tipikus hibákat talált a leadott 
pénztári anyagokban:
– ajándékutalvány kiosztásánál hiányoznak az aláírások,
–  átutalásos számlák nincsenek mellékelve a bankbizonylatokhoz,
–  sajnos még mindig több tagcsoportnál előfordul, hogy a bizonylato-

kat és a számlákat nem tűzik össze és itt a központban kell kiboga-
rászni, hogy mi mihez tartozik,

–  banki átutalásoknál a közlemény rovatban nem tüntetik fel a tag-
csoport nevét.

Ismételten megkértünk minden pénztárost, hogy próbálja meg a fen-
ti hibákat kiküszöbölni. Kértük továbbá, hogy minél jobban próbálják a 
bizonylatok leadási határidejét  betartani.
 Kaáli Zsuzsanna 
 pénzügyi ügyintéző

ÜB-ülésen a vezérigazgató úr
A január 28-i Ügyvivő Bizottsági ülést megtisztelte jelenlétével Dr. Már-
kus Imre a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezérigazgatója és Szűcs Lajos humánpoliti-
kai igazgató. Márkus úr az ÜB tagjait tájékoztatta jövőbeni elképzeléseiről 
legfontosabb tervezett lépéseiről.

Mindenek előtt kiemelte a vasúti köz-
lekedés biztonságának fontosságát. 
Jelezte, hogy szigorítani fogják az el-
lenőrzéseket. Fő a biztonság! Mon-
dandójából kiderült, hogy szigorúan 
fogják megítélni, – azonnali elbocsá-
tásra kerül sor – azon munkavállalók-
nál, akiknél szolgálatban ittasságot 

állapítanak meg, valamint azoknál akik „tulajdonjogot tévesztenek”.
Beszélt arról, hogy túl sok a peres ügy a MÁV-TRAKCIÓ-nál. Ezeket 
felül kell vizsgálni, s lehetőleg meg kell állapodni ezek józan kezelésé-
ben. Kiderült, hogy más-más területeken igen szórtak a pereskedési 
arányok. Vannak kiemelkedő területek, akik élenjárnak a darabszám 
tekintetében. Meghatározó szerepet szán a jövőben is a TVSZK veze-
tők számára. Pozíciójuk megerősítését tervezi, hiszen Őket tekinti a 
cég területi „tábornokainak”.
Kiemelte a munkaügyi kapcsolatok fontosságát. A valós, vagy vélel-
mezett súrlódásokat rendezni kell. Megoldást kell keresni a problé-
mák rendezésére, s fontos, hogy azok szakmai alapokon legyenek 
kezelve. 
Az ÜB tagjainak szeme felcsillant, amikor arról beszélt a vezérigaz-
gató úr, hogy nagy a felelőssége a mozdonyvezetőknek és ezt meg 
kell fizetni. Zene volt füleinknek, hogy szerinte sincsenek túlfizetve a 
mozdonyvezetők! A hatékonyság növelését kiemelkedő célként tűzte 
ki, de elfogadva az észrevételt valóban úgy kell a hatékonysági vizs-
gálatokat elvégezni, hogy a tevékenység minden eleme bevonásra 
kerüljön. Nem csak akkor dolgozik a mozdonyvezető, ha forog alat-
ta a kerék.
Gondok közt emelte ki, hogy radikálisan csökkentek a Cargo telje-
sítményei, ezzel párhuzamosan kiélezett harc van a munkáért. Nem 
hagyhatjuk, hogy a piaci részesedésünk csökkenjen. Beszélt arról is, 
hogy a pályavasúti lassújelek költségeit nekünk kell lenyelni. Ren-
geteg energia megy el a lassújelek miatt. Ennek összege milliárdos 
tétel ma már. A jövő várható változásai miatt tájékoztattuk a vezé-
rigazgató urat, hogy a Cargo esetleges vontatási képességének kia-
lakítása esetén megállapodásaink vannak, mind az érintettel, mind 
a MÁV és a TRAKCIÓ-val egyaránt. A régi megállapodások jogfolyto-
nosságára felhívtuk Márkus úr figyelmét.
A megbeszélésen érintve lett, hogy szorgalmazni kell egy Ágazati Kol-
lektív Szerződés létrejöttét. Közös érdekünk az együttműködés.
 K.L.

In memorian „Aranylacibácsi”
1949 – 2009.

Február 14-én lesújtva vettük tudomásul a hírt, Ocsovai László vezénylő felvigyázó ,
hosszantartó betegségét követően 59 éves korában távozott közülünk.

MÁV szolgálatát 1967-ben kezdte, 1971-től mozdonyvezető volt, majd 1974-ben elvégezte a MÁV Tisztképzőt.
Ezután mozdonyirányító,mozdonyfelvigyázó, majd 1990-től vezénylőtisztként tevékenykedett. 

Évek óta nagyon tervezgette,készült a nyugdíjra. Csupán egy hónap jutott neki belőle.
Magunk között csak Arany Laci bácsiként emlegettük. Személye, stílusa fogalommá vált az Őt ismerő kollégák körében. 
Időnként előforduló vitáink ellenére tiszteltük , kedveltük Őt. Munkája során igyekezett mindenki számára elfogadható 

megoldásokat találni. Legtöbbször Ő tartotta kezében a „megoldás kulcsát”.
Fájó szívvel búcsúznak tőle kollégái,

Nyugodj békében Laci Bácsi !
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Úgy gondolom, hogy a 2009-es megállapodás (KSZ ) Számunk-
ra meglehetősen kedvezőtlenre sikeredett. A Bérmegállapodást még 
csak-csak meg tudom magyarázni,”többől több marad”. Ezt hittem a 
januári bérfizetésig, ekkor jött a hideg zuhany, kerestük a pénzt. Szerin-
tem valamennyi kolléga így volt ezzel.    Többet vártunk.
Következő nehezen elfogadható dolog a Foglalkoztatási Megállapodás 
módosítása.
Mit kaptunk a munkaviszony megszüntetési tilalomról szóló megállapo-
dás idejének csökkentéséért? 
Biztos volt valami, amiért a foglalkoztatás biztonsági garanciáról le-
mondtunk. Lehet, hogy a tárgyaláson résztvevők ezután fogják velünk 
ismertetni.
KSZ módosítás
A minket konkrétan érintő változások közül a munkaidő beosztás mó-
dosítás 7 napra történő változtatása ismét nem a munkavállalóra néz-
ve kedvezőbb! Egyetlen pozitívuma az átvezénylési díj közel 20%-os 
emelése. Ez viszont nem biztos jövedelem, vagy van, vagy nincs.
Túlóra és munkaközi szünet!  Sokat adtunk, nem tudjuk miért?
Külön is fajsúlyos dolgok de így együtt változva halmozottan hátrányo-
sak ránk nézve.
Nem tudjuk milyen indokok késztették tárgyaló képviselőinket e hátrá-
nyos változások elfogadására? Ők biztos tudják,reméljük mihamarabb 
mi is megtudjuk.
Emlékezetem szerint a munkaközi szünet azért volt a munkaidő része, 
mert a munkáltató nem tudta biztosítani az eltöltéséhez előírt feltéte-
leket. Örömmel üdvözlöm, ha kedvezőbbek lesznek a munkakörülmé-
nyeink, de addig nem igazán értem a miértjét.
Különösen annak tükrében, hogy megjelent a munkaközi szünet alkal-
mazására kiadott közel 4 oldalas ÉRTELMEZÉS. A következő mondat, 
amit a KSZ-ből idézek:
„A vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott munkavállalók részé-
re a munkaközi szünet(ek) kiadása céljából olyan időszak(ok)at kell ki-
jelölni,amelyen belül a munkaközi szünet(ek) kiadásra kerül(nek).”, rá is 
szorul a magyarázatra.
Mi indokolta az utazók és a forduló szolgálatosok ilyen megkülönbözte-
tését? Talán a túlóra csökkentése? Akkor viszont nem logikus az 50%-
os túlórák számának felemelése.
Tisztségviselőink erre is hamarosan megadják a választ-, legalábbis re-
méljük!
Béremelés.   Meseszerű. Kaptunk is meg nem is.
Arra jó volt, hogy megint utálhassanak bennünket a társszolgálatok dol-
gozói, hogy megint magyarázhassuk a bizonyítványt. Otthon nehezen 
magyarázható a közel 12%-os béremelés! Már ami a januári fizetést il-
leti. Nem kis csalódás volt látni a számfejtési ívet, ami még hibás is 
volt. Programhiba. Ez sem újdonság.
Közben tudva a CARGO-s kifizetéseket, Gépészetnél adott karácsonyi 
jutalmakat…
Nekünk ez jutott bízva abban, hogy lesz ez még jobb is, reménykedve, 
hogy lejjebb már nem megyünk!
Folyamatosan adjuk fel a korábban nagyon nehezen megszerzett KSZ 
előnyöket (tudom versenyképesség, racionalizálás,stb.stb….)
A mozdonyvezetők ezeknek a korábbi vívmányoknak a feladásával na-
gyon sokat adtak a TRAKCIÓ versenyképességéért, várjuk a másik ol-
dal hasonló hozzájárulását a közös sikerhez!
HAJRÁ!!! Bozóki imre

 Szeged
Véleményem szerint első és legfontosabb szempont, főleg ebben a ne-
héz gazdasági helyzetben a munkahelyek megőrzése. A MOSZ is nagyon 
helyesen erre törekedett amikor a túlóra és rendkívüli pótlékok mérté-
kéből engedett. A szakszervezet tagjainak, nekünk mozdonyvezetőknek 
kedvezve ezzel, biztosítva, hogy a munkáltató ne képezzen a szükséges-
nél több mozdonyvezetőt, veszélyeztetve a munkahelyek biztonságát.
A megállapodásnak azzal a részével viszont, mely szerint a munkakö-
zi szünet nem része a munkaidőnek, a MOSZ több engedményt tett a 
kelleténél. A rendkívüli munkavégzés pótlékának jelentős módosulá-
sa már elég kompromisszum kellet volna, hogy legyen mert ez nagy-
mértékű bérmegtakarítást eredményez a TRAKCIÓNAK. Az MKSZ az-
zal, hogy nem a munkaidő része, havonként eggyel több szolgálatot 
jelent nekünk a kötelező órához. Nem is beszélve a leszabályozás kö-
rüli bonyodalmakról, az értelmezési problémákról. Sok helyen a feltéte-

lek hiánya is nehézséget okoz, mert például nem tu-
dunk mindenhol kezet mosni étkezés előtt, ami pedig 
alapvető dolog.
A kapcsolási pótlék bevezetése viszont nagyon po-
zitív fejlemény; igazából most derül csak ki, hogy 
mennyi járműkapcsolást végeznek a mozdonyveze-
tők, mennyi elbocsátott vasúti dolgozó munkáját végezzük el. Amit 
eddig is elvégeztünk, ingyen… JUHÁSz JózSeF 

 BalaSSagyarmat
A mozdonyvezető társadalom minden év végén és elején nagy vára-
kozással tekint a bérmegállapodás és Kollektív Szerződés módosítása 
elé.  A várakozások néha bejönnek, néha nem. Az elmúlt évek egyre 
nehezebb gazdasági helyzetében a „csak ne legyen rosszabb, mint ed-
dig volt „ szlogen fogalmazódott meg. 
Az ez évi béreket is nagy várakozás előzte meg, különösen a múlt esz-
tendőben bekövetkezett gazdasági válság miatt. Még csak egy fizetést 
kaptunk a megállapodások aláírása óta, nem látható tisztán, hogy a 
plusz/mínusz oldalak közül melyik lesz a „győztes”. A januári kerese-
temről mindenesetre elmondható, hogy kb.10%-os emelkedést mutat. 
Ez azt hiszem jó eredmény.
A bérmegállapodásnál is kíváncsibban vártuk a KSZ és Helyi Függelé-
kei módosítását aminek helyes megítélésére véleményem szerint az 
eddig eltelt idő kevés volt. Nem látjuk még tisztán az MKSZ helyes al-
kalmazását, bár Székesfehérváron már februárban kijelölésre kerültek 
a szolgálatonkénti időpontok. Nem értek egyet azzal, hogy a vasúti jár-
mű vezetőállása is kijelölhető a munkaközi szünet letöltésére. Mindany-
nyian tudjuk, hogy itt nem garantálható a kijelölt idő zavartalan eltölté-
se (fékpróba, fűtési próba stb.), főleg egy rövidebb állomási fordulóidő 
esetén. Sajnos ezen nem segít a „Megállapodás a KSZ 44. értelme-
zéséről” sem, ebben is benne van a gumiszabály a 3.4 második mon-
datában jelesül: amennyiben vonatkésés vagy egyéb technológiai ok 
miatt a munkavállaló részére a munkáltató a kijelölt időintervallumot 
követően biztosítja a munkaközi szünetet, úgy ezen esetben a munka-
közi szünet kiadott munkaközi szünetnek minősül, ezzel összefüggés-
ben a ki nem adott munkaközi szünetre vonatkozó KSZ előírások nem 
alkalmazhatók.”
Ami az ominózus járműkapcsolást illeti – egy vagy két kapcsolás- nem a 
bruttó 1x vagy 2x200 forinton van a hangsúly, hanem az elven. Ha körül-
járok az bizony 2 kapcsolás.
Összegzés gyanánt talán annyit, hogy a munkabéke és a foglalkoz-
tatásbiztonság ha áldozatokat követel, az áldozatokat meg kell hozni!
 PomPoS BÉla

  SzÉkeSFeHÉrVÁr
A béremelésünk első ránézésre jónak tűnt, pláne a decemberi 2-4%-os 
bérajánlás után. Talán a vállalat vezetőit megszállta a jó tündér és elkezd-
ték az uniós keresetekhez való felzárkózás ütemét gyorsítani? Hozzá te-
szem a MOSZ csinált egy felmérést 1998-ban arról, hogy a mozdonyve-
zetők milyen bérezéssel és egyéb juttatásokkal lennének megelégedve, 
én már akkor ezt a mostani összeghatárt írtam be. Meg is kaptam a ma-
gamét érte. Véleményem szerint a munkánk még mindig alul fizetett, 
mondom ezt akkor amikor tudom, hogy a gazdasági válság miatt so-
kan elvesztik munkájukat vagy a mi fizetésünknél jóval alacsonyabb jö-
vedelemért dolgoznak. Februárban aztán kiderült milyen megállapodás 
is köttetett. Amit adtak az egyik oldalon, elvette a másikon. Gondolok 
itt negatívumként a munkaközi szünet kivételére, amelyre januártól nem 
jár munkabér! Sokan, köztük én is, csak a bérjegyzék kézhez vételekor 
szembesültem ezzel, mivel a januári előrevezénylésen még a 12 óra12 
óra volt, és nem 11,3. Furcsálltam, hogy ezt a munkáltató nem közölte 
velünk, már csak azért is mert a területünkön csak január utolsó hetében 
lett kifüggesztve  az erre vonatkozó dokumentum.A KSZ meghosszabbí-
tását jónak tartom. Igaz az 1-es módosítás negatívumot is hozott az elő-
zőhöz képest. Gondolok itt a túlóra pótlékra és az előbb említett MKSZ 
–re. Meglepő újdonságként hatott a kapcsolási pótlék ! Hogy ez csak 
most jutott eszébe valakinek! Először „hatalmas meggazdagodásra” gon-
doltam, hiszen van úgy, hogy egy szolgálatban többször is kell kapcsolást 
végezni. Aztán jött a fekete leves –mint már megszokhattuk, mindenki 
máshogy érti, értelmezi- , hogy ez nagyrészt csak rendkívüli esetekre vo-
natkozik. Puff neki bruttó 200 forint !!!! WiNHoFFer JeNŐ

   PÁPa

Megkérdeztük… 
Hogy értékeled a 2008 év végi megállapodásokat?

Barsi Balázs 
rovata
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A 2008-ban aláírt 2009-re szóló bér és Kollektív Szerződést összevet-
ve az előző évivel nem igazán vagyok elégedett. A megállapodásokat 
elemeire bontva pedig főleg nem. A bruttó alapbéremelés mértéke jól 
hangzik, jól mutat, csak mit kellett cserébe adni érte!?
Ezzel az alapbéremeléssel azok a kollégák jártak jól, akiknek az elmúlt 
években kevés túlórájuk volt. Az idei év rendkívüli munkavégzésének dí-
jazása csak a munkáltatónak kedvez. Főleg, hogy az 50%-os díjazású 
órakeret a tízszeresére emelkedett.
Azt hiszem nem sok mozdonyvezető örül ezen tételnek.Folytatom a KSZ 
sokat vitatott és még több értelmezésre szoruló pontjával a munkaközi 
szünettel. Mivel 2009. január 1-től nem képezi a fizetett munkaidő részét, 
ezért havi bontásban 16-17 szolgálattal számolva kb. 10 órát veszítek. 
Számomra ez azt jelenti, hogy egy szolgálattal többet kell dolgoznom, ami 
éves szinten 120 óra. Túlmunkában kifejezve sem csekély! Nem tudom, 
hogy az MKSZ értelmező tárgyalásokon a hatályos E. és F. utasítások 
pontjait mennyire vették figyelembe, a vasúti jármű lezárásának, elhagyá-
sának tekintetében. Vagy azok csak felelősségre vonáskor számítanak? 
Nekem az sem nyerte el a tetszésemet, hogy a vezényléssel, szolgálat-
módosítással kapcsolatos szabályok is felpuhultak, több szabadságot 
engedve a módosításokra.

A ZZM, a Lengyel Mozdonyvezetők Szak szervezete 
(Zwiazek Zawodowy Maszynistow Kolejowych w Pols-
ce Biuro Rady Krajowej) az elmúlt év második felében a 
mozdonyvezetők és a különböző munkaeszközök, moz-

donyok felosztásával, valamint ezeknek a PKP CARGO Rt-ből a gyorsva-
sútért, nemzetközi vonatokért, illetve a távolsági közlekedésért felelős 
Személyszállító PKP Inter city vállalathoz és a PKP Regionális közlekedési 
válla latokhoz történő átkerülésével foglalkozott. A mozdonyok és a továb-
bi berendezések már az elmúlt év májusában átkerültek a két vállalathoz, 
az év végére maradt a mozdonyvezetők két vállalat közötti felosztása. A 
tervek szerint a mozdonyvezetőket 2008. szeptember 1-jével veszi át a 
PKP Intercity és ezt követően 2008. október 1-jétől a PKP Regionális köz-
lekedési válla lat. A felosztás 1300 mozdonyvezetőt érint a PKP Intercity, 
és 3200 mozdonyvezetőt a PKP Regionális közlekedési válla latnál. 
Mielőtt a munkavállalók és munkaeszközök áthelyezési folyamata meg-
kezdődött volna, egy megállapodás aláírására került sor, mely biztosítja, 
hogy az új munkáltatóknál sem a munkafeltételek, sem a munkabér te-
kintetében negatív változások nem következnek be.

A ZZM, a Lengyel Mozdonyvezetők Szakszerveze-
te az átszervezés ellen volt, de a ZZM ellenállása 
nem volt véghezvihető, mivel a munkavállalóknak 
több, mint 70%-a a munkáltatók megváltozása mel-
lett állt. Különösen ez volt a jellemző a PKP Intercity vállalathoz kerülő 
mozdonyvezetők körében. A munkáltató tudomására jutott, hogy sok 
olyan munkavállaló van, aki a munkáltató váltásra hajlandóságot mu-
tat, ez megnehezítette a változáshoz kapcsolódó külön előnyök kial-
kudását.
A ZZM jelenleg a munkáltatás feltételeinek megváltozása során keletke-
zett új helyzetre tekintettel az új munkáltatóknál a szakszervezeti struk-
túra kialakításával foglalkozik, azért hogy a ZZM biztosítani tudja érdek-
képviseleti tevékenységének további folytatását és a régi szakszervezeti 
tagok mellé új tagokat is toborozhasson.
Ennek előkészítéseként már 2008. nyarán sor került a ZZM szakszerve-
zeti alapszabályának megváltoztatására, hogy az aktuális elvárásoknak 
megfelelően módosítani tudják a szakszervezet belső szervezetét.   

K.L./K.L.

A Lengyel Mozdonyvezetők Szakszervezetének beszámolója

Új vezér-helyettes a MÁV 
START-nál
Február 16-tól Apavári József (47) a MÁV-START 
Vasúti Személyszállító Zrt. általános adminiszt-
rációs vezérigazgató-helyettese. A szakember 
1984-ben közlekedési építő-üzemmérnökként 
diplomázott a győri Közlekedési és Távközlé-
si Műszaki Főiskolán, s pályakezdőként került a 
MÁV Rt.-hez. 1994-ben a pécsi Janus Pannoni-
us Tudományegyetemen szerzett közgazdasági 
diplomát. 2003-tól a MÁV Rt. kompenzációs fő-
osztályvezetőjeként dolgozott, nevéhez fűződik a 
munkakör-értékelésen alapuló bérrendszer és a 
VBKJ rendszer bevezetése. Részt vett a MÁV Car-
go Zrt. megalapításában, majd a társaság sike-
res privatizációjának a lebonyolításában.
A 2008-as esztendő vonatbalese-
ti-körképe
2008-ban 94-szer ütközött vonat gyalogossal 
vagy közúti járművel. Ebből 13-szor személyt 

ütöttek el, s a szám ezúttal valóban szerencsét-
len: tizenháromból tizenketten meghaltak, az egy 
szem túlélő is súlyos sérüléseket szenvedett. 
Gépjárművel 81-szer „találkozott” vonat, ezek 
következtében 23 gépjárműben tartózkodó sze-
mély meghalt, 39 megsérült, 1 utas pedig a vo-
naton sérült meg.
Az elmúlt 10 évben több mint 1000-szer ütkö-
zött vonat autóval, a balesetek csaknem 500 ha-
lálos áldozatot követeltek. 2008-ban a MÁV ál-
tal üzemeltett vonalakon összesen 107 személy 
vesztette életét és 338 személy sérült meg, igaz, 
ebben már benne vannak az útátjárókban, nyílt 
pályán történt esetek is. A „gyilkos számok” 
csökkentése érdekében a MÁV 2003-ban elin-
dított egy átfogó sorompó-programot. Valószínű-
leg ennek is köszönhető a tavalyi év relatíve ked-
vezőbb mérlege. Minden sorompó újabb lépés a 
biztonság felé, de a szemafor nem tud fékezni, 
így nem pótolhatja az emberi figyelmet, a szabá-
lyismeretet, lényegében az előírások betartását 
– vélik a magyar vasútnál. Összesen 103-an fe-
küdtek a sínek alá, a mérleg 91-12 a holtak „ja-
vára”. 2008-ban a MÁV Csoport területén 2807 

vagyoni kárral járó esemény történt, ez 183 mil-
lió Ft értékű kárt okozott.” – szól a vasúttársa-
ság visszafogott válasza. Évről évre úgy 70 millió 
Ft kárt okoznak a MÁV-nak a színesfém-tolvajok. 
2008-ban még az átlagnál is nagyobb összeget, 
78 millió forintot tett ki a rezesbandák bevétele.
 Hírextra
Csóktilalom a vasúton 
Komoly: bajba kerülhet, aki rossz helyen ad csó-
kot az észak-angliai Warrington Bank Quay vasú-
tállomáson. A városvezetők ugyanis úgy döntöt-
tek, hogy betiltják a pároknak a csókkal édesített 
búcsúzást, vagy éppen lerövidítik a viszontlátás 
nyilvános örömét. A városatyák döntésüket az-
zal indokolták, hogy így akarják megakadályozni 
a torlódást az állomáson és a zsúfolt taxidrosz-
ton. Ennek érdekében két zónát alakítanak ki, az 
egyik a „csókmentes”, a másik pedig a „szabad 
a csók” övezet, azaz aki csókkal akarja kifejezni 
örömét (vagy bánatát), azt átirányítják egy erre a 
célra kijelölt helyre. Az utasok reakciója egyértel-
mű: a legfinomabb megfogalmazás szerint is fur-
csállják a döntést. Hírsarok

RÖVIDEN

Mindent összevetve legalább 4-5%-os reálbércsökkenésre számítok. 
Ne legyen igazam ! darida lÁSzló

 BP.keleti
Az én meglátásom az, hogy biztosan lehetett volna jobb megállapo-
dást is kötni mert nincs az a dolog amit nem lehet jobban csinálni. 
De ebben a helyzetben mikor a gazdasági válság miatt cégek mennek 
tönkre, gyárak zárnak be és emberek ezrei vesztik el a munkahelyüket 
én ezt a bérmegállapodást nem tartom rossznak. Szerintem az alap-
bér megemelése nagyon fontos lépés volt, a túlóra magától is meg-
szűnt volna, így meg a munkaközi szünet megváltásával egy része be-
került az alapkeresetbe. Mindennek ára van, az a kérdés, hogy amiben 
engedtünk az visszajön e a fizetési kimutatáson. A munkaközi szünet-
tel kapcsolatos változást szerintem előtte meg kellett volna beszélni a 
mozdonyvezetőkkel, úgy tudom, hogy ez nem történt meg. Akkor talán 
elkerülhető lett volna ez a sok félreértés, értelmezés. El kellett volna 
magyarázni mindenkinek, ez a változás mivel jár majd. Most még csak 
az látszik belőle, hogy ugyanannyi időt vagyok munkában, mégis keve-
sebb időt fizetnek. BerNÁtH  JÁNoS

 SzereNCS

megkérdeztük…
röviden…

nemzetközi hírek…
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Sorszám Tűz keletkezésének ideje Tűz keletkezésének helye Tűz keletkezésének oka
Milyen mozdonyon keletkezett a tűz? 

(típus, pályaszám) Sérülés (haláleset)
1. 2008.02.09 Dabas előtt 380 sz. Elektromos áram M41-2148 nem volt
2. 2008.04.13 Szolnok Elektromos áram V43-1116 nem volt
3. 2008.06.26 Balotaszállás Elektromos áram V43-1086 nem volt

4. 2008.09.15
Kelebia, majd hidegen vonta-
tás után Kiskunhalas Féktuskó szikra V46-042 nem volt

5. 2008.09.26 Üllő Elektromos zárlat M41-2198 nem volt
BUDAPEST TVSZK

Sorszám Tűz keletkezésének ideje Tűz keletkezésének helye Tűz keletkezésének oka
Milyen mozdonyon keletkezett a tűz? (tí-
pus, pályaszám) Sérülés (haláleset)

1. 2008.03.27 Kurd
Gyorsfékezés következtében a szikrá-
tól a géptéri kábelek meggyulladtak V43-1180 nem volt

2. 2008.08.07 Dunakeszi-alsó Eöregedett szigetelés V43-1157 nem volt
3. 2008.08.11 Üllő - Vecsés Elektromos zárlat V43-2343 nem volt
4. 2008.10.21 Almásfüzitő áll. Kidörzsölődött kábelek zárlata V46-028 nem volt

5. 2008.12.10 Lepsény-Kiscséripuszta
B4 nyomócső porlasztóhollandere la-
za M47-1222 nem volt

  SZOMBATHELY TVSZK

Sorszám Tűz keletkezésének ideje Tűz keletkezésének helye Tűz keletkezésének oka
Milyen mozdonyon keletkezett a tűz? (tí-
pus, pályaszám) Sérülés (haláleset)

1. 2008.06.29
Győr-Győrszabadhegy állomá-
sok között Elektromos zárlat M41-2102 nem volt

2. 2008.08.12 Győrszabadhegy Villamos zárlat M 41-2208 nem volt
3. 2008.09.02 Győrszabadhegy Villamos zárlat M 41-2114 nem volt

4. 2008.11.22 Ménfőcsnak

9218.sz. vonat M 41-2140 gép kar-
dántengelye leszakadt és kilyukasz-
totta az üzemanyag tartályt. A kiömlő 
gázolaj meggyulladt. M41-2140 nem volt

PÉCS TVSZK

Sorszám Tűz keletkezésének ideje Tűz keletkezésének helye Tűz keletkezésének oka
Milyen mozdonyon keletkezett a tűz? (tí-
pus, pályaszám) Sérülés (haláleset)

1. 2008.06.27  Féktuskó szikrája M41-2211 nem volt
2. 2008.06.27  Féktuskó szikrája M41-2164 nem volt

3. 2008.10.08
Döbrököz-Dombóvár 1554. 
sz. szelvény

Kipufogóban felhordott motorolaj hő 
hatására begyulladt M44-514 nem volt

DEBRECEN TVSZK

Sorszám Tűz keletkezésének ideje Tűz keletkezésének helye Tűz keletkezésének oka
Milyen mozdonyon keletkezett a tűz? (tí-
pus, pályaszám) Sérülés (haláleset)

1. 2008.02.25 Hidasnémeti Elektromos áram V43-1104 nem volt
2. 2008.12.27 Tokaj Simító-folytó zárlat V43-1195 nem volt
MISKOLC TVSZK

Sorszám Tűz keletkezésének ideje Tűz keletkezésének helye Tűz keletkezésének oka
Milyen mozdonyon keletkezett a tűz? (tí-
pus, pályaszám) Sérülés (haláleset)

1. 2008. 07 05. Monor-Üllő áll. között Vontató motor főáramú kábel zárlat V 43-1036 nem volt

A tüzek keletkezésének megelőzésére, to-
vábbterjedésének megakadályozására, il-
letőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek 
biztosítására vonatkozó, a létesítés és a 
használat során megtartandó tűzvédelmi 
jogszabályok, szabványok, hatósági előírá-
sok rendszere és az azok érvényesítésére 
irányuló tevékenység munkáltatói és mun-
kavállalói kötelezettség.
Az oltási módszerek közül azt kell alkalmaz-
ni, amellyel a tűzoltás az emberéletet, a tes-
ti épséget a lehető legkisebb mértékben ve-
szélyezteti, és a lehető legrövidebb idő alatt, 
a lehető legkisebb kárral, a lehető legkeve-
sebb erővel, eszközzel, a lehető leggazdasá-
gosabban végezhető el.
 A jelenlegi járműparkunk elöregedett elekt-
romos hálózata, azok csatlakozó pontjai po-
tenciális tűzgyújtó pontokká váltak. A kar-

bantartásért felelős jelenlegi Zrt. és a 
járműtulajdonos többször tudatosan is sze-
met huny a kiiktatott tűzjelzők felett, a gyári 
rendszereket leszerelteti.(63-41). Több mil-
lió forintos anyagi vesztességek, károk ak-
kor igazán realizálhatók és számszerűsít-
hetők, ha az eszköz anyagi szempontból 
forgóeszköz, tökével terhelt, értéken nyílván 
tartott. Nem fog egyik tulajdonos sem beru-
házást végrehajtani azon a tárgyi eszközön, 
ami leamortizálódott, értéke – ha nyilván-
tartásban nem is, de technikailag – nullá-
ra írt. Tűzeseteink zöme zárlatokra, elörege-
dett szigetelésekre – anyagiakra - vezethető 
vissza. 
A káreseményi jelentések, tűzkárstatisztikák 
táblázataiban az ilyen tárgyi eszköz károk, 
események igazi mondani valója az emberé-
letet és a testi épség!
Balesetmentes közlekedést kívánok.
 Hornok Béla

Tűzkárstatisztika 2008 A tűzesetek megoszlása 2008-ban mozdony-
típusok szerint: 

Mozdony-
típus

Tűzesetek 
száma

M41 8
V43 – 1000-es sorozat 7
V46 2
M44 1
M47 1
V43 – 2000-es sorozat 1
Összesen 20

A tűzesetek megoszlása a Területi Vontatás- 
szolgáltatási Központok tekintetében: 

TVSZK Tűzesetek száma
Szeged 5
Budapest 5
Szombathely 4
Pécs 3
Debrecen 2
Miskolc 1
Összesen 20Függelék a 2008. évi összesített tűzkárstatisztika táblázathoz

Összes tűzeset száma: 20
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szakmai kitekintés

Mozdonyvezető ellenőrzési lap
A hétköznapokban hozzászokhattunk már, hogy a rendőrség emberei fokozott ellenőrzéseket tartanak a közutakon. Mindig vannak kiemelt vizsgálati cél-
pontok, mint a gyorshajtás, a biztonsági öv használata és sorolhatnám még hosszasan.
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. is a fokozott ellenőrzésekben látja, a vasúti közlekedés biztonságának megóvását. Nincs is ezzel semmi gond, hiszen az utasítások 
szabályai szerint végezzük el napi tevékenységünket, a mozdonyvezetést. Bizonyára teljesen felesleges felhívni erre a figyelmet, de nem árt tudni mik is 
a prioritások az ellenőrzések során. Ehhez nyújt segítséget az az adatlap, amelyet most az olvasók elé tárunk. Nem árt tudni, hogy az ellenőrzések vég-
rehajtásába a TRAKCIÓ bevonta a BGOK szakembereit is.
A későbbi viták elkerülése érdekében az ellenőrzési lap másolatát a mozdonyvezetőnek át kell adni.
Vigyázzunk a közlekedés biztonságára és magunkra is! K.L.

MOZDONYVEZETŐ ELLENŐRZÉSI LAP
Az ellenőrzést végző oktatótiszt neve:  ....................................................................................................................................
A mozdonyvezető neve: ............................................................................ Törzsszáma: ..........................................................
Mozdonyvezető telephelye: ....................................................... Ellenőrzés időpontja: 200 .......................................................
Vonat szám: .............................................Vontatójármű pályaszáma: .....................................................................................
Az ellenőrzés viszonylata: ..................................................... áll.-tól, .............................................................................. áll.-ig.

Vizsgálati szempont Megfelelő Nem
megfelelő Eltérés rövid leírása

Mozdonyvezető szolgálatképes állapota  
Szolgálati menetrendkönyv, segédkönyv módosítottsága  
Menetokmányok előírás szerinti vezetése  

Utasítás szerinti munkavégzés  

A vontatójármű általános műszaki állapota, futóművének, 
fékberendezésének, közlekedésbiztonsági berendezése-
inek, tűzvédelmi berendezéseinek üzemképes állapota, 
előírás szerinti működése, a vizsgálatok megléte

 

Az írásbeli rendelkezések szabályos átadás-átvételére és 
az abban foglaltak betartása

 

Járművezetői igazolvány érvényessége  

Típus-, vonal és állomásismereti igazolás  

Érvényes lassújel kimutatás megléte  

Biztonsági rendszabályok betartása  

Tolatások alkalmával vagy a vonat közlekedése során a 
közlekedés biztonságát veszélyeztető körülményekre

 

A fékpróbák szabályos megtartása és azok dokumentá-
lása

 

Az előírás szerinti ruházat megléte  

Egyéb megállapítások:  .........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Ellenőrzést végző részéről tett intézkedés: ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

 ................................ ......…………………..
 ellenőrzött mozdonyvezető ellenőrzést végző aláírása
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Eg
er…

A MOSZ miskolci Tagcsoportja már rég kiszemelte a várost egy ta-
lálkozó megrendezésére.
Eger neve nagyon jól cseng. Történelmi magyar város, szűk kanyar-
gós utcákkal, van hangulata, igazi, élhető fészek. Polgárváros a szó 
nemes értelmében. A várost járva több száz éves történelem eleve-
nedik meg lépten-nyomon. 

A belváros fölött magasodik a 
vár, az a vár, amit Dobó István 
oly hősiesen védett, és amely 
történetét Gárdonyi megírta.
Ebbe a városba várjuk a Moz-
donyvezetők Szakszervezeté-
nek tagjait.
Már a megérkezés is impozáns-

nak tűnik. Reményeink szerint vonatunk a várfalak között kanyarog-
va, nagyszerű panorámát ígérve hoz-
za utasait Eger-vár megállóhelyre. 
Rövid séta után a szállásukra érkez-
hetnek. Igényes, kétágyas szobákban 
helyezzük el vendégeinket, az Eszter-
házy Károly Főiskola Leányka úti épü-
letkomplexumában. A hely előnye, 
hogy 200 méteres körzetben, egy in-
gatlanon, megtalálható a szállás, a 
sportcsarnok, a füves labdarúgópá-
lya és az étkezések helyszíne. Így el 
tudjuk kerülni a felesleges és időrab-
ló helyi közlekedést.

Azaz, csak kell bu-
szozni, mert autóbusz 
fog szombat délu-
tán és vasárnap déle-
lőtt ingázni a Főiskola 
– belváros – Szépasz-
szony-völgy közötti út-
vonalon, hogy a város-
nézést megkönnyítse, 
és a borkóstoláson 

résztvevőket szállítsa.
Mivel is vár minket 
Eger?
Megtekinthetjük a pa-
tinás Dobó-teret, meg-
csodálhatjuk a líceum 
épületét, felkapasz-

kodhatunk Európa legé-
szakabbi minaretjébe, ba-
rangolhatunk szűk utcáin. 
Végigsétálhatunk a vár 
belső útjain, lemehetünk 
a kazamatákba, megcso-
dálhatjuk a kiállításokat. 
Megtekinthetjük a bazilika 

épületét, az érseki palotát, a minorita templomot.
Megkóstolhatjuk a környék finom borait, élvezhetjük a Szépasz-
szony-völgy pincesorának kedélyes hangulatát.
És ha mindezek közben elfá-
radtunk, úszhatunk és pihen-
hetünk a város strandján.
Akkor tehát? Találkozzunk 
2009. július 04-05-én Eger-
ben a Mozdonyvezetők Orszá-
gos Találkozóján!
  

Invitáló Egerbe
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új metrószerelvény

Az Alstom Transport leszállítot-
ta Budapestre a prototípus MET-
ROPOLIS metrószerelvényt. Az 
M2 metróvonalra összesen 22, 
egyenként 5 kocsiból álló sze-
relvény érkezik majd. Az első új 
metrókocsikat az Alstom katowi-
ce-i gyárából, speciá-
lis szállítójárműveken 
szállították „célállo-
másukra”, Budapest-
re egy 700 km-es út 
során. Összeszerel-
ve, az 5 metrókocsi 
egy 100 méter hosz-
szú, teljes hosszában 
végigjárható ultramo-
dern szerelvényt al-
kot. A korszerű met-
rószerelvények új 
minőségi színvona-
lat jelentenek majd a 
városi tömegközleke-
désben. Ráadásul kö-
tődhetnek is hozzájuk 
a budapestiek, hiszen 
Magyarországon elő-
ször, még 2006-ban 
az utazóközönség in-
ternetes szavazáson 
határozhatta meg, 
hogy milyen küllemű 
járművel kíván utazni. Az új Alstom gyártmányú metrószerelvé-
nyek kényelmesek, teljes egészében légkondícionáltak, a leg-
modernebb utastájékoztató rendszerrel vannak felszerelve, a 
belső terükben alkalmazott színek és a felhasznált anyagok me-
leg tónusai pedig nemcsak kellemes és pihentető atmoszférát 
teremtenek, de egyben tágas és kellemes környezetet is biztosí-
tanak az utazáshoz. Az új METROPOLIS metrószerelvényt az Als-
tom Transport Demszky Gábor Főpolgármester és Hagyó Miklós 
Főpolgármester-helyettes jelenlétében mutatta be a Fővárosi 
Önkormányzat valamint a BKV Zrt. és a DBR Metró Projektigaz-
gatóság vezetőinek és szakembereinek. A prototípus jármű tesz-
telését hamarosan megkezdik a BKV próbapályáján, annak ér-
dekében, hogy az megkaphassa a végleges típusengedélyt és 
minél előbb már utasokat is szállíthasson.

Az Alstom Transport és a BKV 2006. május 30-án írta alá az M2 
és az újonnan épülő M4 metróvonalak új szerelvényeinek terve-
zésére, gyártására és szállítására vonatkozó szerződést. Az M2 
vonalra az Alstom Transport 22 darab, egyenként 5 kocsiból ál-
ló szerelvényt, a most épülő M4 vonalra pedig 15 darab, egyen-
ként 4 kocsiból álló teljesen automata metrószerelvényt gyárt, 

mintegy 215 millió euró értékben. 
Ez a legnagyobb összeg, amit Bu-
dapest valaha is járműpark mo-
dernizációra fordított, amely ré-
vén az Alstom Transport lett a 
BKV legnagyobb gördülőállomány 
beszállítója. 

Az új budapesti met-
rószerelvények külle-
me – amelyet Xavier 
Allard, a híres fran-
cia ipari formaterve-
ző és stylist terve-
zett – a millenniumi 
földalatti stílusjegye-
it és karakterét idézi: 
a szerelvények front-
ján a fényszórók kö-
zépre pozícionáltak, 
a padlószintet mar-
káns vonal jelzi, az üt-
közők elhelyezése pe-
dig szinte azonos a 
kisföldalattiéval. Ezt a 
design-t a budapesti-
ek egy internetes sza-
vazáson, 3 különböző 
front-design koncep-
ció közül választhat-
ták ki. 

A METROPOLIS termékcsalád az Alstom Transport igazi sláger-
terméke: ebből a típusból ugyanis, a világ 45 városában több 
mint 3.000 kocsi van forgalomban, amelyek naponta több mil-
lió utast szállítanak.  A METROPOLIS metrók népszerűsége 
standard-moduláris kialakításukban rejlik. A szerelvények kül-
seje (leginkább az orr-része) és belső kialakításuk soha nem 
egyforma. 

Az új budapesti metrószerelvényeket Franciaországban tervez-
ték. A szerelvények főbb részegységei - a forgóvázak, a fék-
rendszerek, a légkondicionáló berendezések és az ajtók – Fran-
ciaországban készültek, a kocsiszekrények gyártása és az 
összeszerelés pedig az Alstom Transport lengyelországi Gyártá-
si és Összeszerelési Kompetencia Központjában, Katowicében 
történik. Az Alstom Transport katowicei üzeme egyebek mel-
lett olyan nagy nemzetközi üzemeltetők számára gyárt és szál-
lít kötöttpályás közlekedési eszközöket, mint például a Deutsche 
Bahn, az SNCF, a Francia Nemzeti Vasúttársaság, az RATP, Pá-
rizs Közlekedési Hatósága illetve az Olasz Államvasutak.

Premier Kommunikációs Iroda

Budapestre érkezett az Első alstom metropolis metrószerelvény
Az M2 vonal korszerű, új metrószerelvényeinek tesztelése hamarosan megkezdődik
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a… A Dán Államvasútak (DSB) a Bombardi-
ertől vesz motorvonatokat
A Bombardier Transportation 10 háromrészes Contessa motorvonat 
megrendelést nyert el a Dán Államvasutaktól (DSB) 2008. szeptember-
ben, 82 millió euró értékben, amelyhez további 30 darabos opció is tar-
tozik. A járműveket a Nemzeti Vasúti Hatóság lízingeli, majd a DSBFirst 
rendelkezésére bocsátja, amikor ez utóbbi 2009. január 11-én átveszi az 
Öresund vonalat. 
A járművek alkalmasak a Dániát és Svédországot összekötő hídon va-
ló közlekedésre a két ország vasúti infrastruktúrájának különbözősége 
ellenére. A motorvonatok határátlépéskor automatikusan biztosítóbe-
rendezést és áramrendszert váltanak a járműbe épített kifinomult ket-

tős rendszer segítségével. A 
180 km/h sebességre képes 
interregionális motorvonatok 
közbenső kocsija alacsony 
padlószintű a mozgáskorláto-
zottak utazásának megköny-
nyítése érdekében. (1. ábra)
Az új vonatok a már üzeme-
lő 79 villamos motorvonat ál-
lományt egészítik ki, amelyek 

jelenleg is a dán-svéd határon átmenő forgalomban üzemelnek. Ez a 79 
Contessa motorvonat alapvető fontosságú az ingázók ezrei számára, ösz-
szeköti Svédország déli részét Dániával és Európa többi részével, és ezál-
tal kulcsszerepet tölt be az Öresund régió sikeres integrálásában.
Emeletes kocsi megrendelés Dániából 
a Bombardiernek
A Railpool lízingcég és a Bombardier Transportation a Contessa motor-
vonati megrendeléssel szinte egyidejűleg 45 emeletes vasúti kocsi gyár-
tására szóló szerződést írt alá. A 11 vezetőállásos és 34 közbenső kocsi 
szállítására a tervek szerint 2009-ben kerül sor. A járművek a DSB által 
üzemeltetett vonalakon közlekednek majd. 
A 160 km/óra sebességre tervezett kocsik jelentős utaskapacitás-növe-
kedést eredményeznek. A fedélzeti berendezések, valamint a korszerű 
külső és belső design azt célozzák, hogy a regionális és elővárosi közle-
kedést még vonzóbbá tegyék 
mind az utasok, mind az üze-
meltetők számára. A kocsik 
légkondicionáltak, zárt rend-
szerű WC-vel és a közbenső 
kocsikban étel- és italautoma-
tákkal. Kialakításra kerültek 
tágas többcélú terek is kerék-
párok, babakocsik és kere-
kesszékek számára. (2. ábra)
 (Forrás és fotók: Bombardier)
A DB újabb Talent 2 motorvonatokat 
rendelt
A Deutsche Bahn AG (DB) további 15 Bombardier Talent 2 motorvonatot 
rendelt meg. (3. ábra).
A vonatok az Aachen-Köln-Siegen útvonalon közlekednek majd Rhine-Si-
eg-Express (RSX) néven. Ezáltal 76-ra nőtt a DB által a 2007. februárban 
aláírt maximum 321 motorvonat szállítására vonatkozó keret-megállapo-
dás részeként megrendelt TALENT 2 motorvonatok száma.
A nemrég kifejlesztett TALENT 2 villamos motorvonat családot (442-es 
sorozat) a moduláris koncepció és a magas szintű szabványosítás jellem-
zi. Ez nagy rugalmasságot tesz lehetővé a konfiguráció tekintetében, va-
lamint biztosítja a költséghatékonyságot és a költségek átláthatóságát. 
Az innovatív, moduláris konstrukció alkalmazásának eredményeként egy 
adott járműtípusnak akár 250 variánsa lehetséges, azaz a 2-6 részes 
motorvonatok számos különböző modullal szerelhetők fel, attól függően, 
hogy elővárosi, regionális vagy interregionális forgalomban közlekednek.
Az RSX flotta is igazolja a járműkoncepció rugalmasságát. Például az egyik 
közbenső kocsi oldalanként két ajtóval készül, a többi pedig csak eggyel.

A TALENT 2 vonatok biztosítják a kényelmes utazást a 
mozgásukban, látásukban vagy hallásukban korlátozott 
utasok számára is, a speciális igényeiknek megfelelő-
en kialakított mosdóhelyiséggel, beszállási lehetőség-
gel, hangos és vizuális utastájékoztató rendszerrel, va-
lamint Braille-írásos feliratokkal.
Általában a TALENT 2 korszerű külső és belső kialakítá-
sa, valamint az átjárhatósága lehetővé teszi a jármű jobb áttekinthetősé-
gét, és ezáltal növeli az utasok biztonságérzetét. 

A BOMBARDIER MIT-
RAC hajtás- és vezér-
lési rendszer által lehe-
tővé tett változtatható 
vontatási teljesítmény 
különösen hatékonnyá 
teszi a jármű energia-
felhasználását. A mo-
torvonatok alkalmaz-
kodni tudnak a gyakori 
gyorsítást és fékezést 
igénylő elővárosi forga-

lomhoz, és 160 km/órás sebességükkel a regionális vasúti hálózat igé-
nyeihez is.

(Forrás és fotó: Bombardier)
* * * * * * * * * * *

 
A Network Railt kritizálják a fatális sik-
lás miatt
Az Angol Vasúti Balesetvizsgáló Hivatal (RAIB) bírálta a brit infrastruktúra 
vállalat vezetését, a Network Rail-t, a 2007. év februárjában Lambrigg-nál 
kisiklott személyszállító vonat balesete miatt, amelyet véleményük sze-
rint a nem megfelelően ellenőrzött váltó okozott. A RAIB balesetről szóló 
jelentése szerint, amelyben egy ember meghalt, és harmincan súlyosan 
megsérültek, a vonat kisiklásához a csúcssín összekötő rúd, az összekötő 
rúd zárjának, és ezek rögzítési hibája vezetett. Emiatt, a baloldali csúcs-
sín baleset veszélyes helyzetbe, közel a kitérő irányba mozdult, anélkül, 
hogy a sínáramkört megszakította volna. A retesz mechanikus hibája és a 
balesetet öt nappal megelőző felülvizsgálat felületessége okozta a vonat 
kisiklását. A RAIB megjegyezte, a Lambrigg-nál alkalmazott kitérő típust 
35 éve használják az angol vasutakon, de eddig nem fordult elő ilyen sú-
lyos baleset a csúcssín összekötő rúd hibájával összefüggésben. A jelen-
tés javasolja, a Network Rail-nak, a váltó tervezésének, a fenntartás elle-
nőrzésének felülvizsgálatát.

A német kormány elhalasztotta a DB 
tőzsdére vitelét
Tervek szerint a Német Vasutak Logisztikai részlege részvényeinek 24,9 
százalékát bevezették volna a tőzsdére. Október 27.-én, a világ pénzügyi 
válságára tekintette, elhalasztották. Ezt a hírt a Német Szövetségi kor-
mány pénzügyminisztere jelentette be. Attól tartottak, hogy a DB Logisz-
tikai részvényeinek eladása a részvénypiac zuhanása miatt sokkal rosz-
szabb hozam érhető el. Ez a halasztás a DB elnökének, Mehdorn úrnak 
csalódást okozott, mivel ő több éve próbálja a Német Vasutakat valami-
lyen formában privatizálni.

Siemens Desirok Olaszországnak:
Ferrovie Észak Milánó, nyolc Siemens Desiro dízel motorvonatot rendelt 
25 millió euróért. A vonatok Brescia és Edolo között járnak, és további 
16 vonat vásárlására adtak opciót. A tervek szerint 2010 év. végén kez-
dik meg a vonatok leszállítását.

Magyarország
Debrecen önkormányzata 18 db alacsony padlójú légkondicionált közúti 
villamos beszerzésére írt ki tendert.

Összeállította: 
Bartha Géza

1. Ábra

2. Ábra

3. Ábra
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bölcsességek
programok

Március 27-28-29. VELO.hu Bringa Expo és Kiállítás 
 Minden, ami bringa!

Április 17-18-19. Budapest Oldtimer Expo 
 Autók, motorok, kerékpárok  
 korhű környezetben.

Május 16-17. Stressz mentes hétvége  
 a Vasúttörténeti Parkban 
 Harmónia, feltöltődés,  
 békebeli nyugalom hangulata.

Május 31. Gyermeknap
Június 27. Múzeumok Éjszakája
Augusztus 22-23. III. Európai Kerti  
 Vasutak Találkozója 
 Gőz- és dízelmozdonyok kicsinyített 
 másai gördülnek a 7 colos sínpályán!

Augusztus 30. Venice Simplon-Orient-Express  
 érkezése a Vasúttörténeti Parkba
Szeptember 4-5-6. XXIV. Nemzetközi Ásványbörze
Szeptember 19-20. IX. Közép-Európai Mozdony Grand Prix  
 és V. Nemzetközi Étkezőkocsi Találkozó 
  Az év legnagyobb látványossága, amikor 

Közép–Európa országaiból érkező nosztal-
gia gőz– és dízelmozdonyok és étkezőko-
csik találkoznak a parkban.

Október 3-4. Közlekedési Nap 
 Gyermekek, és a biztonságos közlekedés!
December 4-5. Télapó Expressz indul  
 a Nyugati pályaudvarról!

Csak a betűk sorrendje más
A legutóbbi ÜB-n a Dunaferr-es mozdonyveze-
tő kollégák tájékoztatást adtak a gazdasági 
válságnak a cégre gyakorolt hatásáról. Ennek 
az volt a lényege, hogy a cégvezetés felfüg-
gesztette az ottani KSZ egyes pontjainak al-
kalmazását. És mit tesz Isten, nem azt, ame-
lyik arról szól, hogy mikor kezdődik a munkaidő, 
hanem azokat, amelyek a díjazásról szólnak. 
Kohásznyelven szólva: mivel kevesebb a buga, 
ezért kevesebb lesz guba is.  De rögtön egy 
másik összefüggésre is fény derült: a terme-
lés visszaesése miatt Dunaújváros és Záhony 
között jelentősen lecsökkent a félkész acélárú 
vasúti szállítása. Vagyis az ő bugájuk a mi gu-
bánk is. NL

„Néha az az érzésem, hogy egyes székekben 
gyengeelméjűek ülnek” – hangzik a miniszté-
riumi egyeztetésen a leghangoskodóbb szak-
szervezet egyik tisztségviselőjének kritikája.  
Bevallom, néha nekem is ez az érzésem. De nem 
ugyanazokra a székekre gondolunk. NL  
Csak egy hajszál
Szűkebb környezetemben nem titok, kétszeres 
nagyapa vagyok. Nem is lenne ezzel baj, ez az 
élet rendje, én fiatalon lettem apa, ezért fia-
tal nagyapa vagyok. A baj az, hogy a „nagypa-
pit” a vén hülyétől csak egy hajszál választja el. 
Azért majd szóljatok, ha már nincs meg az a 
hajszál. NL
Szülinapomra kaptam egy légpárásítót és egy 
párátlanítót. Ugyanabba a szobába tettem 
őket, rendezzék le egymás között.

A róka és a holló meséje arról szól, hogy a hú-
sevő róka és a rovarevő holló veszekednek egy 
tejterméken, amit mind a ketten utálnak
Ősi repülőgép törvény: Az óceánban több repü-
lőgép található, mint tengeralattjáró az égen.
A múltkor megkérdezték tőlem, mit kérek a 87-
ik születésnapomra. Azt mondtam: egy apa-
sági pert.
Már majdnem megvettem a „Pozitív gondolko-
dás előnyei” című könyvet, de aztán arra gon-
doltam, ugyan mire lenne ez jó 
Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig 
elég népszerű.
Ha azt akarod, hogy az álmaid valóra váljanak, 
ne aludj túl sokat!
Gyakran idézem magam. Színesebb lesz tőle a 
beszélgetés!

Szilánkok és Bölcsességek

Az Explorer 
Vasutas Világjáró Klub
 2009 évi programterveA Magyar 

Vasúttörténeti Park 
2009. évi programjai

Neuschwanstein – Párizs – Versailles:  
(13.000 Ft + 39 €-tól) 05. 01 – 05. 

München – Neuschwanstein + *Holland virágkiállítás:  
(5.500 Ft-tól) 05. 01 – 04. 

Velence – Nápoly – Capri – Sorrento – Vezúv – Verona:  
(12.900 Ft + 60 €-tól) 05. 09 – 15.

Észak Itáliai körút:  
(11.000 Ft + 50 €-tól) 05. 13 – 18.

Erdély:  
(5.200 Ft + 55 €-tól ) 05. 31 – 06. 05. 

Olasz tengerpart (Adria – Lignano):  
( 9.000 Ft +70 €-tól) 06. 12 – 21. 

Szicíliai Nyaralás + *ETNA- Tivoli – Vatikán:  
(16.500 Ft + 65 €-tól) 06. 16 – 27. 

Bolgár Tengerpart:  
(10.500 Ft + 85 €) 06. 26 – 07. 05. 
Horvát Tengerpart (Brac)  
( 9.700 Ft +70 €-tól) 07. 03 – 12. 

Velence + *Róma:  
(5.500 Ft-tól) 07. 10 – 13.

Prága + *Krakkó Wieliczka vagy Auschwitz :  
(5.500 Ft-tól) 07. 17- 20. 

Erdély nyáron, üdülés:  
(7.200 Ft + 69 €-tól) 07. 23 – 28. 

Salzburg + *Svájc:  
(5.500 Ft-tól) 08. 07 – 10.

Salzburg – Hamburg – Koppenhága Helsingor – Köln:  
(32.000 Ft-tól) 08. 07 – 13.

Horvát Tengerpart (Trogir):  
(10.700 Ft + 75 € ) 08. 21 – 30. 

További részletekről érdeklődni
a horvathp@evvk.hu e-mail címen 

és a 06 30/373-0136–os mobil számon  lehet  (MOSZ-os telefon)
Hirdetéseinket a MOSZ támogatta.
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Vízszintes
2. Utcai lábbeli
9. Elektromosság
11. Kilencedadó
13. Cerkófmajom
16. Besúg
17. Bo ..., A bombanő
19. Nikkel
20. S a vegyjele
22. Ünnepélyesen átad
26. Az a távolabbi
27. Gondoskodik valakiről
30. Komikus vég
32. Rangjelző előtag
33. Szintén ne
34. Ritka férfinév

37. Üdv, római
38. A dollár századrésze
40. Va párja
41. Majdnem oda
42. USA-beli egyetem
44. Fecske fark
46. Állatövi jegy (aries)
48. Minszki autógyár
49. Latyak
51. Nemesgáz
53. Emésztőnedv
55. Fűszernövény
56. Unió
57. Nevet
58. Öreg
61. Nyakmelegítő

63. Főtiszti rang
64. Párizsi szamár
66. Lámpást lenget
68. Cirkonium
69. Előtag: föld-
72. Bukik a kártyán
76. Olasz autómárka
79. USA-beli hírcég
81. Hétfőt követi
83. ... Sumac; énekes.
84. Jövendőmondó
85. Poharat ürítő
86. Bentről iparkodik
88. Szóvég
89.  A vonattal továbbítan-

dó vasúti járművek 

gyűjtő elnevezése
91. Zoltán becézve
94. Novi ..., Újvidék
95. Roskad, régies szóval
96. Matróz ital
Függőleges
1. Téli csapadék
3. Szófaj
4. A túlium vegyjele
5. Páratlan móka
6. Páros szak
7. Középen tőle
8. Írás fele
9. Nem mozog
10. Részben odaüt
11.  Dél-amerikai  

futómadár
12. Becézett Adrienn
14. ... - Margret, színész-
nő
15. Túlra hajít
16. Princípium
18. Borozás társalogva
20. Borítókosár
21. Személyedre
23. Színültig
24. Erbium
25. Bolti alkalmazott
28. Trinitrotoluol röviden
29. Róma folyója
31. Saját kezűleg röviden
35. Bp.-i sportklub

36. Mátka
39.  Észak-amerikai folyó,  

vízesés
43. Mandragóragyökér
45. Forrás közepe
47. Horgász
49. Kefével súroló
50. Bő
52. Nápolyi szelet
54. Párizs eleje
59. Herélt kos
60. Ott benn (népiesen)
62. Ábránd
65. Nanométer röviden
67. Sétapálca
70. Affér eleje

71. Édesburgonya
72. Vásárol
73. Kétes!
74. Főzelék növény
75. Kezdőpont
77. Széptevés
78. Gyorsposta
80. Csekély értékű
81. Gömbölyded
82. Középen tudják
87. Ázsiai nép
89. Tova
90. Párosan nyer
91. Ábécénk utolsó betűje
92. Elem
93.  Bakhát közepe 
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A rejtvénytábla kitöltése után az azonos színű körökben található betűket olvasd össze!
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